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Ocenenie od pána primátora 

Pavla Bečarika 

Krásne leto plné slnka a oddychu 

Vám želá 

redakčná rada Lipkovín! 

Korčuliarsky kurz pre druhákov 

 100 slov o mojom meste   

   Spišská Nová Ves je moje rodné mesto. 

Veľmi sa mi toto mesto páči. Najviac obdi-

vujem naše námestie, ktoré má šošovkovitý 

tvar. Mne však pripomína „dračie oko“.  

   Naša kostolná veža je naozaj „mega veža“! 

Ale to už asi všetci vedia. Mám rád letné 

prechádzky mestom s dobrou zmrzlinou  

v ruke. Potom sedím v peknom parku pri fon-

táne a vždy pri tom rozmýšľam, či už niekto 

niekedy do nej spadol.  

   Mám rád, keď sa v meste niečo deje—

hudba, tanec a vôňa jedla. To je super! Via-

nočné trhy, hmmm...to je krása! A novoročný 

ohňostroj? Fantázia! V mojom meste bývam 

rád, cítim sa tu pokojne a bezpečne.   

Ján Tomčovčík, 3.B 
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Milí čitatelia, 

Obsah 

   skončilo sa obdobie karantény a opäť vám priná-

šame naše Lipkoviny. Hoci vydanie tohto čísla bolo 

plánované na marec, kvôli karanténe sme vydanie 

posunuli až na jún. V časopise nebude žolík, nakoľko 

časopis nebude v predaji, ale môžete si ho stiahnuť 

na stránke školy a doma vytlačiť.   

   V predošlých mesiacoch sa neuskutočnilo veľa 

súťaží, viaceré boli zrušené. Ani školské výlety  

a exkurzie sa nerealizovali, a tak vám prinášame 

výsledky olympiád a projektových dní, ktoré boli 

realizované ešte pre pandémiou. Veríme, že vás naše 

jarno - letné číslo poteší a každý  z vás si v ňom 

nájde to svoje.  

   Zimné číslo sa rozchytalo pomerne rýchlo, o čom 

svedčí aj priložená fotografia 5.A triedy, ktorú 

sme takto zachytili po nákupe na vianočnom trhu, 

kde v predaji nechýbali ani Lipkoviny.    

   Prajeme vám i nám krásne leto plné zážitkov  

a oddychu, na ktoré sa určite všetci tešíte! 

Tamara Uhrínová, šéfredaktorka 
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   V posledný deň pred vianočnými prázd-

ninami sme sa aj v škole na chvíľku za-

stavili. Všade bolo cítiť vôňu Vianoc. 

Perníčky, vianočné pozdravy, vianočné 

oblečenie žiakov a učiteľov, milé úsmevy 

- no proste čaro Vianoc prišlo medzi nás. 

    V triedach žiaci absolvovali triedne be-

siedky, triedne hry,  vyzdobili sme si trie-

dy, vyrábali vianočné darčeky a vianočné 

pozdravy. Piekli sme medovníčky, pripravo-

vali sme si darčeky 

pre spolužiakov, 

ktorými sme ich ob-

darovali v posledný 

deň školy.  

   V školskej jedálni 

sme mali možnosť 

navštíviť vianočný 

trh a nakúpiť po-

sledné vianočné 

darčeky, ktoré vy-

rábali naši spolužia-

ci a ich úlohou bolo 

potešiť každého, na koho sme si spomenuli. 

Kupovali sme maličkosti, aby sme nimi po-

tešili blízkych, teda aby si pod stromče-

kom každý našiel maličkosť pre radosť.    

V každej triede žiaci pred Vianocami  vy-

rábali zaujímavé darčeky, aby si každý to , 

čo sa mu páči, mohol kúpiť na vianočnom 

trhu. Boli to snehuliaci, časopis Lipkoviny, 

podložky pod čaj, ozdoby na stromček, 

vianočné pozdravy. No bolo toho naozaj 

dosť.  

   Každému sa páči niečo iné,  a preto kaž-

dý kupujúci odišiel z trhu a niesol si plnú 

náruč darčekov pre potešenie.  

Peniaze, ktoré sa vyzbierali z vianočného 

trhu a predaja školského časopisu Lipkovi-

ny v sume 538,26€, sme poslali v predvia-

nočnom čase na pomoc rodinám v Prešove, 

ktorým v bytovom dome vybuchol plyn,  

a tak prišli o svoj domov a všetky svoje 

súkromné  veci v ňom. Veríme, že aj našich 

pár eur pomohlo aspoň na chvíľu vyčariť 

úsmev na tvári.  

     Tamara Uhrínová, 6. A 

Čaro Vianoc medzi nami 
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Ohliadnutie späť 

Trieda šiestakov s pripra-

venými darčekmi  

pre spolužiakov 

Vianočný trh s výrobkami žiakov 

Pečenie medovníčkov 
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   Naši milí spolužiaci v školskom klube de-

tí nielen snehuliakov stavajú zo snehu, ale 

   Okrem piatakov však na korčuliach v rámci 

korčuliarskeho výcviku stáli aj druháci. 

Mesto Spišská Nová Ves poskytlo nielen ľa-

dovú plochu, ale aj oblečenie a prilby pre 

našich kama-

rátov, ktorí sa 

počas febru-

ára učili kor-

čuľovať na 

zimnom šta-

dióne za po-

moci inštruk-

torov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Kubíková, 6. A  

Snehuliaci trochu inak 
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Práce našich družinárov 

Druháci pri výučbe korčuľovania 

Ohliadnutie späť 

Práce našich družinárov 

Ako sa v zime pohybovať? 

   V zime sa dajú realizovať rôzne športy, 

no stáť na „nožoch“, teda korčuľovať sa,  

je veľká zábava. Naši piataci si to vyskú-

šali na ľadovej ploche zimného štadióna, 

nakoľko  pani Zima nebola veľmi štedrá 

na sneh a ľad.  

vedia si ich vyrobiť aj v školskom klube. Po-

zrite sa, ako sa im darilo:  

Daniel Kukura, 6. A 

Piataci na ľadovej ploche a pri zdolávaní prekážok 

Korčuliarsky kurz druhákov 
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trvanlivé potraviny a malé darčeky pre deti 

v núdzi zo Spišskej katolíckej charity.  Ten-

to rok sme sa už po  siedmykrát podelili   

s našimi kamarátmi a ich rodinami.     

   Pracovníčky charity mali pri preberaní  

úsmev na tvári a veríme, že úsmev budú mať 

rodičia aj deti, ktorým sú potraviny určené.      

Zuzana Kubíková, 6. A 

Deti deťom a rodinám v núdzi 

Vianoce v psom útulku 

   Zač i a t kom decembra  rod i ny  
a dobré deti navštívil Mikuláš  
a obdaroval ich sladkosťami.  

   No nie všetky deti Mikuláš môže navští-

viť, a tak sme mu trošku pomohli. Zapojili 

sme sa do zbierky Deti deťom  

a vyzbierali sme na škole sladkosti,  
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Rozdajme sa  

   Prišla zima a s ňou aj zlé obdobie 
pre zvieratká žijúce vonku. Aj psíky  
v útulkoch pociťujú zimu a chlad. No 
naše deti nezabudli na psích kamará-
tov a pripravili pre nich Vianoce  
v útulku.  

