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Milí čitatelia, 

Obsah 

   uţ piaty rok pre vás redakčná rada prostred-

níctvom školského časopisu prináša informácie 

o dianí v škole. Päť rokov ho neustále vylepšu-

jeme pre vás, našich čitateľov.     

   Pripravili sme pre vás aj nové rubriky, napr. 

Ohliadnutie späť (reportáţe z minulého roka, 

ktoré neboli zverejnené), Sieň slávy (slávni 

spoluţiaci z našich radov), Projekty 

(realizované projekty na škole počas roka),  

Jazykové okienko (zábava v cudzích jazykoch—

ruskom, anglickom a nemeckom) a  Pohodárium 

(s tajničkami, kríţovkami, osemsmerovkami, 

štvorsmerovkami, vtipmi, omaľovánkami).  

   Aj v tomto školskom roku sme pre vás v kaţ-

dom čísle pripravili jedného ţolíka. Ţolík  

na zabudnutú pomôcku, na nevypracovanú do-

mácu úlohu, zabudnutú ţiacku kniţku či pra-

covný zošit. Ţolík je vţdy označený menom 

ţiaka čítajúceho Lipkoviny. Ţolíka je moţné 

pouţiť iba raz (doba platnosti je obmedzená), 

prípadne sa dá i darovať. Je potrebné ho odo-

vzdať učiteľovi, ktorý na neho zapíše dátum 

pouţitia. Tým sa stáva neplatným.  

   Veríme, ţe kaţdý z vás si nájde v Lipkovi-

nách to svoje—teda to, čo ho zaujíma. 

Prajeme vám pohodové čítanie! 

 

    Vaša redakčná rada  
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   Júnový deň ako vyšitý... 

Vonku dáţď a v škole záver 

roka. Nič sa nedá robiť. 

Preto sme siahli po farebnom 

piesku, zalovili v hlave  po 

nápadoch a začali sme sypať 

piesok.  

   My, ôsmaci, sme si ko-

niec roka spestrili tvori-

vou dielňou - pieskovaním. 

Z Obecného kultúrneho 

centra v Smiţanoch sme 

si zapoţičali farebné 

piesky, zakúpili materiál 

a tvorenie sa mohlo za-

čať. Aktivita nás zauja-

la natoľko, ţe sme v ten 

deň odchádzali zo školy 

medzi poslednými. Kaţdý si 

vyrobil obrázok podľa svo-

jej predstavy a chuti.  

A určite si toto tvorenie 

chceme zopakovať. 

Veronika Slobodová, 8. A 

Pieskovanie 

Piknik v škole 

  Tretiaci piknikovali na školskom dvore.  

   Cieľom Medzinárodného dňa piknikov je 

oslava stolovania vonku a relaxácia. Aj 

na našom malom Slovensku sa pikniky poma-

ly udomácňujú. Čo môţe byť v horúcom lete 

krajšie ako kombinácia prírody, jedla 

a priateľov? 

   V krásny slnečný 

júnový deň si aj naši 

tretiaci povedali, ţe 

si zaslúţia po namá-

havej celoročnej práci piknik na čerstvom 

vzduchu. Pripravili jedlo, ktoré zbalili do 

košíka. Vzali deky, rozloţili ich na tráve na 

školskom dvore a vybláznili sa hraním scho-

vávačiek, naháňačiek či pri futbale. Hrač-

ky odloţili a vyuţili to, čo ponúka príroda – 

trávu, listy, kamene.  

   Mariana Sisková 
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Dievčatá si vychutnávajú dobroty 
Piknik je špecifický druh 

stolovania vonku, v prírode, 
letnom kine, kde počuť zvuky 

prírody. 

Chlapci sa nedali zahanbiť v jedení melónu 

Práca na obrázkoch 
Zopár našich prác 
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   „Sme dobrí!― 

   Tvrdia o sebe  naši štvrtáci, ktorí v júni 

ukončili primárne vzdelávanie. Druhý júno-

vý týţdeň pútavo prezentovali svoje záve-

rečné projekty pred spoluţiakmi. Rozmani-

tosti ich záujmov zodpovedala aj pestrosť 

prezentovaných tém. Hovorili napríklad o 

10 najjedovatejších ţivočíchoch sveta, o 

skanzenoch Slovenska, zamerali sa na srd-

ce človeka, tradície našej vlasti či najob-

ľúbenejších domácich miláčikov. Výborná 

atmosféra a jedinečné výkony potvrdili, ţe  

získali vedomosti a predpoklady na to, aby 

si váţili samých seba i druhých. Potvrdili 

osvojené základy 

čitateľskej, ma-

tematickej, príro-

d o v e d n e j 

a kultúrnej gra-

motnosti. Aktivita 

tieţ umoţnila 

štvrtákom ešte 

viac spoznať prí-

rodu a nabádala 

ich k ochrane ţi-

votného prostre-

dia. 

Bianka Tirpáková 

Štvrtáci prezentovali 

luţiaci. Dozvedeli sa o ochrane ţivočíchov, 

o chránených druhoch  na Zemi, ako aj  

o  potrebe chrániť zvieratá pre zachovanie 

biodiverzity.  

   Deviataci tak prešli malou skúškou pri-

pravenosti do ţivota. Vyskúšali si, ako chutí 

strach a tréma,  zároveň  spoznali aj pocit 

zodpovednosti za svoju prácu.  

Marko Tomčík, 9.B 

Ţiacka konferencia deviatakov 

   Po 9.-krát prezentovali deviataci svo-

je projekty v rámci ţiackej konferencie 

deviatakov. 

   V júni svoju pripravenosť na štúdium na 

stredných školách predviedli aj deviataci 

na ţiackej konferencii, počas ktorej od-

zneli témy zamerané na ohrozené ţivočíchy 

našej planéty. Deviataci si pripravili pre-

zentácie v PowerPointe a vyhotovili si aj 

postery s danou tematikou.  Prezentácie 

deviatakov si prišli vypočuť aj mladší spo-
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Sebastián  Špiner prezentuje 

Sebastián Bušovský, 9.A 

Anetta Kuchárová, 9.A 
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   V minulom školskom roku sme sa zapo-
jili do súťaţe: The 16th International 
Art Exhibition for Children and Young 
People in Hyvinkää in Finland.  
   Súťaţ organizovalo Art Centre for Chil-

dren and Young People, ktoré obdrţalo 

6800 výtvarných prác od detí a mládeţe 

zo 66 krajín 

sveta. Odborná 

porota ocenila 

670 prác diplo-

mami. Jedným z 

ocenených ta-

lentovaných detí 

bola i Bianca 

Čaplová, ţiačka 

5.B triedy, kto-

rá súťaţila v ka-

tegórii 10-12- 

ročných.  

   Práce sú vysta-

vené v Cultural 

Centre Villa Ar-

ttu, Hyvinkää vo 

Fínsku v čase od 

4.októbra 2017 

do 19. januára 

2018. K úspechu jej 

všetci blahoţeláme! 

 
Martina Čaplová 

o týchto ţiakov: 
Katarína Valenčíková - 1. ročník - 98% 

Hana Vantušková -  2. ročník - 95,7% 

Natália Čirilová - 3. ročník - 97,1%  

Daniel Kukura  - 3. ročník - 100%  

Bianca Čaplová - 4. ročník - 97,1%  

Vojtěch Antoš -  5. ročník - 94,3%  

Hugo Katrenič -  6. ročník - 91,4% 

Vladimír Vlk  - 7. ročník - 100%  

Michal Vitikáč - 8. ročník - 85,7%  

Klaudia Jozefčáková  - 9. ročník -  94,3% 

   Blahoţeláme ku krásnemu úspechu! 
Ingrid Macková 

   V máji sa ţiaci našej školy zapojili do 
medzinárodnej súťaţe v anglickom jazyku 
pre ţiakov základných škôl.  
   Svojimi výsledkami dokázali, ţe získané 

vedomosti vedia správne pouţiť. Všetci 
ţiaci získali diplom a zlatú medailu, 
keďţe záskali viac ako 80%. Išlo  

Výtvarná práca vo Fínsku 

Medzinárodná súťaţ v anglickom jazyku 
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Ocenená Bianca Čaplová  

Ocenená kresba 

Ocenení ţiaci. 

Vrchný rad zľava: Vladimír Vlk, Vojtěch Antoš, Bian-

ca Čaplová, Michal Vitikač, Klaudia Jozefčáková. 

Spodný rad zľava: Hana Vantušková, Katarína Valen-

číková, Natália Čirilová, Daniel Kukura. 
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   Dobré skutky by sme mali vykonávať 
čo najčastejšie. Mali by byť prirodze-
nou súčasťou nášho ţivota.  

