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Redakčná rada netradične, alebo poznáte nás? 

Lipkoviny 3/4, 2015/2016 

    Dlhé vlasy mi zakrývajú plecia  
a niekedy aj modrozelené oči. Mám 
11 rokov. Som vyššej postavy. Mám 
veľmi rada mačky.  (Leto2012/2013) 

 
B/Volám sa: Emma Sokolovská, 6.C 

     Hoci som 11-ročná, som nižšej 
športovej postavy. Aktívne sa venu-
jem bojovému športu pod názvom 
JUDO. Rada počúvam hudbu. Mám 
krátke hnedé v lasy .  (01—
2012/2013) 

C/Volám sa: Sára Špinerová, 6.C 

     Moja obľúbená farba je zelená. 
Som tmavovlasé dievča s vláskami 
vo vrkoči.  Som 150 cm vysoká s 
hnedými očami. Neznášam pavúky, 
no inak som veľmi kreatívna. (1/2 –
2013/2014) 

A/Volám sa: Timea Hoangová,6.C 

Horný rad zľava: 

Zuzana Rychnavská,  6.B; Soňa Cvengrošová, 6.B;  
Veronika Vrábľová, 6.B; Timea Župová, 6.C;  

Timea Hoangová, 6.C; 

Dolný rad zľava: 

Alexandra Smatanová, 6.B; Emma Sokolovská, 6.C;  
Sára Špinerová, 6.C. 

     Som nižšej postavy  so zelenými 
očami a dlhšími plavými vlasmi. Vlasy 
mám často zopnuté gumičkou. Zo 
športov mám rada bicyklovanie a 
jazdu na kolieskových korčuliach. 
(02—2012/2013) 

D/Volám sa: Timea Župová, 6.C 

     Fialová je tá farba, ktorá mi uča-
rovala. Možno práve preto, že moje 
obľúbené činnosti sú spev, herectvo a 
hra na klavír.  Moje vlasy sú kratšie, 
ale zato priateľov mám veľa. Aj keď 
som vcelku múdra, len veľmi nerada sa 
učím. (Jar 2012/2013) 

E/Volám sa: Cvengrošová Soňa, 6.B 

     Jazykovo som vcelku zdatná, 
keďže som navštevovala jazykovú 
školu, kde som absolvovala doučova-
nie, no prestalo ma to baviť. Vo voľ-
nom čase rada behám a milujem 
zvieratká. (Leto 2013/2014) 

F/Volám sa: Zuzana Rychnavská, 6.B 

     Aj keď som nižšej postavy, venova-
la som sa gymnastike. Obľúbenou far-
bou je čierna, aj keď si ju neobliekam 
stále. Mám 11 rokov, hnedé oči a svet-
lohnedé vlasy. (03—2013/2014) 

G/Volám sa: Alexandra Smatanová, 6.B 

 

     Farebné oblečenie je to, čo nosím, 
ale milujem čiernu farbu. Som milá, 
zábavná a múdra. Milujem tanec. Veno-
vala som na hip-hopu. Aj keď nemám 
žiadne zvieratko, veľmi po ňom túžim. 
(Jar 2013/2014) 

H/Volám sa: Veronika Vrábľová, 6.B 

    Držíte v rukách druhé tohtoročné číslo Lipkovín. V minulom čísle ste mali možnosť zapojiť sa do 
súťaže a odhaliť jednotlivých členov redakčnej rady. Doteraz ste nám nedoručili svoje typy a teda z 
toho sme usúdili, že nás nepoznáte. Tak sa vám chcem predstaviť a odhaliť kto je kto. 

     Pod fotografiou sú napísané mená a priezviská členiek redakčnej rady. Podľa charakteristík ste 
mali priradiť k písmenám (A, B...H) priezviská členiek redakčnej rady (sú pod fotografiou) a svoje 
odpovede na papieriku s vaším menom, priezviskom a triedou ste nám mohli doručiť do našej redakcie.  
Žiaľ nemali sme z čoho žrebovať, a tak prinášame odpovede.  