   V škole sme vyzbierali krmivo, hračky, 

Odovzdávanie zbierky rodinám v núdzi 

Vyzbierané potraviny a sladkosti 

deky a rôzne pri-

krývky. Tesne 

pred Vianocami 

sme útulok navští-

vili a všetko im 

odovzdali. Deti 

zobrali psíky na 

spoločné venčenie 

a dozvedeli sa, 

akú starostlivosť 

potrebujú.  

 

  

  Ďakujeme všetkým deťom, ktoré prinies-

li „darčeky pre psíkov“, 

Martin Stoličný, 6. A 

Vyzbierané krmivo a hračky pre 

psíky 

Predvianočné venčenie psíkov z útulku 
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   Jarné veselosti sa od ja-

nuára po celom svete dejú 

formou plesov a karnevalov.     

   Aj naši žiaci si pripravili 

masky, ktoré predviedli na tradičnom kar-

nevale masiek vo februári v telocvični ško-

ly, kde bol pre žiakov pripravený aj pestrý 

program. 

   Najskôr sa uskutočnila prehliadka  ma-

siek po triedach. A bolo na čo pozerať. 

Niektorí žiaci mali masky požičané 

z požičovne, ale veľa žiakov malo vtipne 

vyrobené masky doma.  Po defilé masiek 

nasledovali súťaže  - stoličkový tanec, ta-

nec s balónikmi. Medzitým si žiaci zašantili 

pri hudbe. Na záver  sa uskutočnilo vyhod-

notenie najlepších masiek jednotlivých 

tried.  

   Tu je prehľad najkrajších masiek: 

1. A –Jednorožec – Ruby Mysha Kopáčik 

1. B – Jednorožec – Saška Hamráková 

1. C – Lienka – Ninka Kováčová 

2. A – Robot – Patrik Bigoš 

2. B – Popcorn – Patrik Bombara 

3. A – Sova – Juliana Jasečková 

3.B – Francúzska  polievka – Dominic For-

gáč 

4. A – Kvetináč – Anastázia Darina Drábo-

vá 

Karneval 
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Report 

Masky sa zabávajú 

Vydarené masky z 3. B triedy 

4. B – Lesná víla – Lucia Karacsonyová 

Špeciálna cena bola udelená Eko maske – 

Filipovi Gondovi z 3.A. 

   Každá vyhodnotená maska dostala oce-

nenie. Veľa masiek bolo nominovaných na 

mestský karneval na ľade. Máme za sebou 

ďalšiu vydarenú akciu.  

 
Tamara Uhrínová, 6. A 

Vydarené masky z 3.A triedy 
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   Ak sa chcete dostať do raja, nemusíte 

chodiť ani veľmi ďaleko. Trošku vlakom a po-

tom peši, najprv hore, potom dole, trošku 

vľavo, potom vpravo a sme tam. Že ešte stá-

le neviete kde? No predsa v Slovenskom raji.  

   Aj takto cestovali naši spolužiaci, žiaci piate-

ho ročníka, do raja pod vedením pani učiteľky  

Majchrovičovej. Konkrétne do Slovenského raja. 

Vlakom sa do-

pravili do Le-

tanoviec a od-

tiaľ peši ces-

tou na vrchol 

Ihríka, z kto-

rého mali 

krásny výhľad. 

Ešte foto na 

K a r t u z i á n -

skom moste  

a po krátkej 

od d y chov ke 

pokr ačov a l i  

v turistickej 

vychádzke ku 

Glackovej diere. Po takej turistickej vychádzke  

sa vrátili domov príjemne unavení, ale spo-

kojní, že nielen niečo videli, ale priniesli si aj 

množstvo zážitkov.      

Paulína Šoltésová, 5. B 

Ideme do „raja“ 

ských oč-

kách! No 

počkáme 

si, čo prinesie ďalšia 

zima. Veríme, že sne-

hu bude viac  a na sán-

ky sa posadíme aj do-

ma, v našom meste.  

 
Alexandra Nováková, 5. B 

Sánkovačka na Hrebienku 

   V Spišskej Novej Vsi tento rok bolo 
snehu pomenej, niekde skoro vôbec. Ak 
sme sa teda chceli povoziť na sánkach, 
museli sme si vyjsť 
trošku vyššie, až do 
Vysokých Tatier.  
   Vyšľapali sme si na  

Hrebienok a odtiaľ dolu 

to už šlo na sánkach pa-

rádne. Páni, to bola 

sánkovačka! 

   Len škoda, že aj u nás 

v meste nie je toľko 

snehu, to by bolo vý-

skotu a veselosti v det-
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Report 

Piataci v Ľadovom dóme na Hrebienku 

Cesta dolu na sánkach 

Naše potulky   

v Slovenskom raji 

Piataci  na Kartuziánskom moste 

Skupina piatakov na  Ihríku 
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  Tiesňová linka 112. Viete, aké je to 

číslo? Viete, kedy volať na toto číslo? 

Viete, čo je potrebné povedať? 

   Naše spolužiačky z  tretieho a štvrtého 

ročníka zachytili na výkres to, čo by sa dalo 

vypovedať aj slovne. No za nich to urobili 

štetce, farbičky a fixy.  

 

   Vo výtvarnej  súťaži pod názvom  

"Ochranárik čísla tiesňového volania 112  

a CO", ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra 

SR, si v kategórii žiaci 1. stupňa si ocenenie 

za  3. miesto odniesla Marianna Novotná  

z 3.A triedy. Z tej istej triedy bol Kristíne 

Vincentyovej udelený  diplom za účasť, po-

dobne aj žiačkam zo 4. A triedy Viktórii 

Maniakovej a Dominike Mac-

kovej. Ich práce zachytil aj 

náš fotoaparát.  

                      Tamara Uhrínová, 6. A 

Výtvarníčky pre číslo 112 

Zúbky máš na celý život 

   Čistiť si zúbky, čistiť a neprestať. 
Každoročne na škole organizujeme bese-
du na tému: „Ako si správne čistiť zu-
by?“  
   Na besede sa žiaci prvého stupňa dozve-

deli, ako si čistiť zúbky správne, aby ich  

úsmev bol žiarivý a biely a zúbky sa im ne-

kazili.                                   Daniel Kukura, 6. A 
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Report 

Zľava: Marianna Novotná a 

Kristína Vincentyová, 3. A 

Ako si správne čistiť zúbky 

3. miesto: Marianna Novotná, 3. A 

Práca Kristíny Vincentyovej, 3.A 

Štvrtáčky s ocenenými prácami 
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   Zber druhotných surovín organizujeme aj 

na našej škole, ale len v obmedzenej miere, 

podľa možností školy. To, čo sa nám javí 

ako odpad, ešte nemusí byť celkom odpa-

dom. Mnohokrát je to druhotná surovina na 

výrobu nového výrobku.  

  

 

 

 

  

Na našej škole každoročne organizujeme zbe-

ry, do ktorých sa žiaci pekne zapájajú. Tento 

rok je účasť v zbere omnoho slabšia, nakoľko 

už od marca, kvôli pandémii sme neboli v škole. 

Aj napriek tomu vám však prinášame vyhodno-

tenie doterajšieho zberu za tento školský rok.  