   Veď nie je nič krajšie, ako niekomu po-

môcť, keď to ten druhý potrebuje alebo 

je v núdzi. Aj naši spoluţiaci - druháci -   

sa podelili o svoje dobré skutky, ktoré 

vykonali. Pomohli starým rodičom, rodičom 

alebo súrodencom. Aby ste aj vy vedeli, ako 

na to, ponúkame vám niekoľko námetov, ako 

aj vy môţete pomôcť a urobiť pár dobrých 

skutkov. 

Mária Dirgová 

Rozprávajme sa o dobrých skutkoch 

Strana 6 

Chlieb so soľou  

a skutok s dobrou vôľou.  

(Slovenské príslovia)  

Konanie,  

ktorým niekoho potešíme 

a rozjasníme jeho 

smutnú tvár, nie je 

nikdy „stratou času―.  

Dobro môţe mať veľa 

podôb, no jeho efekt je 

a bude stále rovnako 

krásny.  

Na hodinách 

Dominika Macková, 2.A 

Zuzana Takáčová, 2.B  

Lucia Karacsonyová, 2.B 

https://sk.wikiquote.org/wiki/Chlieb
https://sk.wikiquote.org/wiki/So%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%B4%C4%BEa
https://sk.wikiquote.org/wiki/Slovensk%C3%A9_pr%C3%ADslovia
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     Prelom októbra a novembra bol pre ţiakov zaují-
mavý kvôli jesenným prázdninám. No aj po prázdni-
nách sme sa mali na čo tešiť. My deviataci, sme vy-
cestovali do Bratislavy na exkurziu, počas ktorej 
sme navštívili Aurélium – zábavné centrum vedy 
a techniky ako aj výstavu ľudského tela Human Bo-
dy. 

     Začali sme v Auréliu a po príhovore pracovníka 

sme si prezreli laserovú show. Krásne obrazce 

a scenérie sa tu v svetielkach nádherne prelínali. 

Následne sme si vypočuli a prezreli Teslove vynálezy 

spojené s elektrinou. Všetky prístroje boli za skle-

nenými vitrínami, nakoľko v nich boli smrtiace dávky 

elektrickej energie. Hoci sa nám 

zdali vynálezy veľmi nebezpečné,  

ľudstvo aj vďaka nim napreduje,   

dokonca zachraňu-

jú ľudské ţivoty. 

V strede haly sme si mohli vyskúšať rôzne prístroje 

a bliţšie sa oboznámiť s kaţdým fyzikálnym javom aj 

prostredníctvom „hračiek―, ktoré tam na nás čaka-

li. V malých skupinách sme absolvovali vstup do 

zvukotesných priestorov, kde sme si skúšali prácu 

so zvukom. Videli sme, ako zvuk môţe hýbať pred-

metmi.  

     Po týchto krásnych záţitkoch sme sa presunuli 

do výstaviska Incheby. Z týchto priestorov nemá-

me fotodokumentáciu, nakoľko tam nebolo dovole-

né fotiť a nakrúcať, čo bola veľká škoda, lebo vý-

stava, na ktorej sme sa pozreli do svojho vnútra, 

stála za to. Celou výstavou nás sprevádzala medič-

ka, a tak aj výklad bol veľmi dobre pripravený. Ve-

dela odpovedať na všetky naše otázky. Prešli sme 

útrobami človeka od ciev, srdca cez 

mozog, svaly, dýchanie, vylučovanie, 

dokonca aj rozmnoţovanie človeka 

a vývinovými štádiami dieťaťa. Bolo na-

ozaj veľmi zaujímavé vidieť, ako to 

v skutočnosti vyzerá v našom tele. Na 

výstave nezabudli ani na jednu sústavu 

ľudského tela.  

     Teraz musíme povedať, ţe sme mali 

trošku obavy, či to zvládneme – pozrieť 

sa na skutočné útroby človeka. No všet-

ko bolo tak dokonale vypreparované, ţe 

sme niekedy mali pocit, ţe sa pozeráme 

na dokonale urobenú umelú vyučovaciu 

pomôcku. Aj keď v médiách prebehli 

rôzne diskusie o tejto výstave, vrelo ju 

odporúčame všetkým, ktorí sa zaujíma-

jú o ľudské telo. Bol to pre nás krásny 

záţitok.  

Dominik Konársky, 9.A 

Ľudské telo a fyzika v Bratislave 
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Report 

My pred Auréliom 

Hráme sa a skúšame rôzne fyzikálne javy 

Pokusy s hmotnosťou telies 

Zvuky, ako ich nepoznáme 
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    V októbri sme Medzinárodný deň 
školských kniţníc na našej škole od-
štartovali  ―Lipáčikovským čitateľským 
maratónom―   

   Časovka 42 minút – podľa beţeckého 

maratónu, ktorého trať 

meria o niečo viac ako 42 

kilometrov. Maratónci 

tréningom a účasťou na 

maratóne rozvíjajú tele-

snú kondíciu a upevňujú 

svoje zdravie. My čítaním trénujeme 

mozog a rozvíjame ducha. 

    Počas tohto dňa sa ţiaci 2. aţ 9. roč-

níka striedali v školskej kniţnici alebo vo 

svojich triedach na hodinách čítania 

a literatúry pri hlasnom čítaní zaujímavých 

kníh prevaţne detských autorov. Svojím 

podpisom na ―lipáčikovský plagát― potvrdilo 

svoju účasť na maratóne 304 ţiakov 

a získalo záloţku do knihy. 

   Cieľom podujatia bolo spro-

stredkovať deťom záţitok 

z čítania,  podporiť  pozitívny 

vzťah k čítaniu a ku knihám, 

rozšíriť obzor po-

znania. 
 

Martina Vaľušová, 7.B 

programovaní, ako aj  

o 3D modeloch a 3D tla-

či. Pozreli sme si, čo sa 

skrýva pod kapotou auta 

a študenti nám prakticky 

predviedli aj niekoľko 

zaujímavých pokusov  

s elektrinou.  

   Všetkým sa tento deň páčil.  

Tímea Hoangová, 8.B  

   Technická akadémia nám 

opäť otvorila svoje brány  

   V rámci Dňa techniky sme 

si prezreli priestory Technic-

kej akadémie v Spišskej No-

vej Vsi.  Veľmi sa nám páčili 

učebne praktickej výučby. 

Dozvedeli sme sa veľa nových 

vecí o technike, o technickom kreslení, či 

modelovaní v rôznych technických progra-

moch. Rozprávali sme sa o robotoch a ich 

Čitateľský maratón 

Deň techniky 
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Viete, ţe... 

...maratón bol zaradený do 

programu prvých moderných 

olympijských hier v roku 1896 v 

Aténach ako záverečná disciplína?  

Oficiálnu dĺţku maratónu 

ustanovila Medzinárodná atletická 

federácia (IAAF) v roku 1924 na 

42,195 km.  

Report 

Maratónci čítajú v kniţnici 

Deti svojim podpisom potvrdzujú účasť 

3D modely vytlačené na tlačiarni 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_atletick%C3%A1_feder%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_atletick%C3%A1_feder%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1924
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   V súčasnej dobe často zabúdame na 
tradičné remeslá a ich význam pre nás.   
   Piataci si v októbri pripomenuli význam 

remesiel na výstave v Národopisnom múzeu 

v Smiţanoch s názvom – „Remeslo má zlaté 

dno – Od kolísky aţ po hrob―, pretoţe 

drevo nás sprevádza od narodenia po celý 

ţivot. Prednáška priblíţila ţiakom rôzne re-

meslá našich predkov, pri ktorých sa pracu-

je s drevom - korytárstvo, košikárstvo a 

iné.  Počas tvorivých dielní si ţiaci vytvorili 

svoje vlastné brošne z dreva, ktoré si od-

niesli domov.  Timea Hoangová, 8. B 

bec nie je jednoduché, ale 
stojí za to bojovať  
o ľudský ţivot, aj keď to 

je veľká drina.  

   Táto beseda, kde si ţiaci osvojili základ-

ne zásady prvej pomoci, bola ozvláštnením 

prvého decembrového dňa . 

Tímea Hoangová, 8.B 

   Určite ste videli človeka, ktorý sa 
zranil. Pomohli ste mu? 

 Ako pomôcť zranenému, ako mu podať 

prvú predlekársku pomoc, spoznávať ľud-

ské telo sa naučili ôsmaci spolu so záchra-

nárom počas besedy, na ktorej si mohli 

vyskúšať resuscitáciu človeka, sa učili, ale 

aj zasmiali. Zistili, ţe podávať pomoc vô-

Remeslo má zlaté dno 

Prvá pomoc 

Technická hračka 

Rôzne logické hry, rébusy 

a hádanky - aj vďaka nim sa  

ôsmaci v prvom mesiaci škol-

ského roka zabavili a rozvinuli 

svoje lo-

g i c k é 

myslenie. 