     Teraz si už len porovnajte svoje odpovede s našimi a uvidíte, či ste typovali dobre.  
           Redakčná rada Lipkovín 
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Z čísla vyberáme 

Karnevalovanie 

Na lyžiach 

Športujeme 

Envitalent—výskumník 

Zápis prvákov Sadenie stromčekov—ŠKD 



     V pondelok  1. februára 
sme išli vlakom na lyžiarsky 
výcvik do Vrátnej. Cesta 
vlakom bola super. Bolo ve-
selo. Vtipy len tak lietali. 
Keď sme prišli autobusom 
pred hotel, išli sme si posa-
dať na recepciu a čakali sme 
kým nám  dajú kľúče od izieb 
a ubytovali sme sa. Vybalili 
sme sa, trochu sme si od-
dýchli a bol obed.  Po obede 
sme sa mali nachystať, pre-
tože sme šli lyžovať. Keď 
sme sa vrátili, boli sme unave-
ní, no tešili sme sa na večeru. 
Na druhý deň sme  o deviatej 
vyrážali na svah. Bola tam  
veľká sranda. Poobede o štvr-
tej sme lyžovali s inštrukto-
rom Andrejom, ktorý bol su-
per. Každý večer sme mali ne-

jaký program, takže sme sa ne-
nudili. V stredu sme na svahu 
robili cvičenia, ktoré boli  dosť 
ťažké. Po obede keď sme si od-
dýchli, šli sme späť na svah cib-
riť naše lyžiarske  schopnosti.  
Vo štvrtok sme na svahu  mohli 
voľne lyžovať a tak to bolo su-
per.  Večer bola diskotéka, tak-
že  nuda nebola. A v piatok boli 
preteky. V chlapčenskej kategó-
rii vyhral môj spolužiak Dominik 
Konársky zo 7.A. V dievčenskej 

kategórii Anetta  Kuchárová z 
8.A triedy. Keď sme dosúťažili, 
mohli sme ísť voľne lyžovať. Po-
tom  sme si na hoteli pobalili veci 
a zjedli  chutný obed.  Keďže 
sme už nemohli byť na izbách a 
čakali sme na autobus, tak sme 
využili čas na poslednú sánkovač-
ku. Cesta späť bola dobrá. Mys-
lím si, že všetko bolo super a som 
rád, že sme tam boli. Ďakujem aj 
učiteľom, že to s nami vydržali! 

Filip Ferenčík, 7.A 
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Masky v škole 

Posledná sánkovačka 

   Deň pred Popolcovou stredou 
sa  všetky masky prvého stupňa 
rozlúčili s fašiangový obdobím 
veselým karnevalom. Tak ako 
každý rok, ani teraz nebola 
núdza o veľmi pekné a vlastno-
ručne vyrobené masky, ktoré 
porota zložená z pani učiteliek 
odmenila zaujímavými cenami. 

     Samozrejme, nesmela chý-
bať  veselá a hlasná hudba, 
ktorú nám zabezpečili starší 
žiaci—Martin Petrek a Michal 
Vitikač. Krásnu karnevalovú 
výzdobu pomohli pripraviť naše 
deviatačky, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme! 

Redakčná rada 

Lipkoviny 3/4, 2015/2016 
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     Vo februári sa naše karnevalo-
vanie neskončilo. S krásnymi 
maskami sme sa stretli aj ne-
skôr, na ľade v priestoroch zim-
ného štadióna. Tento karneval 
organizovalo Centrum voľného 
času  Adam. Deti si za pomoci 
rodičov vyrobili krásne karneva-
lové masky, s ktorými reprezen-
tovali našu školu. Počas celého 
popoludnia si žiaci užívali príjem-
nú karnevalovú atmosféru.  

     V závere akcie boli vyhodno-
tené a ocenené najkrajšie karne-
valové masky. Za našu školu boli 
ocenené masky, ktoré mali na 
sebe  Bianka Čaplová z III.B a 
Filip Gonda z II.B triedy. Získali 
aj cenu za najkrajšiu karnevalovú 

masku. Ostatní žiaci, ktorí nezís-
kali ceny, si odniesli aspoň sladkú  
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Embraco opäť otvorilo brány 

Karnevalovanie pokračuje 

mavosti. Po prednáške sme si 
prezreli priestory firmy. Za víta-
li sme na rôzne oddelenia, kde 
pracujú rodičia našich spolužia-
kov. Každý spolužiak mal mož-
nosť odfotiť sa so svojim rodi-
čom priamo na pracovisku. Nie-
ktorí až teraz videli, čo ich rodi-

čia vlastne vo firme robia a ako 
trávia celú pracovnú do-
bu. Po skončení prehliad-
ky sme súťažili o hodnot-
né ceny. Rozdelili sme sa 
do troch skupín a úlohou 
bolo správne pomenovať 
jednotlivé komponenty 
kompresora v čo najkrat-
šom čase. A aj keď nevy-
hrali všetci, každý odchá-
dzal s malou cenou. 