V zbere akumulátorov sme spolu vyzbierali 

36,364 kg. Poradie tried je to nasledovné: 

   1. miesto - 7.A – 15,9 kg 

   2. miesto - 6.B - 3,5 kg 

   3. miesto - 3.B - 3,325 kg 

V zbere sa ako najlepší zberači ukázali: 

   1. miesto - 7.A - Damián Takáč - 13,2 kg 

   2. miesto - 6. B - Oliver Eliáš - 3,5 kg 

   3. miesto - 3.B - Nela Krišpinská - 3,3 kg 

   Zber plastových vrchnákov tento rok pri-

niesol 53,272 kg. Poradie tried je nasledovné: 

   1. miesto - 6.A- 18,25 kg 

   2. miesto - 2.A - 9,5 kg 

   3. miesto - 4.B - 8,7 kg. 

V poradí jednotlivcov skončili na popredných 

miestach títo žiaci: 

   1. miesto -Viktória Chaláková, 6.A - 16,45 kg 

   2. miesto - Rajčuľová Romana, 4.B - 6,9 kg  

   3. miesto - Rajčuľa Sebastián 2.A - 6,2 kg 

    Hliníkových viečok SABI sa vyzbieralo 

tohto roku len 1,417 kg viečok.  

V celkovom poradí tried sa umiestnili na pr-

vých miestach tieto triedy: 

   1. miesto - 1.A - 425 g 

   2. miesto - 6.B - 326 g 

   3. miesto - 9.A - 245 g 

 V hodnotení jednotlivcov: 

   1. miesto - Oliver Eliáš, 6. B 

   2. miesto - Ema Compelová, 1.A 

   3. miesto - Alexandra Andrtová, 5. B 

V zbere tetrapakov úplne zaostávame, nakoľ-

ko sa za celú školi vyzbieralo iba 4,1 kg.  

Hodnotenie jednotlivcov a tried je rovnaké, 

nakoľko sa do zberu zapojili len dvaja žiaci.  

   1. miesto -  Rajčuľa Sebastián 2. A 

   2. miesto - Oliver Eliáš, 6. B 

Tento rok sme na škole v spolupráci s recyk-

lohrami opäť rozbehli  zber mobilov. Aj tento 

zber, podobne ako všetky zbery, je stále ak-

tívny a končiť bude až v budúcom školskom 

roku. Žiaci zapojení do zberu mobilov sú: 

   Roman Marušinský, 1.A - 8 ks 

   Timea Duchová, 5. B - 3 ks 

   Dárius Kyseľ, 1.B - 3 ks 

   Marek Holotňák, 8.B - 2 ks 

   Alexandra Brejčáková, 3. B - 1 ks. 

     V zimných mesiacoch sme zo školy 

odviezli drobný elektroodpad a staré 

akumulátory, ktorých výkup od nás zrealizovali 

Recyklohry a spoločnosť INSA. Celkom sme zo 

školy odviezli 313 kg elektroodpadu a 90 kg 

akumulátorov.  

   V jesenných mesiacoch na škole prebiehal aj 

zber gaštanov a šípiek. Vyhodnotenie zberu 

sme priniesli v jesennom čísle. Len pre úplnosť 

prinášame skrátenú verziu vyhodnotenia  

zberu gaštanov: 

   1. miesto - 4. A – 98,5 kg  

   2. miesto - 6. A – 76,75 kg  

   3. miesto - 5. B - 39,2 kg  

 Najlepšími zberačmi v zbere šípok boli: 

   1. miesto – Šimon Korfant, 4. A, - 24,35 kg 

   2. miesto - Oliver Eliáš, 6.  B - 3,15 kg 

   3. miesto - Zuzana Takáčová, 4. B - 3kg 

Ďakujeme, že zbierate a pomáhate prírode! 

 
Alena Greňová, koordinátor zberových aktivít na škole 

Vyhodnotenie zberu surovín 
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Envirookienko 
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Byť úspešná...Aký je to pocit? 

   Už zvláštny, lebo sa to už viackrát 

zopakovalo, že som bola na okresných 

kolách úspešná.  

Ak to bol pocit pri prvom úspechu? 

   Skákala som od radosti. 

Ktorý bol tvoj naj úspech z tých pr-

vých, ktorý ťa veľmi potešil? 

   V treťom ročníku - Pytagoriáda. 

Aké si mala pocity, keď si bola na 

slávnostnom oceňovaní žiakov pri prí-

ležitosti Dňa študenstva? 

   Bola som nadšená, pretože nie každé-

mu sa to podarí byť takto oceňovaným žiakom. Ten-

to rok som sa na takomto oceňovaní zúčastnila už po 

druhýkrát.  

Ktoré sú tvoje najväčšie školské úspechy? 

   Vo 4. ročníku to bola Pytagoriáda - 2. miesto  

v okresnom kole. V 5. ročníku som na okresných ko-

lách  získala 1. miesto v Geografickej olympiáde,  

3. miesto v  Pytagoriáde. Šiesty ročník a moje sna-

ženie prinieslo úspechy v okresných kolách  Gegra-

fickej, Dejepisnej a Matematickej olympiády, v kto-

rých som obsadila dve 1. miesta a jedno 2. miesto  

v Pytagoriáde. V  6. ročník som dosiahla na krajskom 

kole 3. miesto v Geografickej olympiáde. Terajší,  7. 

ročník, je  pre mňa úspešný v okresných kolách - 1. 

miesto v Geografickej olympiáde a dve 2. miesta 

som obsadila v Technickej  a Dejepisnej olympiáde. 

Ktorý z týchto úspechov ťa potešil najviac? 

   Úspech v krajskom kole Geografickej olympiády, 

kde som obsadila 3. miesto.  

Koľko času venuješ doma príprave na rôzne škol-

ské súťaže? 

   Nie je to rovnaké, ako učenie sa do školy na pí-

somku, ale  sú to niekedy aj mesiace tvrdej, postup-

nej prípravy.  

Kto ti doma najviac pomáha pri príprave na súťa-

že? 

   Zapája sa celá rodina, ale najviac moja mamka so 

sestrou Anettkou. 

Máš aj nejaký voľný čas? 

   Vždy si ho nájdem, keď si správne zadelím prácu  

a učenie. 

Čomu sa venuješ  vo voľnom čase? 

   Veľmi ma baví kreslenie a maľovanie a najradšej 

kreslím prírodu. Okrem toho sa venujem aj športom, 

ako je lyžovanie a snowboarding.  

Uvažovala si niekedy, že by si 

sa zúčastnila lyžiarskych, prí-

padne snowbordových súťaží? 

   Ani veľmi nie, lebo sa viac za-

meriavam na školu. 

Je pre teba veľmi dôležité 

mať dobré študijné výsledky? 

   Áno, pretože chcem byť 

úspešná ako moja sestra.   

V čom by si chcela byť taká 

úspešná? 

Chcela by som ísť v jej šlapa-

jách a byť lekárkou, zatiaľ bez 

bližšieho zamerania. 

No určite ťa čaká ešte veľa práce a štúdia, 

nemáš niekedy chuť všetko hodiť za hlavu  

a nerobiť nič a len tak odfukovať a venovať 

sa kamarátom a záľubám? 

   Áno,  samozrejme že mám, ale vždy ma to rých-

lo prejde, keď si spomeniem na svoj cieľ. 

Prečo je práve tvoja sestra pre teba takým 

vzorom? 