Celá vý-
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Report 

Piataci usilovní ako včielky 

stava bola rozdelená 

na stanovištia, na 

ktorých sa hralo člo-

veče, pexeso, puzzle 

a iné hry.  Od stava-

nia kociek či pyramíd 

cez matematické šif-

ry kaţdý z nás si nie-

čo skúsil. Všetci si 

odniesli krásny záţi-

tok z výstavy, na ktorej mali moţnosť vy-

uţiť naše kreatívne myslenie a vyriešiť 

hlavolamy. 

Tímea Hoangová, 8.B 

Aj keď sa hráme, učíme sa... 
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   Zoologická záhrada v Spišskej Novej 

Vsi je jednou z najmenších na Slovensku.  

   Je nám však o to vzácnejšia, ţe je v našom 

meste - blízko  

k nám. Počas vyučova-

nia tam často zabehneme a radi trávime vy-

učovacie hodiny  

v našej ZOO. Ten-

tokrát zavítali do 

ZOO aj naši prváči-

kovia. Zoologická 

záhrada poskytuje priestor na pozo-

rovanie zvierat, poznávanie ich spôso-

bu ţivota a hlavne ponúka moţnosť 

pozrieť si cudzokrajné zvieratá, kto-

ré u nás neţijú.     

   Vţdy sa tam dozvieme niečo nové, 

napríklad: „Ako spia plameniaky―. 

„Schovávajú si vţdy jednu nohu pod 

perie―. 

   Naši malí kamaráti si okrem pozoro-

vania zvierat vychutnali aj jesenný 

pobyt v prírode a chvíľku šantili  

v lístí.  

Karolína Reţnická, 6. B 

Hodiny v ZOO 

a čo nemá zvieratko rado. Najviac sa tešili, 

ţe si mohli králička počas 

kreslenia zvieratka pohlad-

kať a odfotiť sa s ním. Po-

obede ešte navštívil školský 

klub, kde takisto priniesol 

deťom veľa pozitívnych 

pocitov.  
Zuzana Klingová 

Králiček Ňufko v škole 

   Deň zvierat počas októbra preţívali 
naši ţiaci v spoločnosti školského krá-
lička Ňufka.  
   Tohto krásneho ušiaka daroval 

našej škole bývalý ţiak Oliver 

Rusnák. Zvieratko budeme vyuţí-

vať v škole na prvky animotera-

pie, ktorá prináša mnohým deťom 

pocity radosti, uvoľnenia, empa-

tie, rozvíja komunikačné a pohy-

bové schopnosti dieťaťa. V 2.B 

triede strávil Ňufko svoj sviatok 

na hodine prírodovedy, a tak pri-

spel i k environmentálnemu cíte-

niu našich ţiakov. Ţiaci postupne 

predstavovali aj svojho domáce-

ho miláčika, dozvedeli sa, čo má 
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Viete, ţe... 

...najstaršia ZOO na 

Slovensku je v Bojniciach 

a brány má otvorené uţ 

61 rokov? 

Králiky sa na rozdiel od 

zajacov rodia bez koţušiny a 

so zlepenými očkami. 

Z nory vychádzajú aţ po 2 

týţdňoch a doţívajú 5 aţ 10 

rokov.   

Report 

Prváci v ZOO 

Ňufko má svoj veľký deň 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zajac


 

 

Lipkoviny1/2; 2017/2018 

   Oblastní záhradkári sa podelili o svoje 

úspechy v pestovaní ovocia a zeleniny na 

výstave s rovnakým názvom.  

   My sme sa tam boli pozrieť s pani uči-

teľkou Sanetríkovou. Naším sprievodcom 

bol pán Tököly. Aj on 

doniesol rôzne ovo-

cie a zeleninu, naprí-

klad jablká, patizón, 

paradajky a iné. Bolo 

tam veľmi veľa do-

pestovaných plodov zo záhrad. Zaujímavos-

ťou určite bol zemiak 

v tvare kačky, ktorý 

dopestoval dedko nášho 

spoluţiaka Bena - pán 

Kostelník zo Smiţian. 

Niektoré druhy zeleni-

ny, ako napríklad zeleninu s názvom ačok-

ča, sme aj ochutnali. Chutilo to ako zmes 

uhorky a papriky.  

Mňa najviac zau-

jalo hrozno kvôli 

svojej veľkosti 

a farbe. Páčili sa 

mi aj menej zná-

me druhy zeleni-

ny, ktoré mali 

r ô z ne  t v a r y 

a farby. Videli 

sme tieţ fialový 

zemiak. To, čo 

sme sa v tom ča-

se učili na hodinách biológie, sme si na vý-

stave pozreli na vlastné oči. Videli sme na-

príklad patizón, pór, zeler, rôzne druhy 

tekvice aj bylinky a kvety dopestované  

v záhradách okolia. Som veľmi rada ţe som 

sa tejto výstavy zúčastnila. 

Nika Nagyová, 6.A 

je úlovky v podobe húb. Naspäť do školy 

sme sa vrátili s novými silami a mnoţstvom 

záţitkov.   

Viktória Okresová, 7.B  

   „Vraj neviete, čo to je? „ No 

starší to poznajú ako branné cviče-

nie, ktoré sa kaţdoročne uskutočňu-

je na školách.  

   Počas týchto cvičení sa máme nau-

čiť, ako sa správať v mimoriadnych 

situáciách. No zároveň na chvíľku 

opúšťame brány a lavice školy a uţíva-

me si jesenný pobyt v prírode plný 

hier a záţitkov. Aj túto jeseň sme to 

zaţili na vlastnej koţi. Počasie nám 

vyšlo a došli sme aţ do Šulerochu. Po-

niektorí z posledných síl, iní s rados-

ťou na tvári. Čas sme si skrátili rôznymi 

aktivitami. Futbal, lietajúci tanier 

a lietajúca raketa, to všetko nám pri 

hrách pomáhalo. V lese si hubári našli svo-

Výstava ovocia a zeleniny 

Ochrana človeka a prírody 
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Report 

Zemiak v tvare kačky 

Ačokča z Levoče 

My na prehliadke výstavy 

Hry v prírode 
Naše úlovky 
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  Opäť pribudli noví Lipáčikovia ! 

   Aj v tomto školskom roku sme do stavu 

lipáčikovského prijali nových spoluţiakov. 

No nebolo to také jednoduché. Aby sa stali 

Lipáčikmi, museli splniť niekoľko športo-

vých disciplín za potlesku svojich rodičov.  

   Celou slávnosťou prváčikov aj rodičov 

sprevádzali ţiačky ôsmeho ročníka, ktoré 

prváčikov posmeľovali a pomáhali im pri pl-

není úloh. Počas popoludnia sa okrem paso-

vania za Lipáčikov mohli rodičia i prváčiko-

via pozrieť na vystúpenie našich ţiakov  

v krátkom programe. 

   Okrem prváčikov boli za vzorné pani 

učiteľky prvákov pasované aj Marta Ši-

kolová a Bianka Tir-

páková.  Sme veľmi 

radi, ţe sa aj tento 

rok naša lipáčikov-

ská rodina pekne 

rozrástla.  

   Vitajte, kama-

ráti, na našej ško-

le! 

 

Imatrikulácie a sľub Lipáčikov 
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Report 

Slávnostný sľub 

Samanta Dunková 

 

Ja, prvák, sľubujem Vám, 

ţe na hodinách vţdy pozor 

dám. 

Do školy pripravím sa riadne, 

desiatu zjem kaţdopádne. 

Písmenka napíšem perom, 

nakloním ich správnym sme-

rom. 

Pravidlá slušného správania 

dodrţím rád a chcem byť s 

kaţdým kamarát. 

 To všetko zvládnuť chcem! 

 

TO SĽUBUJEM!!! 

 

Pasovaní Lipáčikovia  z 1. B s Biankou Tirpákovou 

Pasovaní Lipáčikovia  z 1. A s Martou Šikolovou 
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   Do  11. ročníka celoslovenskej kam-

pane Červené stuţky sa aktívne zapojili 

aj ţiaci  našej školy 

   Celá kampaň začala výtvarnou súťaţou 

Červená stuţka. V novembri si ţiaci vypo-

čuli v školskom rozhlase reláciu venovanú 

danej problematike ako aj informácie  

o začínajúcej kampani na našej škole 

a sprievodných aktivitách. 

   Ak pre niekoho boli informácie ne-

postačujúce, mohol mrknúť na ná-

stenku pri školskej jedálni, kde toho 

bolo naozaj dostatok. Na tých istých 

nástenkách boli aj výtvarné práce 

našich ţiakov k danej téme. 