     Víťazný tím dostal 
zaujímavé ceny, napr. 
USB–kľúč, puzzle alebo 
termo fľašu. Všetkým sa 
exkurzia páčila. 

Marek Vojtila, 7.A 

     Vo februári nás opäť priví-
tali vo firme Embraco, kde sa 
tentoraz šli pozrieť žiaci sied-
meho ročníka.  

     Pán Daniel prednášal veľmi 
pútavo o histórii firmy,   
o komponentoch, ktoré firma 
vyrába a nezabudol ani na zaují-

 

odmenu. 

Timea Hoangová,6.C 



     Raz vidieť je lepšie ako 
stokrát počuť je síce už 
známa fráza, ale je skutoč-
ne pravdivá. Svedčili  o tom 
žiarivé očká predškolákov, 
ktorí nás so svojimi pani uči-
teľkami navštívili koncom 
marca v dopoludňajších hodi-
nách. Počas dňa otvorených 
dverí sa mohli budúci prváči-
kovia detailnejšie oboznámiť 
s prostredím našej školy i 
spôsobom práce na vyučovaní. 

     Predškoláci zažili atmosféru 
školy pri výrobe náramku šťas-
tia, ktorý si vyrobili ako spo-
mienkový darček na ozajstnú 
veľkú školu. Overili si, či poznajú 
slovenské rozprávky a rozpráv-
kové bytosti, detské pesničky a 
ich interpretov či relácie určené 
deťom. Zatancovali si a zahrali 
sa na Popolušku, keďže potrebo-
vali pretriediť strukoviny do 
mištičiek. Spoznali aj priestory 
veľkej telocvične, kde si precvi-
čili svoje telo pri cvičení s ne-

tradičným náčiním na netradič-
nom náradí. 

     Máme za sebou úspešný prvý 
ročník dňa otvorených dverí na 
tému „Zahrajme sa v škole“.  

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa na 
jeho príprave aktívne podieľali, 
ale predovšetkým tým, ktorí nás 
prišli navštíviť! 

Mgr. Andrea Gromovská 
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Predškoláci v škole 

Lipkoviny 3/4, 2015/2016 
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   To, že na našej škole je kopec múdrych detí 
už vieme, podľa výsledkov  rôznych súťaží.  
    To, že na našej škole je ale aj veľa tvori-
vých a šikovných detí sa presviedčame každý 
deň. Veď nielen na vyučovacích hodinách pra-
cujeme s odpadom, farebnými papierami, far-
bami, štetcami, lepidlami a neustále tvoríme       
a vyrábame zaujímavé predmety a  darčeky. 

Stačí sa predsa len pozrieť na stránky našej školy do 
sekcie školský klub detí, kde v štyroch oddeleniach škol-
ského klubu mesiac čo mesiac pribúdajú krásne diela 
našich spolužiakov.  
     No na druhom stupni za našimi mladšími kamarátmi 
nijako nezaostávame. Vyrábame stojany na ceruzky, 
maľujeme na tričká, robíme rôzne pokusy, maľujeme, a  
farbami, ale aj prírodninami.  Na Veľkú noc sme maľova-
li vajíčka a vytvorili sme si jedno naozaj veľké Lipkova-
jíčko, ktoré nám zdobilo priestory školy. Náš školský 
život je naozaj pestrý a rôznorodý. 

 
Redakčná rada 
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Tvoríme nielen na hodinách 



     V škole prežívame veľký kus svojho života. Dopo-
ludnia sa učíme a poobede trávime v školskom klube 
detí. V klube si napíšeme domáce úlohy a potom sa 
venujeme rôznym aktivitám.  

     Niekedy vyrábame ozdoby z papiera, inokedy kres-
líme a lepíme. Vybehneme aj do prírody, kde 
hráme loptové hry, beháme, zbierame kvety 
pre mamičky.  

     Občas k nám zavítajú aj dospeláci na rôzne 
besedy. Nedávno bola na návšteve aj sova.  

     Naše štyri oddelenia vždy hýria rôznymi farbami a  
krásnou výzdobou. Keď sa nám zdá, že v škole chýbajú 
zvieratká, vyrobíme  si vlastne akvárko. 

     Keď sa nám zdá, že je zima príliš dlhá, vyrobíme  
si rozkvitnutú lúku, na ktorej natrháme kytičku kve-
tov pre mamičky k ich sviatku.  

     A v zime, keď sa nám zdá, že by si mala príroda 
oddýchnúť, aj my staviame snehuliakov, a to nielen 
zo snehu.  