   Pretože dosiahla veľa úspechov a vždy na sebe 

tvrdo pracovala, aby sa aj ona priblížila k svojmu 

cieľu, ktorým je vysoká škola a práca lekárky. 

Kto z blízkeho okolia a rodiny ťa najviac pod-

poruje v tvojom snažení? 

   Musím povedať, že obaja rodičia. 

A čo školské športové súťaže? 

   Tri roky som hrala basketbal a zúčastnila som 

sa aj viacerých turnajov. V minulom školskom ro-

ku sme sa ako školské družstvo zúčastnili na tur-

naji vo vybíjanej, na ktorom sme obsadili pekné 

prvé miesto v okrese. 

Prečo sa ďalej nevenuješ basketbalu? 

    Kvôli školským povinnostiam. 

Bianca, čo hovoríš na trávenie času pri počíta-

či, mobile alebo tablete? 

   Určite tomu nevenujem toľko času ako moji 

spolužiaci a väčšinou využívam tieto technológie, 

keď robím projekty.  

Aké je tvoje životné krédo? 

   Pre mňa to nie je sen, ale plán! 

Čo by si odkázala svojim spolužiakom? 

   Robte vždy to, čo vás najviac baví, v čom na-

chádzať uspokojenie.  

Ďakujeme veľmi pekne  za rozhovor! 

 Zuzana Kubíková a Tamara Uhrínová, 6. A 

Na slovíčko s Biancou Čaplovou 
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Interwiev 

Bianca pri podpise do kroniky 

mesta pri udelení ocenenia 2019  
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Tamara Uhrínová, 6. A 

   Napísať o našom meste sa pokúsili žiaci 
prvého stupňa a ich príspevky čítali v hod-
notiacej komisii v meste Spišská Nová Ves.  
   Do literárnej súťaže Sto slov o našom mes-

te sme zaslali aj tento príspevok od Martina 

Petruščáka, ktorý tak pekne opísal naše mes-

to, že mu bolo udelené prvé miesto a cenu mu 

odovzdával sám pán primátor Pavol Bečarik.  

     Áno, chápeme, že chcete čítať, čo napísal, 

a tak Vám jeho článok prinášame:  

 

      Sto slov o Spišskej Novej Vsi  

   Vlastne už len deväťdesiatpäť. 

Moje rodné mesto sa najprv volalo 

Iglov. Nachádza sa v Hornádskej 

kotline a je bránou do najkrajšej 

časti Spiša - Slovenského raja. 

Keby ste sa na naše mesto poze-

rali z výšky, videli by ste oko  

a v strede vežu, ktorá sa vypína 

ako raketa. No aby ste sa nenudi-

li, máme divadlo, tiež Spišské, a občas aj 

čarovné, najmä vtedy, keď sa v ňom hrajú 

rozprávky. Ale inak sme obyčajné mesto, 

ktoré má školy, sídliská, obchody, hotely, 

úrady. A hlavne sa musíme starať o naše 

mesto. Mám rád Spišskú Novú Ves.  
Autor príspevku: Martin Petruščák, 4. B 

Sto slov o Spišskej Novej Vsi 
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Sieň slávy 

Martin pri preberaní ceny od pána primátora  

Pavla Bečarika  

Podpis do kroniky (Barbora Kleščová, 7. A) 

Zľava: Jakub Novotný, Dominika Mecková, 

Katarína Melegová 

   Kresliť vieme, červený kríž poznáme a tak 

pridať sa do výtvarnej súťaže nebolo ťažké. 

   To si povedali žiaci, ktorých práce boli zasla-

né na začiatku decembra do súťaže s názvom 

„Červený kríž očami detí“. Súťaž bola realizo-

vaná pri príležitosti 100. výročia založenia Čer-

veného kríža. Z našej školy boli medzi ocenený-

mi títo žiaci: Dominika Macková, Katarína  

Melegová a Jakub Novotný.  

Zuzana Kubíková, 6.A 

  Červený kríž očami detí 

Prvý zľava je Martin Petruščák 



 

 

Lipkoviny 3/4    2019/2020 

   Jazyk je dorozumievací prostrie-

dok v ľudskej spoločnosti. No nielen 

reč je dôležitá, ale aj gestá a po-

hyby tela.  Naše spojenie priniesol 

ďalší zo série projektových dní vo 

februári, na ktorom nás jazyk spojil 

do jednej veľkej školskej komunity. 

   Ferbuárový deň sa na škole niesol  

v duchu rôznych jazykov. Na jednotli-

vých stanovištiach nás čakali lektorky 

z jazykového inštitútu, ale aj naši 

starší spolužiaci a naše pani učiteľky, 

ktorí pre nás pripravili rôzne hry  

a súťaže  so zameraním na jazyky.  

V telocvični sme s lektorkou tanca 

pani Hrubiznovou zo ZUŠ v Smiža-

noch skúšali rôzne svetové tance. 

No, zabavili sme sa dosýta... 

  Prinášame vám pár postrehov od 

našich spolužiakov, ako si tento 

deň užili: 

   V učebni ruského jazyka nás 

privítali spolužiaci v ruskom oble-

čení, vypočuli sme si ruskú hymnu, 

ochutnali sme ruský čaj, pozreli 

sme si prezentáciu o Rusku, naučili 

sme sa pár slovíčok, spoznali sme 

azbuku, zahrali si hru s loptičkami 

a farbami v ruštine. „Veľmi ma 

prekvapili, že ruský jazyk sa podobá na slo-

venský jazyk,“ povedala Katka Holečková  

z 5. A triedy. 

   „V miestnosti venovanej Slovensku nás 

dievčatá privítali chlebom a soľou, ako sa na 

Slovensku  vítajú hostia.  Dievčatá v krojoch 

nám odprezentovali zaujímavosti o Slovensku 

v pekne zariadenej „slovenskej izbe“. Nasle-

dovali hry, ktoré súviseli so Slovenskom– skla-

dali sme puzzle s pamiatkami Slovenska, pri-

raďovali sme nárečové slová k prekladom zo 

slovenčiny a mnohé iné,“ povedala Bianca Čap-

lová zo 7. B triedy. 

   „Počas celého dňa sa školou niesli vône rôz-

nych jedál, ktoré sme mali možnosť ochutnať. 

Ochutnávali sme šišky z Nemecka, bliny  

z Ruska, syr a hrozno z Francúzska, 

hranolky z Veľkej Británie a parenica 

syr zo Slovenska.  Na každom jednom 

kúsku jedla boli vlajočky danej krajiny, 

ktoré na predmete Technika vyrábali 

naši spolužiaci. Táto zastávka bola na-

ozaj veľmi chutná. Všetko sme to zapili 

mätovým  čajom vypestovaným  

v našej školskej záhrade,“ povedala Olí-

via Medvecová zo 6. A triedy. 

   „Učitelia ZUŠ v Smižanoch nás v te-

locvični učili anglické, nemecké, fran-

cúzske a ruské tance. Tancovali sme 

spolu s nimi. Páčilo sa mi to a bola dobrá 

zábava,“ povedala Anetka Gondová z 3. B 

   „Počas tohto dňa sme mali na škole aj 

výstavu anglických kníh, kde všetky hnihy 

boli v angličtine a nás zaujalo krásne pre-

vedenie, ako tie knihy nielen vyzerali, aj 

obsah bol zaujímavý. Súčasťou výstavy 

boli aj maľovanky pre deti. Na výstave 

sme si mohli objednať knihy pre seba aj 

našich blízkych. Tento projektový deň bol 

jeden z najlepších,“ povedala Lucia Karac-

sonyová zo 4. B triedy.  