Počas celého týţdňa od 27. novem-

bra mali ţiaci 8.- 9. ročníkov moţ-

nosť stretnúť sa a diskutovať na 

tému  AIDS s  rovesn íkm i , 

„peerkáčmi―.  V rámci triednických 

hodín ţiaci vytvorili myšlienkové mapy na 

danú tému. Ţiaci prvého stupňa si pozreli 

dokumentárny film „Krehké ţivoty―, 

z ktorého získali základné informácie 

o tejto problematike. Tí ţiaci, ktorým 

osudy iných ľudí nie sú ľahostajné, vyuţili 

moţnosť stať sa na chvíľu spisovateľom 

a vytvorili krátky príspevok  v ktorom  vy-

jadrili svoj postoj k problému dnešnej do-

by. 

 Aby sme aj my podporili hlavnú myšlienku 

celej kampane, tak 1. decembra pri 

kaţdom vchode do školy ţiačky roz-

dávali  červené stuţky všetkým ţia-

kom, učiteľom a pracovníkom školy, 

ktoré si na znak solidarity a podpory 

v boji proti chorobe  AIDS  upevnili 

na oblečenie 

Naším cieľom i cieľom tejto kampane 

je podporiť formovanie pozitívneho 

postoja mladých ľudí. Zvýšiť infor-

movanosť  ţiakov o problemati-

ku HIV/ AIDS, aby vedeli ako sa ma-

jú chrániť, aké sú cesty prenosu 

a aká je prevencia dôleţitá v boji proti 

šíreniu HIV. 

Mária Dirgová 

Červené stuţky na Lipke 
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Report 

Červené stuţky—uţ chápeme význam týchto slov 

Rozdávanie stuţiek na znak solidarity 
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   Starostlivosť o záhradu 
so sebou prináša mnoţstvo 
zeleného záhradného odpa-
du.  
   Často sa stáva, ţe ho oby-

vatelia vyhadzujú do kontaj-

nera, iní ho spaľujú a znepríjemňujú tak 

ţivot susedom v okolí. Ak nám záleţí na 

ţivotnom prostredí, je tu overený spôsob 

na správne vyuţitie odpadu: premeniť ho 

na kvalitné hnojivo.  

Ako si vyrobiť kvalitný kompost ? 

Čo dať do kompostu a čo tam nepatrí? 

Ako vyzerá správny kompostér? 

   Odpovede na tieto otázky sa deti doz-

vedeli na prednáške s pani  učiteľkou  

Sanetríkovou. Pozreli sme sa, ako vyzerá 

naše kompostovisko, ktoré 

sa v spodnej časti pomalič-

ky mení na kvalitnú pôdu. 

Pôdu z neho sme uţ pouţili 

na prihnojenie stromov  

v našej záhrade. 
Iveta Jantošovitšová 

   Jesenné dni priniesli nielen chladnejšie 

počasie a opadané lístie, ale aj hojnosť 

pestrých plodov, ktorými si deti vyzdobili 

priestory školského klubu. A veru bolo sa 

načo pozerať! Triedy hýrili všakovakými 

farbami a pripomínali, ţe uţ je jeseň  

a blíţi sa zima. 

Marek Svoboda, 5. A 

   Pred Vianocami deti v školskom klube 

prichystali štedrý stromček aj pre vtáčiky. 

Hoci  nie je vonku veľa snehu, aj tak sme 

sa postarali o vtáčiky v okolí našej školy. 

Stačili nám papierové rolky z toaletného 

papiera, arašidové maslo, semienka a suše-

n é  j a b ĺ č k a .  

Stromček je ho-

tový.  

Damián Takáč, 5. B 

Kompostovanie 

Strom pre vtáčiky 
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Kompostovaním môţeme ušetriť aţ 

30-45% odpadu v domácnostiach. 

Výsledný produkt je totoţný so 

substrátom, ktorý si kúpime za 

nemalé peniaze v obchode a doma 

to máme zadarmo. 

Envirookienko 

Naše kompostovisko 

Výroba „ozdôb― na vianoč-

ný stromček pre vtáčiky 

Plody jesene 

Farebné plody 
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   V dnešnom interview sme vyspovedali našu 
spoluţiačku Emmu Dulovičovú, ţiačku ôsmeho 
ročníka, ktorá  by mohla byť vzorom pre 
všetkých ţiakov.  
   Je vzornou ţiačkou. Dosahuje výborné vý-

sledky v škole, ale je zároveň 

úspešná vo vedomostných aj 

športových súťaţiach. V 

športe sa našla a tam vyniká 

najviac. Poloţili sme jej pár 

otázok: 

Kto ťa viedol k športu? 

Môj ocko, lebo aj on sa veno-

val športu—triatlonu. 

Koľko máš súrodencov? 

Mám jedného brata. 

Aj on sa venuje športu? 

Venoval sa basketbalu, ale uţ 

pracuje, a tak nemá toľko ča-

su na šport. 

Ako vyzerá tvoj pracovný 

deň? 

Dopoludnia som v škole a poo-

bede sa najprv učím na ďalší 

deň, potom si trošku oddých-

nem pri televízore a večer mám 1,5-hodinový 

tréning. Po tréningu ma doma čaká uţ len veče-

ra, sprcha a posteľ. 

Akému športu sa venuješ najviac? 

Hrám basketbal za staršie ţiačky a kadetky  

v športovom basketbalovom klube v Spišskej 

Novej Vsi. 

Ako často máš tréningy? 

Počas týţdňa mám  tréningy 4-5x do týţdňa  

a cez víkendy mám zápasy aj v sobotu, aj v ne-

deľu. 

Nechýba ti niekedy voľný víkend? 

Chýba mi čas s kamarátmi aj malý relax, ale 

keď chcem byť úspešná, musím na sebe tvrdo 

pracovať. 

Kedy si teda dokáţeš nájsť čas na kamará-

tov? 

S niektorými trávim čas v škole a keď mám 

trošku voľna, sme spolu vonku a rozprávame sa. 

Čo by si chcela v športe dosiahnuť? Čo je 

tvojim cieľom? 

Chcela by som byť reprezentantkou Slovenska 

v basketbale, hoci mám rada kaţdý druh 

športu, chcela by som reprezentovať Sloven-

sko v basketbale. 

Kto je v basketbale tvoj vzor? 

Veľmi ma k mojim výsledkom 

motivuje americký hráč 

Stephen Curry z NBA a jeho 

napredovanie. 

Aké najvyššie ocenenia si 

doteraz získala v športe? 

Ktoré z nich si ceníš naj-

viac? 

V máji 2017 sme obsadili  

s tímom 3. miesto na Maj-

strovstvách Slovenska, kde 

som získala ocenenie All 

Stars A (socha s logom), čo 

je pre mňa veľmi motivujú-

ce. Toto ocenenie získavajú 

tí najlepší hráči za spôsob 

hry, a za ocenenie hlasujú 

tréneri iných druţstiev. 

Takţe je to férové ocene-

nie, ktoré si veľmi váţim. 

Aký je tvoj postoj k mobilu, počítaču a te-

levízoru? 

Sú to moji pomocníci, píšem si na mobile  

s ľuďmi, s ktorými sa nevidím, ale keď mám 

moţnosť s nimi hovoriť, uprednostním rozho-

vor tvárou v tvár. 

Aj napriek vyťaţenosti zvládaš aj školu. Čo 

by si teda chcela odkázať svojim spoluţia-

kom, ktorí si stále myslia, ţe majú málo 

času, hoci presedia celé popoludnie pri mo-

bile, počítači alebo televízii? 

Hlavne aby sa učili, lebo sa učia pre ţivot  

a pre seba, a voľný čas nech venujú kamará-

tom a rodine, lebo ţivot je krásny a príliš krát-

ky  na to, aby sme ho presedeli s mobilom v 

ruke. Ak si kaţdý správne rozloţí čas popolud-

ní, zvládne všetko.  

Tvoje ţivotné krédo? 

Ţivot je krátky, treba si ho uţiť a robiť, čo 

nás baví. 
Timea Šimkovičová, 8. A 

Na slovíčko s Emmou 
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Interwiev 

Emma s najvyšším ocenením 
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   Za našu školu boli za výnimočné úspe-

chy v športe a vo vedomostných súťa-

ţiach nominovaní piati ţiaci: Emma Dulovi-

čová, 8.A, Michal  Vitikač, 9.B, Marko 

Tomčík, 9.B, Šimon Javorský, 9.A,  a Lu-

káš Filip z 9. B.  

    Srdečne im blahoţeláme! 
Timea Hoangová, 8.B 

   Najúspešnejší ţiaci a študenti zo Spiš-
skej Novej Vsi si prevzali ocenia z rúk pri-
mátora mesta Jána Volného. 
   Pri príleţitosti Dňa študentstva, 17. novem-

bra,  sú kaţdoročne nominovaní výnimoční ţia-

ci škôl na významné ocenenie a prijatie primá-

torom mesta Spišská Nová Ves.  