     Nemôžeme sa teda sťažovať na nedostatok 
nápadov, lebo pod vedením našich pani vychováva-
teliek máme stále plné ruky práce. 

     Za to im patrí naša veľká vďaka! 

Deti zo školského klubu 
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Pestrá činnosť v našich školských kluboch 

Lipkoviny 3/4, 2015/2016 
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     Dňa 4. apríla nedočkavé deti v sprievode svojich 
rodičov prijali pozvanie a navštívili našu školu počas 
spoločného zápisu prvákov.  

     V školskej jedálni všetkých prítomných privítala 
riaditeľka školy, ktorá v rámci prezentácie školy 
oboznámila rodičov s fungovaním a víziou školy. Žia-
ci prvého stupňa sa predstavili krátkym rytmickým 
športovo-kultúrnym programom. Pani učiteľky si 
budúcich prváčikov pozvali do tried, kde predškolá-
ci v spoločnosti rozprávok absolvovali Kernov test.  
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Spoločný netradično–tradičný 
zápis prvákov 

     Rodičia mali možnosť prejsť sa chodbami školy a  na-
hliadnuť do jazykovej, počítačovej, geografickej, biolo-
gickej, fyzikálnej či tabletovej učebne.  

     Tety kuchárky pripravili pre deti výborné škoricové 
buchty a sladký čaj. Najkrajšou odmenou pre pani uči-
teľky bol úsmev a spokojnosť na tvárach predškolákov, 
ich smelosť, odvaha a prirodzená zvedavosť.  

     Budúci prváci sú naozaj smelí, veď sa vôbec nebáli 
všetkým prítomným zaspievať a zarecitovať v spoločnos-
ti pani riaditeľky. 

Redakčná rada 

Netradičná hodina 

     Naša škola je netradičná. Okrem výučby po-
skytuje rôzne možnosti vyžitia. Exkurzie, bese-
dy, súťaže, tvorivé dielne a mnohé iné aktivity.      
My sme zažili naozaj netradičnú triednickú ho-
dinu, ktorú sme strávili zábavne v bowlingovom 
centre.  

     Stretli sme sa, zahrali aj zasúťažili. Dve 
triedy sme si merali sily. Nakoniec bolo úplne 
jedno, kto je víťazom, lebo všetci sme zvíťazili 
nad vlastnou pohodlnosťou a hlavne sme zažili 
krásne a netradičné popoludnie v netradičnom 
prostredí. 

     Pre niektorých guľa bola len nástroj na zhode-
nie kolkov, pre niektorých to bol predmet, ktorý 
držali v rukách po prvýkrát. Ale všetkým sa darilo a 
nechýbal ani úsmev na tvárach pri plnom zásahu. A 
verte či nie, bolo ich naozaj dosť.  

 

Žiaci 7.A a 9. A triedy 



     Február sa niesol v duchu 
športu. Naši druháci sa zú-
častnili v priestoroch Zá-
kladnej školy Nad Medzou  
v Spišskej Novej Vsi  MŠO 1. 
stupňa základných škôl -
florbalového turnaja. Do tur-
naja sa zapojilo 6 základných 
škôl zo Spišskej Novej Vsi. 
Druháci si medzi sebou zme-
rali sily vo fair play hre. 

     Počas hry sa našim druhá-
kom darilo dobre  a vybojovali 
si krásne 3. miesto. Žiaci sa te-
šili z bronzových medailí a diplo-
mu pre našu školu. 

     K dosiahnutému úspechu dru-
hákom blahoželáme! 

Soňa Cvengrošová, 6.B 

     Aké pocity, napätie budú pre-
žívať naši reprezentanti na olym-
piáde? Podobné ako naše deti z 
ŠKD, ktoré súťažili v troch dis-
ciplínach – beh na 50m, skok z 
miesta a hod plnou loptou. Celá 
súťaž, ako aj jej vyhodnotenie 
prebiehali pod vedením trénerky 
Ľudmily Strache. 