     „Na škole v tento deň boli aj 3 učebne  

s lektorkami zameranými na anglický ja-

zyk. V každej z nich sme sa hrali a záro-

veň učili. Pre malých spolužiakov boli pri-

pravené jednoduchšie úlohy  

a pre nás  starš ích—

náročnejšie. V úvode nás vždy 

čakala prezentácia, ktorou 

nám spolužiaci priblížili danú 

krajinu, a potom sme riešili 

zaujímavé úlohy - puzzle, spá-

jačky, doplňovačky. V anglic-

kej miestnosti sme ochutnáva-

li anglické sušienky,“ povedal 

Martin Drusa z 9. A triedy. 

   Na miestnosť nemeckého 

jazyka sme sa pozreli z po-

hľadu prednášajúcej deviatač-

ky Laury Kešeľákovej.  

Spoznávame nárečové slová 

Jazyk nás spája 
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Projekty 

Príprava jedál na ochutnávku 

Pomoc pri nemeckom hlavolame 
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Laura tento deň vidí takto: Spolužiakov sme vítali  

v národnom oblečení a privítali sme ich nemeckým po-

zdravom. V prezentácii sa dozvedeli zaujímavosti  

o tejto krajine. Po prezentácii a predstavení Nemecka 

nasledovali hry v nemčine, s ktorými sme hlavne mlad-

ším spolužiakom pomáhali, nakoľko sa ešte neučia po 

nemecky. Keď boli deti šikovné, počas danej hodiny  sa 

vymenili na jednotlivých stanovištiach všetci. Na záver 

sa občerstvili jablkovým džúsom. „Po príjemne stráve-

nom čase sa nám poďakovali svojím úsmevom, čo nás 

najviac potešilo.“ 

   V miestnosti zameranej na francúzsky jazyk Lipáči-

kov privítali spolužiaci opäť 

v tradičnom francúzskom 

oblečení a v miestnosti hra-

la francúzska hudba. Pre-

zentácia s pamiatkami, ty-

pickými francúzskymi jedla-

mi a osobnosťami Francúz-

ska bola žiakom prezento-

vaná po slovensky. No na 

stanovišti sa všetci naučili 

základné pozdravy, farby  

a základné slová podľa ve-

kovej kategórie žiakov. Deti 

s i  z a h r a l i  h r y  

a ochutnali džús. Mladší žiaci povedali: „Zaujímavé bolo 

učiť sa farby po francúzsky, no hranie  

s loptičkami bolo tiež veľmi zábavné. Zaujali nás aj po-

zdravy po francúzsky. Hry s číslami boli veselé,“ takto 

videli toto stanovište naši spolužiaci z 1. A  a 2. B triedy.  

   Ďakujeme všetkým spolužiakom, lektorom, našim učite-

ľom, pani kuchárkam za tento príjemne strávený a preži-

tý deň, ktorý bol plný zážit-

kov, prekvapení a hier! Poďakovanie patrí pracovníkom 

ZUŠ Smižany - pani Žanete Hrubiznovej a pánovi Fran-

tiškovi Maliňákovi, ktorí pre nás pripravili hudbu a tance 

v telocvični. Ďakujeme aj pani Miroslave Brathovej  

z jazykového ištitútu a vzdelávania IJAV za krásne pri-

pravené aktivity v cudzích jazykoch. Ďakujeme aj pracov-

níčkam z anglického vydavateľstva USBOURNE, ktoré 

prinieslo do školy výstavu Anglických kníh.  

Tamara Uhrínová, 6. A 

Jazyk nás spája - pokračovanie 
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Projekty 

Slovensko 

Hráme sa  s ruštinou 

Nemecko Rusko 
Francúzsko 

Pripravil sme pre vás úlohu. Keď ste boli na projektovom dni všímaví, určite vám nebude robiť problém spojiť oble-

čenie lektorov s krajinou, odkiaľ oblečenie pochádza.  Držíme vám palce! 

Roztancovaní prvý stupeň 
Tancujú aj starší žiaci 



 

 

Lipkoviny 3/4    2019/2020 

 6.- 7. ročník: 

1. miesto: Bianca Čaplová 

2. miesto: Oliver Eliáš 

3. miesto: Daniel Kukura 

8.- 9. ročník: 

1. miesto: Marek Holotňák 

2. miesto: Laura Kešeľáková 

3. miesto: Jakub Vlk 

    Víťazi budú ďalej súťažiť v okresnom 

kole.                                Natália Drusová, 6. A 

Čaplová zo 7. B získala 1. miesto s plným 

počtom bodov – 100 bodov; 

Oliver Eliáš (6. B) získal  4. miesto 

a Daniel Kukura (6. A) - bol úspešným rie-

šiteľom. 

   V kategórii G (5.ročník) sa zúčastnili 

Jakub Hoang, Marko Čegiň a Alex Mi-

chalek. 

   Biance držíme palce v krajskom kole.  

Natália Drusová, 6. A 

   Február už tradične patrí cestovate-

ľom a geografom, ktorí si prišli zmerať 

svoje geografické zručnosti a vedomosti 

na okresné kolo Geografickej olympiády, 

ktoré sa koná na našej škole.  

  Našu školu reprezentovali víťazi zo škol-

ského kola a takto sa im darilo: 

   V kategórii E (8.-9.ročník)  - boli 

úspešnými riešiteľmi Jakub Vlk (8. B)  

a  Laura Kešeľáková ( 9. A trieda). 

    V kategórii F (6.-7.ročník) - Bianca 

Školské kolo Geografickej olympiády 
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Zľava: Marko Čegiň, Jakub  

Hoang, Alex Michalek 

Okresné kolo Geografickej olympiády 

   December prináša nielen predvianočnú 

atmosféru, ale aj množstvo súťaží. 

Jednou z nich bolo školské kolo Geogra-

fickej olympiády, kde sa úspešnými stali 

títo žiaci: 

5. ročník: 

1. miesto: Jakub Hoang 

2. miesto: Marko Čegiň 

3. miesto: Alex Michalek 

 

Zľava: Laura Kešeľáková, Marek 

Holotňák, Jakub Vlk 

Zľava: Oliver Eliáš, Bianca  

Čaplová, Daniel Kukura 
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Poznať históriu, a to nielen Slovenskej 

republiky, sa žiaci učia spoznávať na ho-

dinách dejepisu. No sú medzi žiakmi sú 

aj takí nadšenci dejepisu, ktorí idú aj 

hlbšie do histórie našich predkov.  

   Na Valentína sa v našej škole 

stretli nadšenci histórie z celé-

ho okresu na okresnom kole De-

jepisnej olympiády a porovnali si 

svoje znalosti z histórie.  Našu 

školu reprezentovali a v koneč-

nom poradí sa umiestnili títo 

žiaci : 

   Kategória D: 

Alexandra Hadbavná – 1. miesto   
   (17 žiakov/ 5 úspešných riešiteľov) 

Simon Stanko – 2. miesto 

   Kategória E 

Bianca Čaplová – 2. miesto  

   (14 žiakov/ 6 úspešných riešiteľov) 

   Všetci traja nás budú repre-

zentovať v krajskom kole 24. 

marca v Košiciach a my im už 

teraz držíme palce.  