Deň študenstva 
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Sieň slávy 

(Zľava: Michal Vitikač, 9.B; Marko Tomčík, 9.B; Lukáš Filip, 9.B;  

Šimon Javorský, 9.A; Emma Dulovičová, 8.A) 

Preberanie ocenenia (Šimon Javorský, 9.A) 

Podpis do kroniky (Emma Dulovičová, 8.A) 



 

 

Lipkoviny1/2; 2017/2018 

   Naša škola spolu s ostatnými základ-

nými školami v Spišskej Novej Vsi bola 

zapojená do projektu „Drogy? Tie nie sú 

pre mňa ...―, ktorý organizovalo Mesto 

SNV s podporou Ministerstva vnútra 

SR.  

   Projekt prebiehal počas mesiacov sep-

tember – november, pričom bol určený 

ţiakom 6. a 7. ročníka, ktorí absolvovali 

niekoľko aktivít. 

   Prvá aktivita sa konala v septembri v te-

locvični našej školy. Do školy prišiel pán 

Kapusta so svojimi tanečníkmi a so šies-

takmi a siedmakmi nacvičil niekoľko ta-

nečných krokov. 

   Ďalšou aktivitou boli besedy v októbri 

s pánom Jančíkom z Mestskej polície 

a pánom Langom, príslušníkom policajného 

zboru. Počas besied ţiakom priblíţili  prob-

lematiku uţívania a prechovávania drog. 

   Posledná, tretia aktivita zameraná na 

problematiku drog, bola ţiakom sprístupne-

ná prostredníctvom mládeţníckeho vzdelá-

vania peeraktivistami z občianskeho zdru-

ţenia Mladí ľudia a ţivot. V besedách sa 

ţiaci dozvedeli, prečo je zlé vyskúšať ale-

bo uţívať drogy. 

   Vyvrcholením tohto projektu bola účasť 

v tanečnej súťaţi „STREET DANCE WOR-

KSHOP― v novembri v novoveskej športovej 

hale. Súťaţe sa zúčastnilo 6 zo 7 základ-

ných škôl v Spišskej Novej Vsi. Aj keď naši 

ţiaci nacvičili počas mimo vyučovacích ho-

dín jednoduchý program, nestačilo to, lebo 

konkurencia bola veľká a bolo evidentné, ţe 

to nie sú ţiadni amatéri. Naši ţiaci nemali 

také skúsenosti s hip-hopom ako ostatní, 

ale popasovali sa s tým. Všetkým , ktorí sa 

zapojili do nácviku, patrí srdečná vďaka za 

účasť a trpezlivosť pri nácvikoch. 

Silvia Kyseľová 

 

„Drogy? Tie nie sú pre mňa...― 
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Projekty 

Nácvik krokov 

Prednášky mestských policajtov 

Peer aktivisti v akcii 
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   Nielen vedomosti sú potrebné pre ţi-

vot, niekedy to sú len úplne obyčajné 

zručnosti z beţného ţivota. Stačí po 

svete chodiť s otvorenými očami, ušami a 

zručnými rukami. 

   V novembri si ţiaci druhého stupňa zme-

rali svoje sily v školskom kole Technickej 

olympiády. Súťaţilo sa v dvoch kategóriách.  

V kategórii A súťaţili ţiaci  8. a 9. ročníka, 

v kategórii B zas ţiaci 5. aţ 7. ročníka.  

   

Presvedčili sme sa, ţe predmet Technika 

je úzkom kontakte s inými predmetmi. Ná-

jdeme tam učivo z biológie, fyziky, ché-

mie, sveta práce, informatiky, geografie 

a mnohých ďalších vedných disciplín.     

   O dva dni uţ boli známe aj výsledky sú-

ťaţe. Takto sme dopadli: 

Kategória „A―  

1.miesto: Marko Tomčík, 9.B  

2.miesto: Dominik Konársky, 9.A 

3.miesto: Alexander Javorský, 9.B     

4.miesto: Michal Vitikáč, 9.B   (postupujú 

všetci štyria, nakoľko budú súťaţiť ako 

dvojčlenné druţstvá) 

Kategória „B―  

1.miesto: Matej Jašš, 7.B  (postupuje ďa-

lej na okresné kolo) 

2.miesto: Šimon Uhrín, 6.A 

3.miesto: Viktória Okresová, 7.B 

4.miesto: Bianca Čaplová, 5.B      
Laura Kešeľáková, 7. B 

Konársky, 9.A (postup na 

krajské kolo) 

6. miesto: Michal Vitikáč, 9.B a Alex Ja-

vorský, 9.B 

   V kategórii B: 

2. miesto: Matej Jašš, 7.B 

Marko Tomčík, 9.B 

   Uţ po 7-krát sa v novembri 
stretli najlepší ţiaci v priesto-
roch Technickej akadémie, 
aby si zmerali nielen vedomos-
ti, ale aj technické zručnosti 
v oblasti techniky. Našu školu 
reprezentovalo 5 ţiakov. 

   V prvej časti sme písali testy 

a v druhej, praktickej časti, v 

zhotovovali v kategórii B polič-

ku z dreva a v kategórii A vtáčiu búdku. 

Práca bola zaujímavá, no aj značne namá-

havá. V silnej konkurencii mestských škôl 

sme sa aj tak umiestnili veľmi pekne. 

   V kategórii A obsadili: 

1. miesto: Marko Tomčík, 9.B a  Dominik 

Školské kolo Technickej olympiády 

Okresné kolo Technickej olympiády 
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Chválime sa 

Testovanie—technická olympiáda 

Výroba vtáčej búdky deviatakmi 

Matej Jašš s poličkou 
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   Jeseň a šarkany neod-

mysliteľne patria k sebe.  

   Aby sme aj my v škole 

mohli púšťať šarkany, na 

tvorivých dielňach si kaţdá 

trieda vyrobila jedného. 

Najkrajšie šarkany boli oce-

nené a všetky výtvory nám 

celú jeseň zdobili chodby 

školy. 

 

   Výsledky súťaže:  

   1. stupeň: 

1. miesto: 1.B trieda 

2. miesto: 3.A trieda 

3. miesto: 3.B trieda 

   2. stupeň  

1. miesto: 9.A trieda 

2. miesto: 7.B trieda 

3. miesto: 8.A trieda 

strovstvách Slovenska v Červenom Klášto-

re v silnej konkurencii následne obsadila 

pekné 10. miesto. 
Lenka Miháliková 

   V septembri sa konali Okresné maj-

strovstvá v cezpoľnom behu, kde v kate-

górii ţiačky základných škôl Emma Dulovi-

čová z 8.A triedy obsadila 1. miesto.  
   Suverénnym víťazstvom si zabezpečila 

postup na krajské majstrovstvá, ktoré sa 

konali v októbri v Kysaku. Na kraji Emma 

dobehla po náročnom behu v ťaţkom les-

nom teréne na 2.mieste a vybojovala si 

tak postup na celoslovenské kolo. Na Maj-

Netradičné šarkany 

Cezpoľný beh 
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Chválime sa 

Víťazný šarkan - 1. A 

Víťazný šarkan - 9. A 

Timea Šimkovičová, 8.A 

Emma Dulovičová, 8.A 
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   Ak si myslíte, ţe ide o školáka 
s pod Tatier, mýlite sa . Pod ta-
kýmto názvom sa ukrýva súťaţ 
školských časopisov základných 
škôl Prešovského a Košického 
kraja, ktorá píše svoju históriu uţ 
3. rok.  
   Kaţdoročne sa aj náš časopis Lip-

koviny zapája do tejto súťaţe a 

vţdy podľa návrhov a podnetov ho 

pre vás vylepšujeme, aby sme vám 

prinášali informácie z diania na na-

šej škole. V konkurencii 24 časopi-

sov sme tento rok skončili na krásnom  

4. mieste.  
   V minulom školskom 

roku pre vás časopis 

pripravovala redakčná 

rada zloţená z 11 re-

daktorov. Všetci čle-

novia redakčnej rady 

sa tešia, ţe si náš ča-

sopis nachádza svoje 

miesto u Vás našich 

čitateľov. 

   Drţte nám palce  

v budúcom ročníku! 
Timea Hoangová, 8.B  

Podtatranský školák 

Mestská športová olympiáda 

   Prehadzovaná je u našich mladších 
spoluţiakov celkom obľúbený  kolektívny 
šport. 

   V novembri  naši tretiaci a štvrtáci získali 

v Mestskej športovej olympiáde v preha-

d z o v a n e j  k r á s n e  1 .  m i e s t o .   