    Víťazi boli odmenení peknými 
diplomami a všetci zúčastnení 
sladkosťami.  
BEH NA 50 M 

   1. ročník - chlapci 

1. Mathias Rafael Petruška             

2. Peter Horbal                            

2. Dominik Antoš                           

3. Dante Mikolaj 

   1. ročník - dievčatá 

1. Spohia Kováčová 

2. Patrícia Klučárová 

3. Rebeka Freundová 

   2. ročník - chlapci 

1. Teodor Kedžuch                 

2. Dávid Penták                     

3. Lukáš Vlk                          

   2. ročník - dievčatá 

1. Anetta Retterová 

2.Otília Medvecová 

3. Natália Drusová 

    3. ročník - chlapci 

1. Adrián Gurčík                    

2. Samuel Fabián                                                          

3. Samuel Rízik                      

   3. ročník - dievčatá 

1. Kornélia Stroková 

2. Vanesa Duchová 

2. Viktória Vojtilová 

3. Victória Forgáčová 

   4. ročník - chlapci 

1. Adam Hadušovský    

   4. ročník—dievčatá 

1. Alexandra Lopatovská 

2. Nikola Nagyová 

3. Timea Duchová 

 

SKOK Z MIESTA 

   1. ročník - chlapci 

1. Mathias Rafael Petruška             

2. Peter Horbal                            

3. Dominik Antoš    

   1. ročník dievčatá 

1. Rebeca Freundová 

2. Alexandra Fabíniová 

3. Patrícia Klučárová 

   2. ročník - chlapci 

1. Teodor Kedžuch                

2. Dávid Penták                     

3. Jakub Kormančík                     

   2. ročník - dievčatá  

1. Anetta Retterová 

2. Katarína Koškovská 

3. Olívia Medvecová 

   3. ročník - chlapci 

1. Samuel Fabíni              

2. Samuel Rízik                   

3. Adrián Gurčík                  

   3. ročník - dievčatá 

1. Kornélia Stroková 

2. Viktória Vojtilová 

3. Viktória Forgáčová 

3. Ella Sokolovská                              

   4. ročník - chlapci 

1. Adam Hadušovský   

   4. ročník - dievčatá 

1. Alexandra Lopatovská 

2. Alexandra Hadbavná 

3. Timea Duchová 

 

HOD PLNOU LOPTOU 

   1. ročník - chlapci 

1. Dominik Antoš                        

2. Mathias Rafael Petruška           

3. Jakub Hudáček                       
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Florbal 

Lipkoviny 3/4, 2015/2016 

Olympijské športové 
popoludnie 

   1. ročník - dievčatá 

1. Sophia Kováčová 

2. Melisa Jasečková 

3. Patrícia Klučárová 

   2. ročník - chlapci 

1. Teodor Kedžuch                   

2. Daniel Richnavský                

3. Kristián Kostelník                  

   2. ročník - dievčatá 

1. Anetta Retterová 

2. Natália Čurillová 

3. Alica Vlková 

   3. ročník - chlapci 

1. Samuel Rízik                     

2. Samuel Fabián                  

3. Adrián Gurčík                  

   3. ročník -dievčatá 

1. Bianka Tkáčová 

2. Ella Sokolovská 

3. Viktória Vojtilová 

   4. ročník - chlapci 

1. Adam Hadušovský   

   4. ročník - dievčatá 

1. Alexandra Hadbavná 

2. Alexandra Lopatovská 

3. Timea Duchová 

Samuel Kubík, 6. B 
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    Vieme slovenčinu? No musíme povedať, že sa nám cel-
kom darilo na školskom kole olympiády, kde si 39 žiakov 
od 3. po 9. ročník zmeralo sily v písaní joty a ypsilonu. 
      Dokázali, že písanie diktátov či pravopisných cvičení 
nemusí byť len strašiakom, ale aj hrou, ktorou si nielen 
precvičia, ale aj utvrdia svoje vedomosti získané na hodi-
nách slovenského jazyka. 
    Žiaci súťažili v troch kategóriách:  
   1. kategória - 3. – 5. ročník 
1. Patrik Hradiský      IV.A  trieda    204 b. – 97,6 % 
2. Petra Krupková        V.A  trieda    201 b. – 96,1 % 
3. Horbalová Alica     IV.A  trieda    199 b. – 95,2 % 
    2. kategória - 6. – 7. ročník 
1. Šimon Lőrinc           VI.C  trieda    409 b. – 92,3 % 
2. Vladimír Vlk            VI.C  trieda    380 b. - 85,7 % 
3. Veronika Vrábľová  VI.B  trieda    379 b. - 85,5 % 
    3. kategória - 8. – 9. ročník 
1. Anetta Čaplová           IX.A trieda     636 b. – 96,3 % 
2. Michaela Kubinyiová   IX.A trieda     566 b. - 85,7 % 
3. Karolína Jendrálová   IX.A trieda     547 b. - 82,8 % 
   
   Veronika Vrábľová, 6.  B 

     Fyzikálne vedomosti a fyzikálne výpočty zvládli v škol-
skom kole 3 súťažiaci, ktorí postúpili do okresného kola.  
V kategórii E našu školu reprezentoval Martin Petrek a v 
kategórii F Adrián Novák.  
     Obaja žiaci obsadili vo svojej kategórii prvé miesto.  