            Tamara Uhrínová, 6. A 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády 
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Školské kolo Chemickej olympiády 

Školské kolo Fyzikálnej olympiády 

   Začiatkom januára prebehlo vyhodno-

tenie školského kola Chemickej olympiá-

dy.  

   Zapojení žiaci v priebehu 

mesiacov december a január 

riešili postupne 3 teoretické 

úlohy z učiva od siedmeho 

ročníka a 3 praktické úlohy 

formou problémových úloh  

a záhad.  

V rámci školy sa umiestnili takto: 

1. miesto: Vaľušová Martina, 9.A 

2. miesto: Kolesár Július, 9.A 

3. miesto: Šmotková Olívia, 9.A. 

    

Aj keď naši zapojení žiaci neboli 

úspešnými riešiteľmi, ale pokúsi-

li sa zvládnuť ťažké úlohy olym-

piády.  
 Zuzana Kubíková, 6.A 

   Od októbra do februára sa osem pri-

hlásených ôsmakov a dve deviatačky za-

pojili do rátania 

7 fyzikálnych 

príkladov v škol-

skom kole Fyzi-

kálnej olympiá-

dy. 

   V kategórii E (deviataci) sa úspešnými 

riešiteľmi stali Michaela Hamráčková  

(9. A) a Laura Kešeľáková (9.A). 

V kategórií F (ôsmaci) sa úspešnými rieši-

teľmi stali: Michal Hambor, 8. A, Marek 

Holotňák, 8. B  a Jakub Vlk, 8. B. 

   Aj napriek zloži-

tosti príkladov sa 

snaha všetkých zú-

častnených veľmi 

cení.  

 

Daniel Kukura, 6. A 
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   Hlavolamy a logické myslenie - pýtate 
sa, čo sa stane, ak sa to spojí dohroma-
dy? No vznikne súťaž s názvom Pytago-
riáda, ktorá je určená tak pre malých, 
ako aj starších žiakov, ktorým nechýba 
logika a vedia riešiť hlavolamy.  

   V decembri sa stretli počas dvoch dní ši-

kovní matematici našej školy. Počet úspeš-

ných riešiteľov dokazuje, že máme na našej 

škole „múdre hlavičky“. 

   Medzi múdre hlavičky patria: 

3. ročník: Ondrej Mačutek, 

4. ročník: Samuel Farkaš, Katarína Melego-

vá, Šimon Turčanik, Katarína Valenčíková, 

Erik Engel, Viktória Maniaková, Martin 

Rychnavský, Romana Rajčuľová, Lucia  

Karácsonyová, 

   Nielen pred Vianocami, ale aj počas 
sviatkov naši piataci nepovolili vo svojej 
príprave na súťaže.  
   Matematické vedomosti a zručnosti si 

piataci zmerali koncom januára v okresnom 

kole Matematickej olympiády.   

Pytagoriáda 

Okresné kolo Matematickej olympiády 
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5. ročník: Jakub Hoang, Katarína Holeč-

ková, Lukáš Tomaščík, 

6. ročník: Oliver Eliáš, Daniel Kukura, 

7. ročník: Bianca Čaplová, 

8.ročník: Simon Stanko, Marek Holotňák. 
Tamara Uhrínová, 6. A 

   Našu školu úspešne reprezentoval 

Mathias Rafael Petruška, žiak 5. A 

triedy, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. 

Lukáš Tomaščík z 5. B triedy bol 

úspešným riešiteľom.  
Tamara Uhrínová, 6. A 

Ocenené múdre hlavičky z Pytagoriády 

 Šaliansky Maťko 

Bola raz jedna malebná krajina - 

Slovensko sa zvala. V nej malé 

mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalian-

skeho Maťka Jozefa Cígera Hron-

ského mala. 
   Prerozprávať ľudové povesti, a tak pote-

šiť ucho poslucháča, sa na začiatku deti 

schádzali do mestečka Šaľa. Z tohto mes-

tečka sa táto tradícia rozbehla po všetkých 

kútoch Slovenska. Každoročne sa stretnú 

deti a rozprávajú o zle a dobre, o princoch, 

princeznách, ale aj obyčajných ľuďoch.  Za 

našu školu sa do súťaže zapojili títo žiaci:   

   1.kategória (1.- 2. ročník) 

1. miesto- Elena Rabatinová  

2. miesto - Ján Tomčovčík   

3. miesto- Zuzana Valenčíková   

    2.kategória(4.- 5. ročník ) 

1. miesto - Lukáš Tomaščík  

2. miesto - Adam Filip 

3. miesto - Samuel Farkaš  

   3. kategória (6.- 7. ročník ) 

1. miesto - Olívia Medvecová  

2. miesto - Tamara Uhrínová  

3. miesto - Dalibor Choma.  

 Daniel Kukura, 6. A  
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Čo sa dá robiť v lete?  

Prešmyčky  
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Priraďovačka  

Ruské jazykové okienko 

1. солнцезащитные очки 

2. шезлонг  

3. зонт от солнца             

4. шляпа                         

5. надувной мяч               

6. шорты 

7. палатка 

8. шлёпанцы 

9. купальник 

Stranu pripravili žiaci ôsmeho ročníka  

na hodinách ruského jazyka 

Správne odpovede nájdeš na zadnej strane Lipkovín. 
Л   Е   Т   О  

Летние месяцы = июнь, июль, август 

_______________________   _______________________   _______________________   _______________________ 

 

Pomenuj činnosti podľa obrázkov. 

Usporiadaj písmená správne 

K obrázkom priraď správne čísla 
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umbrella        

rainbow        

sun         

blossom       

tulips         

seeds  

rise 

Spring Word Search 

Complete the sentences with the correct words  
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Stranu v čase pandémie pre vás pripravila pani učiteľka Ingrid Macková 

  bloom    March    Easter    leaves    butterflies   birds   rainbow  falls   flowers 

Anglické jazykové okienko 

sea       

daffodil        

ladybird            

April              

bee          

leaves        

mushroom       

           I LOVE SPRING 

The Spring months are:__________ , April and May. 

I can smell the _______________ . 

The rain _______________ . 

All the trees and plants are in _____________ . 

Colourful ____________________  fly up in the air. 

In Spring we celebrate __________________ . 

The trees bring new _________________ on their branches. 

The _______________ start singing sweet songs. 

I can see a  ___________________ in the sky. 

Viete, že... 

...20. marec je jarná 

rovnodennosť, kedy deň je 

rovnako dlhý ako noc? 

Find the words bellow in the grid  

Answer: _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ 

B A D A F F O D I L 

L L E A V E S H A A 

O L P P S U N E P D 

S E A R I S E Y E Y 

S R A I N B O W A B 

O B S L S E E D S I 

M M O O R H S U M R 

T U L I P S T E R D 
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Poznáš zvieratká? 

Kto je kto? 
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Nájdi zviera 

Jazykové okienko Nemecké jazykové okienko 

K slovám priraď číslo obrázka. Nezabudni dopísať členy.  

Nájdi v každom riadku zviera a napíš ho. Pomôž si obrázkami.  

LA   ME   E   GA   LE   TER   FANT  GO                ..................................................... 

KU   WEL   LEN   TEN   WU   SIT  BE   TICH     ....................................................... 