   Ako športový tím mali z úspechu veľkú 

radosť.                                       Dalibor Palušák 
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Vo vode ako ryby 

Chválime sa 

Redakčný tím si prezrel  

konkurenčné časopisy 

Víťazný tím prehadzovanej 

   Kamaráti tretiaci plavci 

i neplavci absolvovali na Zá-

kladnej škole Zdenka Nejed-

lého povinný plavecký výcvik.  

   Bolo to pod vedením skúse-

ného trénera v rozsahu 20 ho-

dín. Cieľom plaveckého výcviku 

bolo oprášiť si plavecké zruč-

nosti, akými sú splývanie a plávanie pod vo-

dou, skoky do vody a orientácia vo vodnom 

prostredí. Zámerom bolo tieţ odstrániť 

strach, ktorý mali deti z vody. Po skončení 

celého plaveckého výcviku všetkých čakali 

preteky. Deti boli 

odmenené mokrým 

vysvedčením. To im 

bude pripomínať zá-

ţitky s kamarátmi, 

to, ako posilnili svoju 

imunitu, a svalstvo 

a hlavne prekonali 

svoj strach. Aby ma-

lo plávanie význam, mali by plavci pokra-

čovať v zdokonaľovaní plaveckých zruč-

ností v škole alebo s rodičmi. 

Viktória Okresová, 7.B  

Laura Litecká, Mathias Rafael Petruška   
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Uţ po 11. - krát sa aj naši ţiaci zapojili 
do celoslovenskej informatickej súťaţe 
iBobor, v ktorej nejde o vedomosti, ale  
o logické postupy a logické myslenie.  

   V mesiaci november sa online testovania 

zúčastnilo 159 ţiakov 3. aţ 9. ročníka  

a k úspešným riešiteľom sa zaradilo 28 ţia-

kov, ktorí boli ocenení diplomami. 

   V kategórii Drobec (3. ročník) súťaţilo 22 

ţiakov, nebol medzi nimi úspešný riešiteľ. 

   V kategórii Bobrík (4. a 5. ročník) súťaţilo 

68 ţiakov a úspešných riešiteľov bolo 13.  

   V kategórii Benjamín (6. a 7. ročník) súťa-

ţilo 48 ţiakov a 6 z nich bolo úspešných. 

   V kategórií Kadet (8. a 9. ročník) súťaţilo 

22 ţiakov a úspešnými riešiteľmi sa stali  

9 z nich. 

Úspešní riešitelia v kategorii Bobrík  

1. miesto: Katarína Kučmová, 5. B—100 per-

centil 

2. miesto: Alexandra Hlebová, 5. B—98 per-

centil 

3. miesto: Samuel Królik, 5. B—98 percentil 

   Ostatní úspešní: Ján Slamený, 5. A; Peter 

Fiedler, 5. B; Dalibor Choma, 5. B; Samuel 

Vernarský, 5. B; Ella Sokolovská, 5. A; Natália 

Drusová, 4. A; Jakub Rabatin, 4. A; Sebastián 

Špiner, 5. B; Alica Vlková, 4. B; Viktória Voj-

tilová, 5. A 

Úspešní riešitelia v kategórii Benjamín  

1. miesto: Simon Stanko, 6. B—94 percentil 

2. miesto: Marek Holotňák, 6. B—86 percen-

til 

3. miesto: Olívia Ela Šmotková, 7. B—80 per-

centil 

   Ostatní úspešní: Filip Tokarčík, 6. B; Mar-

tina Vaľušová, 7. B; Filip Vysočan, 6. B 

Úspešní riešitelia v kategórii Kadet 

1. miesto: Alex Javorský, 9. B—98 percentil 

2. miesto: Michal Vitikač, 9. B—94 percentil 

3. miesto: Ivan Ganga Štencel, 8. A– 91 per-

centil 

   Ostatní úspešní: Marko Tomčík, 9. B; Ta-

tiana Marušinská, 9. B; Alexander Filip Pet-

ruška, 9. B; Lukáš Filip, 9. B; Timea Hoangová, 

8. B;Šimon Javorský, 9. A 

   Blahoţeláme! 

     Martina Vaľušová, 7. B 

iBobor—celoslovenská súťaţ 
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Chválime sa 

Zľava—Kučmová, Hlebová, Królik, Vernarský, Fiedler, 

Choma, Slamený, Sokolovská, Vojtilová 

Zľava: Stanko, Holotňák, Tokarčík, Vaľušová, 

 Vysočan 

Zľava: Javorský, Vitikač, Štencel, Tomčík, Marušin-

ská, Petruška, Filip, Hoangová, Javorský 
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   Samé výpočty a logické myslenie. A 
práve logické myslenie je potrebné pri 
riešení matematickej súťaţe Pytagoriáda.  

   V decembri naše matematické hlavičky 

riešili matematické úlohy a medzi úspešnými 

v dvoch kategóriach boli: 

Kategória 3.– 4. ročník—najúspešnejší ţia-

ci: Alex Moško, 4.A, Oliver Eliáš, 4.B, Daniel 

Kukura, 4.A, Martin Čegiň, 4.A, Jakub Kor-

mančík, 4.A, Lukáš Vlk, 4.B, Emma Polláková, 

4.A, Matej Kolesár, 4.B, Aneta Retterová, 

4.A, Olívia Medvecová, 4.A, Viktória Kleino-

vá, 4.B, Tamara Uhrínová, 4.A. 

Kategória 5.– 8. ročník—najúspešnejší ţia-

ci- Bianca Čaplová, 5.B, Samuel Fabíni, 5.A, 

Dalibor Choma, 5.B, Samuel Królik, 5.B, 

Martina Vaľušová, 7.B, Šimon Lorinc, 8.B. 

 

Laura Kešeľáková, 7. B 

2.miesto: Hugo Katrenič, 7.B 

Kategória B 

1. miesto: Vladimír Vlk, 8.B 

2. miesto: Samuel Kubík, 8.A 

3. miesto: Šimon Lorinc, 8.B 

 

Martina Vaľušová, 7. B 

   Ak viete po anglicky, čo určite vie-

te, veď na škole sa učíme po anglicky 

od 2. ročníka, mohli ste sa  v decem-

bri zapojiť do školského kola  Olym-

piády v anglickom jazyku.  Opäť zoţali 

úspechy títo ţiaci: 

Kategória A 

1. miesto: Simon Stanko, 6.B 

Pytagoriáda 

Olympiáda v anglickom jazyku 

1. miesto: Jakub Vlk, 6. B 

2. miesto: Simon Stanko, 6. B 

3. miesto: Aneţka Brósková, 6.A 

Kategória 8.-9. ročník: 

1. miesto: Marko Tomčík, 9.B 

2. miesto: Alex Javorský, 9.B 

3. miesto: Vladimír Vlk, 8.B 

 

Marko Tomčík, 9. B  

Geografická olympiáda 

   Pred Vianocami sme sa stihli zapojiť do 

viacerých súťaţí. Medzi nimi nechýbalo aj 

cestovanie po zemeguli počas Geografickej 

olympiády. Úspešnými boli:  

Kategória 5. ročník: 

1. miesto: Bianca Čaplová, 5. B 

2. miesto: Samuel Królik, 5. B 

3. miesto: Katarína Kučmová, 5. B 

Kategória 6.-7. ročník: 
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Chválime sa 

Matematici pri riešení úloh 
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   Bedminton si ţiačky prvého stupňa zahrali 

na Mestskej športovej olympiáde ešte v de-

cembri.  

   Bojovali obetavo a  v celkovom hodnotení 

druţstiev sa umiestnili na krásnom 3. mies-

te. 

Viktória Okresová, 7. B 

   Celkovo  našej základnej škole patrí  

7. miesto. 
Viktória Okresová, 7. B 

   Hoci uţ bola jeseň v plnom prúde, aj 
tak si v októbri ţiaci zaplávali na krytej 
plavárni počas plaveckej štafety. Všetci 
zúčastnení tak spolu preplávali 59 825 
metrov. 
   Za našu školu získali krásne 

umiestnenie títo ţiaci: 

1. miesto: Šimon Lörinc, 8.B  

(v plávaní   chlapcov základných 

škôl - 50 m) 

3. miesto: Tatiana Marušinská, 

9.B (v plávaní dievčat základných 

škôl - 100 m ) 

3. miesto: Anetta Retterová, 4.A 

(v plávaní dievčat základných škôl - 

25 m ) 

Mestská športová olympiáda 

Plavecká štafeta 

Okresné majstrovstvá v basketbale 

 Decembrové dni boli plné športu. Ţiaci plá-

vali, hrali bedminton, prehadzovanú a aj 

basketbal.  Našu školu reprezentovalo druţ-

stvo v zloţení: Tatiana Marušinská, Veronika 

Vrábľová, Viktória Gadušová, Bianca Čaplo-

vá, Emma Dulovičová, Alexandra Smatanová, 

Olivia Medvecová. V okresných majstrov-

stvách basketbalu ţiačok základných škôl 

obsadili krásne 3. miesto. 

Blahoţeláme! 

Martina Vaľušová, 7. B 
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Chválime sa 

Preberanie ocenenia 

Naše basketbalistky 

Plavecká štafeta—krytá plaváreň Spišská Nová Ves 
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   Benefičné vystúpenie sa v meste Spiš-
ská Nová Ves konalo aj tento rok. Do 
tejto zaujímavej akcie mesta sa zapojili 
všetky základné a umelecké školy a tak-
tieţ Centrum voľného času Adam.  

   Celý program bol zameraný na „Dary mes-

ta― - uţitočné remeslá v meste. Deti vo svo-

jich vystúpeniach poukázali na dôleţitosť 

kaţdého povolania. Z 

našej školy sa vystú-

penia zúčastnilo 28 

detí a znázorňovali 

sme lekárov, zdravot-

ný personál, záchra-

nárov a čašníkov.  

   Starší ţiaci Olívia 

Ela Šmotková a Marko Tomčík ako lekárka  

a čašník tancovali argentínske tango. Poďa-

kovanie patrí všetkým pani učiteľkám - Márii 

Dirgovej, Mariane Siskovej, Andrei Gromov-

skej a Alene Sanetríkovej, ktoré deti pripra-

vovali na túto benefíciu počas kaţdej voľnej 

c h v í ľ k y  u ţ  o d  s e p t e m b r a .     
                                                 Marko Tomčík, 9. B 

Deti mestu 

Deti deťom      Deti pre psíkov 

   Začiatkom decembra rodiny a dobré deti 

navštívil Mikuláš a obdaroval ich sladkosťami.  

   No nie všetky deti Mikuláš môţe navštíviť. 

Tak sme mu trošku pomohli. Zapojili sme sa 

do zbierky Deti deťom a vyzbierali sme na 

škole sladkosti 

a malé darčeky 

p r e  d e t i  

v núdzi pre 

Spišskú katolíc-

ku charitu.  

Tento rok sme 

sa uţ po  piaty 

krát podelili  

s našimi kama-

rátmi a vyzbie-

rali sme 17 kilo-

gramov slad-

k o s t í  

a darčekov. 

Pracovníčky charity mali pri preberaní úsmev 

na tvári a veríme, ţe úsmev budú mať aj deti, 

ktorým sú sladkosti určené.      

Timea Hoangová,8.B 
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Zbierka pre psí útulok 

Rozdajme sa 

Preberanie sladkostí—Deti deťom 

Pomôcky pre psíkov v útulku 

„Zdravotný personál― tancuje 

Argentínske tango 

   Prišla zima a s ňou aj zlé obdobie pre zvie-

ratká ţijúce vonku. Aj psíky v útulkoch poci-

ťujú zimu a chlad. V škole sme vyzbierali kr-

mivo, hračky, deky a rôzne prikrývky. Tesne 

pred Vianocami sme útulok navštívili a všetko 

im odovzdali. Deti sa pohrali so zvieratkami 

a dozvedeli sa, akú starostlivosť potrebujú.  

   Ďakujeme všetkým deťom, ktoré priniesli 

„darčeky pre psíkov―, a taktieţ pánovi Gon-

dovi, ktorý nám všetky vyzbierané veci od-

viezol do Matejoviec nad Hornádom do psie-

ho útulku.                            Simon Stanko, 6. B 
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Popletené písmenká 

Špirála 

Štvorsmerovka 
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Ruské jazykové okienko 

   Usporiadaj popletené písmenká! 

А З И М ______________________              Р О М З О ______________________ 

С Е Н Г ______________________              Д Л Ë         ______________________ 

   Vyškrtaním 9 slov v stromčeku  ti zostane 17 písmen, ktoré tvoria tajničku. 

Tajnička:  __    __ __ __ __ __          __ __ __ __ __ ! 

Predmety na obrázkoch pomenuj a v špirále potom slová vyhľadaj! 

Emma Dulovičová, Veronika Vrábľová, 8.A 
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   Pospájaj slovenské a anglické slová! 

Domov    Christmas Tree 

Vianoce    Snow 

Sneh     Christmas 

Vianočný stromček  Home 

Spájačky  

Osemsmerovka 

Labyrint 
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   Pomenuj predmety na obrázkoch po anglicky, napíš jedno písmeno na jednu čiarku a ná-

jdi podľa čísel správne anglické slovo, ktoré je súčasťou vety. Obrázky si potom môţeš 

vyfarbiť.   

Sviečka    Mood  

Sladkosti             Family 

Nálada    Snowman 

Rodina     Candle 

Snehuliak    Sweets 

The __ __ __ __ __ flies in the air.  

(Čiarou spoj odpoveď s obrázkom) 

Viktória Okresová, Martina Vaľušová, Laura Kešeľáková, 7. B 

C T R E E H S 

B R E I S N T 

E G D O O R S 

L  I W M A H 

L S M F T I S 

M A R A T S I 

N O S E O O F 

E L D N A C D 

TREE 

SNOWMAN 

BELL 

DOORS 

FISH 

CANDLE 

NOSE 

RED  

  Vyškrtaj slová v osmesmerovke a dostaneš tajničku! 

Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ 

Anglické jazykové okienko 
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   Nájdi slová v texte, správne ich napíš pod obrázky!    

OKDOELEWEIHNACHTSMANNZIUOKERZEMALTNCHRISTBAUMCEAIBUNSTER 

MASCHNEEMANNBAEILLMWZKUGELLOPPETNGLOCKEHUDRBNZWSADVEN 

KRANZBUASTRSCHLITTENZUGESCHENKPIETASOCKENIERNMEENGELBUERT 

           

 

.........................     .....................     ..........................         .........................        ..........................      ............................ 

                          

 

.....................           .........................       .........................        ...........................       .........................       ......................... 

   Doplň chýbajúce písmená. Slová potom preloţ do slovenčiny. 

der  _ EI_ N_ _H_ S_ _N_                 ……………………………………… 

die W _  _ T _  _  F _  _  I  _  N        ………………………………………                                     

 der W _ _ H _ _ C _ _ S _ _ U           ………………………………………          

                 

Hľadači pokladov 

Doplňovačky 
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Jazykové okienko 

(Správne riešenie: 

Hľadači:  Weihnachtsmann, Socke, Schneemann, Geschenk, Christbaum, Engel, Stern,  

Adventkranz, Kerze, Schlitten, Kugel, Glocke 

Doplňovačky:   Weihnachtsmann, Winterferien, Weihnachtsbaum) 

Marko Tomčík, 9. B 

Nemecké jazykové okienko 
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  Doplň tajničku a dozvieš sa 

viac! 

1. Štvornohý priateľ  človeka 

2. Pomôcka na výstup do výšky 

3. Jeden z rodičov 

4. Strom Slovanov 

5. Najkrajší deň s darčekmi 

6. Rastlina s drevenou stonkou  

 

Tajnička: __ __ __ __ __ __ 

Tajnička pre najmenších 

Jesenné antistresovky 

Jesenná tajnička 
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Viete, ţe... 

...daţďový les alebo prales je listnatý 

les bez obdobia sucha v trópoch? 

 V inom podnebí sa pralesom nazýva les, 

ktorý nie je narušený činnosťou človeka. 

1. Halloween je ... 

2. Ročné obdobie pred zimou 

3. Papierový drak 

4. Dozrieva na jeseň 

5. Padajú z listnatých stromov 

6. Synonymum slova sviečka 

7. Plody pagaštanu konského  

   Tajnička: __ __ __ __ __ __ __ 

Timea Hoangová, 8. B 

Tekvica je veľmi zdravá 

zelenina, ktorá sa 

vlastne z 90% skladá z 

vody a neobsahuje 

takmer ţiadne tuky.  

Pohodárium 

       1.             

         2.             

    3.                   

            4.            

5.                        

            6.             

Marek Svoboda, 5.A 

1.     6.  

    3.        

              

  2.   4. 5.   7. 

              

              

              

              

              

             

        

Timea Hoangová, 8. B 
Marek Svoboda, 5.A 
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Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _   _ _ _ _ _! 

   Vyškrtaním 20 slov z literárnej 
výchovy ti ostane 17 písmen, kto-
ré tvoria tajničku! 

Hľadaj slová: 

SPISOVATEĽ, BÁSEŇ, PIESEŇ, 

ROZPRÁVKA, POVESŤ, BÁSNIK, 

VERŠ, STROFA, BÁJKA, BALA-

DA, BÁJ, IDEA, TÉMA, ZDROB-

NENINA, REFRÉN, RÝM, FOR-

MA, RYTMUS, MODLITBA, LE-

GENDA 

 

 

 

 

 

Osmesmerovka 

PERNÍK 

RYBA 

PRÁZDNINY 

TRADÍCIE 

ZVON 

ZIMA      ČERT 

Tajničku tvorí 14 písmen, ktoré do-

staneš po vyškrtaní  slov v osemsme-

rovke.  