KA   EIS   HRE   GE   KAT  RIN   ZE   NU           ........................................................       

RE   BA   MU   KA  PA   NIN    GEL   CHEN         ......................................................... 

GI   BA   RA   STER   KRO   FFE   BA   MU          ......................................................... 

 

kráľ zvierat    ...................................                                                                           

prefíkaný ako ???.............................                                

mlčí ako???  .................................. 

Podľa charakteristiky vyber správne zviera. 

kôň v pásikovom pyžame ............................. 

najlepší priateľ človeka .................................  

keď ju pobozkáš, premení sa na princeznú.....................                   

Aktivity pre vás pripravili žiaci  

na hodinách nemeckého jazyka Správne odpovede nájdeš na zadnej strane Lipkovín. 
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Bludisko  

Osemsmerovka 

Strana 20 

SNEŽIENKY    PUČANIE    KRASLICA    KORBÁČ    ZAJAČIK   

HÚSATKO    KÁČATKO    JAHŇA    ŠIBAČKA   VEDRO    

VODA    VOŇAVKA    VEĽKÁ NOC    VALENTÍN   SLNKO   

PRVOSIENKY   ORGOVÁN    TULIPÁN    NARCIS   JAR      

ŽIVOT    SRDCE    KVET   LÁSKA 

Na Veľkú noc je potrebné dievčatá poriadne (Tajnička:)  

__ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __  __, čo bolo symbolikou  odovzdávania 

sily, zdravia a sviežosti prostredníctvom mladého prútika.  

Osemsmerovku pripravila celá redakčná rada 

Pohodárium 

   Pomôž nájsť zajačikovi cestu k veľkonočné-

mu vajíčku.  
Daniel Kukura, 6. A 

A K A K V A Ň O V O R A Z 

B K Á Č A T K O A Á C K A 

O R N S  Č O D K L N O Č J 

K A Č E I A M N E Á N A A 

T S Á V I C Y L N V Á B Č 

A L B J T Ž R S T O K I I 

S I R A E Š E A Í G Ľ Š K 

Ú C O R V I B N N R E A Ť 

H A K A K N E I S O V R P 

Viete, že... 

... Šibaniu - teda dotyku  

s čerstvou zeleňou, prútom 

či zelenou vetvičkou, 

sa pripisovala schopnosť 

prinavrátiť životnú silu  

a zabezpečiť zdravie?  

Autor obrázka: Lucia Rychnavská 
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Tajnička o Spišskej Novej Vsi 

Chybný veľký erb mesta 
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Pohodárium 

Viete, že... 

...počtom obyvateľov je Spišská 

Nová Ves  druhým najväčším 

mestom Spiša, tretím najväčším 

mestom Košického kraja a 

šestnástym najväčším mestom na 

Slovensku ? 

1. Úrad, kde zapisujú novorodencov 

2. Miesta určené na nákupy 

3. Veža v Spišskej Novej Vsi je.... 

4. Názov budovy, kde sídli Spišské divadlo 

5. Tvar šošovky má v meste .... 

    1        

2            

  3          

   4         

  5          

  6          

  7          

  8          

   9         

6. Sídlisko v meste 

7. Najvyššiu vežu  v meste má  

8. Hotel v strede mesta 

9. Rieka pretekajúca cez SNV 

Zuzana Kubíková, a Natália Drusová, 6. A 

Tajnička: Spišskú Novú 

Ves mám rád, lebo je to 

__ __ __ __     

__ __ __ __ __ 

   Nájdi 10 chýb vo Veľkom erbe 

mesta Spišská Nová Ves. 

 

 

 

 Tamara Uhrínová, 6. A 

Viete, že... 

...�erb je základný symbol 

mesta, od ktorého sa odvodzujú 

ďalšie mestské symboly  - pečať 

mesta a vlajka mesta? 

�Korunovaná Panna Mária s gloriolou je 

patrónkou farského kostola  

a patrónkou mesta. Ruže, zelené 

trojvršie a kladivká symbolizujú 

poľnohospodársko-banícky ráz mesta. 

Súčasný erb teda rešpektuje všetky po 

stáročia zachovávané heraldické pravidlá 

erbovej tvorby.  



 

 

Lipkoviny 3/4    2019/2020 

Učiteľ: Hlavná plodina Ameriky? 

Žiak: Hamburgery. 

Učiteľ: Áno, a kde sa to pestuje? 

Žák: V Mekáči. 

  

Malá Evka uvidí po prvý raz svätojánsku mušku 

a kričí: „ Mami, mami, pozri, elektrická blcha.“ 

 

Synček hovorí: Ocko, ja nemám rád dierky  

v syre. Otec hovorí: „Tak zjedz syr a dierky 

nechaj na tanieri.“ 

 

„Pán doktor, prosím si vitamín pre svojho sy-

na.“ „Aký si želáte? A,B alebo C?“  „To je úplne 

jedno. Chlapec má len päť, ešte sa nenaučil 

čítať.“ 

  

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa 

Zvieratká z celého sveta 

Najväčšia haluz 
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Pohodárium Pohodárium 

Vyrieš osemsmerovku a dozvieš sa tajničku. 

deťom: „Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?" 

  

Mama napomína syna:  „Nesmieš ťahať kocúra 

za chvost!“ „Veď ja ho len držím, on sa ťahá.“ 

  

Deti v tábore: „Nemáme nič proti cestičkám 

odvahy, ale ísť mimo dosah wifi, tak je už 

trošku priveľa.“ 

 

„Ocko, prečo moje narodeniny nikdy nepripad-

nú na piatok trinásteho? „Lebo si sa narodil 

24. júna!“ 

  

Železničiarov syn ide po prvýkrát do školy. 

Keď príde domov, nevie utajiť veľké sklama-

nie. „Na dverách bolo napísané 1.trieda a lavi-

ce boli drevené.“ 
 Martin Kubík, 4. B 

Z M V A K Č A N T Y R O K CH 

T  C A O R A N G V T A N A I 

A E E´ Č R J A T I A Á M R  C 

R Z N V K K C G R L E A A E 

A D A A A A E V E L N E K Ž 

N  O K K L R G V E A C I P O 

T  CH O R É N M O R A Z O K R 

U O K O E H N V O S E A S O 

L Ň S K V O Ý V R A B E C S 

A E E Ý L R K O Č E R K Š O 

P L A S T O V I Č K A T A N 

MAČKA    KORYTNAČKA  

ŽIRAFA   ŠKREČOK 

MRAVEC   NOSOROŽEC  

SLON       LEŇOCHOD  

PES          CHAMELEÓN 

MYŠ         SÝKORKA 

VRABEC    LASTOVIČKA 

ČAJKA      KENGURA 

ZEBRA      ORANGUTAN   

OPICA       TARANTULA  

VRANA      TIGER 

TCHOR      SKOKAN  

RAK           KOZA        

LEV            VÝR      OSA  

Tajničku tvoria: 

 __ __ __ __ __ __ __ __    __    __ __ __ __ __ __   

 __ __ __ __ __  

Osemsmerovku pripravila celá redakčná rada 

Viete, že... 

...najnovšia štúdia hovorí, že na 

planéte žije asi 8,7 milióna 

živočíšnych druhov? Väčšinu z nich 

nepoznáme. 
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1.Ako sa volalo naše mesto v minulosti?   