_ _ _ _ _ _ _   _    _ _ _ _ _ _ 

Vianoce! Prajeme všetkým ľuďom 

dobrej vôle...           Tímea Hoangová, 8. B 

Štvorsmerovka 

SVIEČKA 

SILVESTER 

VIANOCE 

DARČEK 

STROMČEK 

KOLÁČIK  
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Viete, ţe... 

... najťaţšia osemsmerovka je 

tvorená iba troma písmenami  - D 

O G - a hľadá sa v nej len slovo 

DOG, čo v preklade znamená pes? 

„Štvorsmerovka  - jednotlivé slová sa škrtajú 

len štyrmi smermi― 

Pohodárium 

S T R O M Č E K Š  

I V Ť A D Z S O E 

L I I P A I T L I 

V A N E R M É Á C 

E N Z R Č A A Č Í 

S O V N E K E I D 

T C O Í K R A K A 

E E N K T V E S R 

R Y B A E L É ! T 

Y N I N D Z Á R P 

S P I S O V A Ť E Ľ 

T O D L I T K E A Z 

R V E R Š R J A D D 

O E A Ň E S Á B N R 

F S A J T Ú B T E O 

A Ť R Á R A J I G B 

D B Y B N E S L E N 

A Á T T É M A D L E 

L S M Ý R U P O E N 

A N U R F O R M A I 

B I S Ň E S E I P N 

A K V Á R P Z O R A 

Miroslav Kormančík, 8. A, Tímea  Hoangová, 8. B, Tímea Šimkovičová, 8. A, Laura Vavreková, 7. B 
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Tajnička 
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Antistresovka 

Starí keltskí kňazi, druidi, verili, ţe ich 

bohovia prebývajú v stromoch. Pred jednou 

duchovnou slávnosťou pripravovali pre bohov 

krvavú obetu, mladého muţa. Na udalosti bol 

prítomný aj kresťanský misionár Winfried, 

ktorý sa rozhodol zachrániť mladíkovi ţivot. 

Zhromaţdeniu vyrozprával príbeh o narodení 

Jeţiša Krista v Betleheme, o sile dobra, 

lásky a viery. Pripomenul, ţe narodenie 

Jeţiša je najvzácnejší dar Boţského otca 

všetkým ľuďom na zemi. Druidi mladíkovi 

darovali ţivot a pri strome spoločne oslávili 

narodenie Jeţiša v Betleheme.  

Pohodárium 

1. Šport na lyţiach 

2. Príbytok Inuitov 

3. Vianočná polievka 

4. Ľadové ozdoby visiace zo strechy 

5. Podoba vody v zime, snehová … 

6. Zapaľujeme ich na Vianoce 

7. Plody pagaštanu 

8. Piesne spojené s Vianocami 

9. Zamrznutá podoba vody 

10. Zelené časti stromov 

11. Vianočná ryba 

12. Predmety vešané na stromček 

13. Chlad v zime 

14. Nájdeme ich pod stromčekom 

15. Biely pán postavený zo snehu 

16. Topánky na pohyb po ľade    

 

Damián Takáč, 5. A 

Damián Takáč, 5. A 

Tajnička:  

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

Viete, ţe... 

...prvý vianočný stromček sa údajne objavil 

pred 400 rokmi u kresťanov v Nemecku, ktorí 

začali aj s jeho zdobením vianočným pečivom, 

jabĺčkami, orechmi a sušenými slivkami?  
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Peťko ukazuje otcovi 

vysvedčenie:  

„Samá päťka! Teda niečo tak strašné som 

ešte nevidel!― 

„Ja tieţ nie,― povie Peťko, „včera som to-

to vysvedčenie našiel v tvojich starých 

veciach.― 

 

  Príde Joţko domov zo školy a ockovi ho-

vorí : „Písali sme písomku.― Ocko sa ho pý-

ta: „A koľko otázok si vedel?― 

Joţko odvetil: „Dve, meno a priezvisko.― 

 

   Ivko vidí prvý raz páva a kričí: „Mama, 

aha, rozkvitnutá sliepka!― 
Timea Hoangová, 8. B 

   Vzdychne si študent pred skúškou:  

„Ach, keby sme tak boli na Mesiaci!―  

„A to uţ prečo?― pýta sa ho priateľ.  

„Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát ľahšie.― 

 

   „Tak, Joţko, predstav si, ţe na zemi 

pred tebou leţia dve vrecia. V jednom je 

rozum a v druhom sú peniaze, ktoré si vy-

berieš?―                        

Joţko na to:                                                                                                          

„To je jasné. To s peniazmi.―                                                                               

„Ha! Chyba!― vykríkne učiteľ, „ja by som 

bral to s rozumom.―                                      

A Joţko na to:                                                                                                            

„Pán učiteľ, kaţdý berie to, čo mu chýba!― 

Nájdi 10 rozdielov a vyfarbi obrázok  

Najväčšia haluz 

Strana 31 

Martina Vaľušová, 7. B 

Viete, že... 

...snehuliak je tu s nami uţ od 

16. storočia a za ten čas sa stal 

najobľúbenejšou postavičkou zo 

snehu? 

Pohodárium Pohodárium 
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Spájačka 
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Martina Vaľušová, 7. B 

Rozdiely Mimóňov 

Pohodárium Pohodárium 

Nájdi 10 rozdielov a obrázok vymaľuj! 

   Pospájaj čiary od 1 po 

127. Obrázok dokresli a vy-

maľuj! 
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1. Kto bol objaviteľom rádioaktivity? 

     A. Alfréd Nobel 

     B. Maria Curie Sklodowská  

     C. Tomas Alva Edison 

     D. Lise Meitnerová 

2. Ktorý človek bol prvý vo vesmíre? 

A. Jurij Gagarin   

B. Neil Armstrong 

C. Buzz Aldrin 

D. Ivan Bella 

3. Ktorý Slovák zdolal 

všetky osemtisícovky? 

A. Radek Jaroš    

B. Peter Hamor   

C. David Sharp 

D. Edmund Hillary 

4. Koľko rokov má najmladší horolezec, 

ktorý zdolal Mount Everest? 

A. 20 rokov 

B. 15  rokov 

C. 13 rokov   

D. 18 rokov 

5. Čo vynašiel Alexander Graham Bell? 

A. Telefón    

B. Parný stroj 

C. Ţiarovka 

D. Röntgen 

6. Pre ktorý architektonický štýl sú ty-

pické tieto znaky: lomený oblúk, 

prevýšený prie-

stor, oporný sys-

tém s opornými 

oblúkmi a piliermi, 

štvordielna alebo šesťdielna klenba 

a bohato členený portál? 

A. Renesancia 

B. Gotika    

C. Baroko 

D. Romantizmus 

7. Výbuch ktorej sopky v roku 79 po-

choval popolom mesto Pompeje 

a bahnom zalial mesto Herkulane-

um? 

A. Krakatoa 

B. Etna 

C. Hekla 

D. Vezuv 

8. Najväčší ţivý organizmus na svete je: 

A. Sekvojvec mamutí   

B. Divý figovník 

C. Avokádo 

D. Baobab 

9. Najjedovatejším ţivočíchom na svete 

je: 

 A. Medúza štvorhranka 

B. Kobra kráľovská 

C. Synanceja bradavičnatá 

D. Pralesnička strašná 

10. Ktorú krajinu sveta nazývajú kraji-

nou piva a štvorlístkov? 

A. Česko 

B. Írsko  

C. Nórsko 

D. Kuba 

11. Kto ja autorom krásneho literárneho 

diela Starec a more, kde starec 

predstavuje človeka, ryba prírodu 

a ţraloci zlo okolo nás? 

A. Antoine de Saint-Exupéry 

B. Ernest Hemingway   

C. La Fontaine 

D. Samo Chalúpka 

12. Ako sa volá prvý človek, ktorý 

v ponorke dosiahol dno Mariánskej 

priekopy? 

A. Roald Amundsen 

B. Robert Peary 

C. Edmund Hillary 

D. Jacques Piccard 
(Kvíz spoločne pripravili členovia redakčnej rady) 

Z kaţdého roţku trošku 
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Pohodárium 



 

 

Úvodnú stranu pripravili spoločne členovia redakčnej rady  

Svoje nápady nám aj naďalej môţete  

posielať na email: 

alenasan@centrum.sk 

 

Viac informácií o škole aj školský časopis  

v elektronickej podobe môţete nájsť na 

stránke školy 

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