    A. Spišská Nová Ves 

    B. Villa Iglovia  

    C. Villa Nova 

2. Do ktorého kraja patrí naše mesto? 

    A. Bratislavský kraj 

    B. Košický kraj 

    C. Prešovský kraj 

3. Do ktorého Národného parku je naše 

mesto vstupnou bránou? 

    A. Slovenský raj 

    B. Slovenský kraj 

    C. Slovenský kras 

4. Z ktorého roku pochádza prvá písom-

ná zmienka o meste? 

    A. 1596 

    B. 1268 

    C. 1364 

5. Ktorá rieka preteká cez naše mesto? 

    A. Dunaj  

    B. Váh 

    C. Hornád 

6.Ako sa volá primátor mesta? 

    A. Ján Voľný 

    B. Pavol Bečarik 

    C. Karol Mitrík 

7.Ktoré farby má vlajka mesta? 

    A. žltá, zelená, biela, modrá 

    B. červená, modrá  

    C. modrá, biela, zelená, žltá 

8.Koľko meria najvyššia veža na Sloven-

sku? 

    A. 87 metrov  

    B. 78 metrov  

    C. 52 metrov 

9. V ktorom meste sa nachádza najmen-

šia ZOO na Slovensku? 

   A. Spišská Nová Ves 

   B. Bojnice  

   C. Košice 

10. Do ktorého historického regiónu 

patrí naše mesto? 

    A. Šariš  

    B. Spiš 

    C. Gemer                                                             

11. Ako sa volá obchodné centrum 

v Spišskej Novej Vsi? 

    A. Forum 

    B. Optima 

    C. Madaras 

12. Ktoré sídliská sú v našom meste? 

    A. Tarča , Mier 

    B. Fončorda , Petržalka 

    C. KVP , Luník 

13. Koľko základných škôl je v meste 

Spišská Nová Ves? 

   A. 5 

   B. 8 

   C. 10 

14. Ako sa v meste Spišská Nová Ves 

volá budova, v ktorej sa dá korčuľovať 

aj v lete?  

   A. Športová hala 

   B. Futbalové ihrisko 

   C. Zimný štadión 

15. V mesiaci júl sa každoročne konajú  

v našom meste veľké trhové dni. Ako sa 

táto udalosť volá? 

   A. Vianočný trh 

   B. Spišský trh 

   C. Remeselné dni mesta 

16. Ako sa volá najväčší interiérový park 

pre deti v meste Spišská Nová Ves? 

   A. Donald Park 

   B. Alex park 

   C. Sad mládeže 

17. Má naše mesto letisko? 

   A. áno 

   B. nie 
Tamara Uhrínová, Daniel Kukura, 6. A  

Ako poznáš svoje mesto? 
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Pohodárium 



 

 

Svoje nápady nám aj naďalej môžete  

posielať na email: 

alenasan@centrum.sk 

 

Viac informácií o škole aj školský časopis  

v elektronickej podobe môžete nájsť na 

stránke školy 

http://www.zslipovasnv.eu/hlavna-stranka/  

Šéfredaktorka:  Tamara Uhrínová, 6. A 

Redaktorky:  Zuzana Kubíková, 6. A 

   Natália Drusová, 6. A 

   Martin Kubík, 4. B 

   Daniel Kukura, 6. A 

   Externí redaktori  sú žiaci našej školy, ktorí sa stali prispie-

vateľmi do tohto čísla a ich mená sú uvedené pod jednotlivými 

príspevkami.  

   V tomto čísle boli prispievateľmi aj pedagógovia našej školy. 

Zodpovedná:   PaedDr. Alena Greňová 

Korektúra:   Mgr. Valéria Krišandová 

Uzávierka čísla:   15.03.2020 

                          Pre pandémiu vychádza číslo s oneskorením.  

Redakčná rada 

Ročník:   VI. 

Číslo:   3/4—2019/2020 

Náklad:   — 

Školský rok:  2019/2020 

Cena:   nepredajné, len na web stránke školy 

Lipkoviny - školský časopis 

Fotografie v školskom časopise sú z fotoarchívu 

školy, ktoré počas školských akcií nafotili pedagó-

govia a žiaci našej školy.  

   Fotografie z oceňovania  študentov sú zo stránky 

našej školy  

V kvíze boli použité obrázky z internetu. Pri vy-

hodnocovaní olympiád boli použité logá olympiád z 

internetu.  

   Veľký erb mesta Spišská Nová Ves bol použitý 

zo stránky 
https://www.google.com/search?q=erb+mesta+snv&client=firefox-b-

d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nGIdBLsNyHXzHM%253A%252CVF0tmVZxOiAUlM%

252C_&vet=1&usg=AI4_-

kRuSapiCDPqZXsDFUKI1QfU7FHhFw&sa=X&ved=2ahUKEwjw0u3J8YroAhXGiVwKHS8lDP0Q9QEwA

noECAoQEg#imgrc=nGIdBLsNyHXzHM 

Na strane 18 boli použité obrázky z internetu: https://

www.google.com/search?q=I%C2%A0LOVE+SPRING&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02Yr-

2PXO2ooEcc0Q6WhqolsipwKg:1592677550574&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TlMuBQ_ORBcqjM

%253A%252C5A9H1XL--g0qKM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kRjPBkUolxMLCY9r8QCmJiu6SGUhQ&sa=X&ved=2ahUKEwis4ZKdgpHqAhWlonEKHTiNCPcQ9QEwA

noECAoQHA&biw=1280&bih=649#imgrc=TlMuBQ_ORBcqjM: 

Vydáva: Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 
Odpovede kvízu „Ako poznáš svoje mesto?“  

  1.C; 2.B; 3.A; 4.B; 5.C; 6.B; 7.A; 8.A;  9.A; 10.B; 11.C;  12.A; 13 B; 14 C; 15 B;  16  B; 17 A 

Ruské jazykové okienko - správne odpovede  

1.море, солнце, пляж, мороженое 

2. ловить рыбу, путешествовать, плавать в море, 

ходить в лес 

Riešenie nemeckého jazykového okienka 

Poznáš zvieratá? 

   der Fuchs - 9,  die Schlange - 12,   der Elefant - 5,  

   die Biene - 2,  der Bär - 8,    die Giraffe - 4,  

   der Affe - 1,   das Kamel - 11,  das Krokodil - 7,   

   der Lӧwe - 3,  das Känguru - 10,   das Zebra - 6 

Nájdi zviera: 

   Elefant, Wellensittich, Katze, Kaninchen, Giraffe 

Kto je kto? 

1. stĺpec: der Löwe, der Fuchs, der Fisch,  

2. stĺpec: das Zebra, der Hund, der Frosch 

   Obrázok na úvodnej strane časopisu   

nakreslila  Melisa Jasečková z 5. B triedy.  

https://www.google.com/search?q=I%C2%A0LOVE+SPRING&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02Yr-

2PXO2ooEcc0Q6WhqolsipwKg:1592677550574&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TlMuBQ_ORBcqjM%253A%

252C5A9H1XL--g0qKM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kRjPBkUolxMLCY9r8QCmJiu6SGUhQ&sa=X&ved=2ahUKEwis4ZKdgpHqAhWlonEKHTiNCPcQ9QEwAnoECAoQH

A&biw=1280&bih=649#imgrc=kxLeY61fXuC_zM 