       

 

 

 

 

 

 

 

     Neživá príroda tvorí podstatnú časť našej planéty Zem. 
Jej spoznávaniu sa venovali žiačky ôsmeho ročníka aj počas 
biologickej olympiády v odbore geológia. Celá súťaž po-
zostávala  z testu, identifikácie druhov a zbierky minerálov 
a hornín. Našu školu reprezentovali 2 žiačky z 8.A triedy, 
ktoré v celkovom poradí obsadili 4. miesto (Veronika Hudá-
ková a 7. miesto (Kamila Schwartzová). 

 

 

     V  apríli prešli piataci online súťažou Botanikiáda, ktorú 
každoročne organizuje Botanická záhrada v Košicicach. Žia-
ci riešili 20 úloh. Dve žiačky postúpili do krajského kola, 
ktoré sa konalo v Košiciasch.  
1. miesto—Jolana Javorská, 5.A; Tamara Marová, 5. A 
2. miesto—Petra Krupková, 5. A 
3. miesto—Hana Ďurišková, 5.A; Olívia Ela Šmotková, 5. B. 
           

              Alexandra Smatanová, 6. B 

6. ročník  - Vladimír Vlk      6.C -  6. miesto 
7. ročník  - Marko Tomčík  7.B -  2. miesto 
8. ročník  - Adrian Novák    8.A - 6. miesto 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

6. ročník Zuzana  Rychnavská  6. B -   5. miesto 
   Šimon   Lörinc          6. C  -   9. miesto 
   Emma   Dulovičová   6. B  - 17. miesto 
8. ročník Adrian  Novák       8. A  - 10. miesto 
9. ročník Anetta Čaplová        9. A -  15. miesto   
          
                              Timea Hoangová, 6. C  
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Olympiáda Jota—ypsilon 

Sme i dobrí počtári a prírodovedci 

Pytagoriáda—okresné kolo 

Matematická olympiáda—
okresné kolo 

Fyzikálna olympiáda —okresné kolo 

Biologická olympiáda —okresné kolo 

Botanikiáda 2016 



       

     V minulom čísle sme Vám priniesli informáciu o orga-
nizácii Strom života, do ktorej aktivít sme sa zapojili. 
Posielali sme výtvarné práce, robili sme pokusy pri príle-
žitosti Dňa vody, maľovali sme veľkonočné vajíčka, ale 
riešili sme aj rôzne vedomostné súťaže, v ktorých naj-
väčšie úspechy zožala Anetta Čaplová v súťaži Envitalent 
v kategórii E (pre 5.-9. ročník základnej školy alebo 1.-4. 
ročník gymnázia s osemročným štúdiom), kde sa zapojilo 
26 detí, maximálny počet bodov bol 101. Na 3. mieste sa 
umiestnila  Anetta Čaplo-
vá z klubu Lipáčikovia, s 
počtom bodov 98,5. V 
kategórii C (pre 8.—9. 
ročník základnej školy a 
4. ročník gymnázia s 
osemročným štúdiom) sa 
zapojilo 61 detí, pričom 
maximálny počet bodov 
bol 86  a Anetta obsadila 
krásne 2. miesto s poč-
tom bodov 82,5. 

     Vyvrcholením celej súťaže Envitalent bolo posledné kolo zamera-
né na výskum a prezentáciu svojho výskumu v Trenčianskych Tepli-
ciach. 

      Druhý ročník „Stromáci“ odštartovali na dominante celého Pova-
žia – na Trenčianskom hrade. Po oboznámení sa s jeho históriou na-
sledoval v Tepliciach hlavný bod programu – prezentácia výskumných 
prác detí, ktoré sa zapojili do 2. ročníka súťaže Envitalent vý-
skumník.  

      Prezentovalo sa v troch blokoch, ktoré boli ohraničené prestáv-
kami. Témy prezentácií účastníkov boli naozaj zaujímavé a týkali sa 
všetkých oblastí prírody: zvierat, rastlín, ovzdušia, vody aj pôdy.   
       Ja som predstavila prezentáciu vytvorenú v PowerPointe a video 
o mojej čerešni. Môj projekt dostal názov Srdce mojej záhrady. V 
tomto projekte som podrobne popísala rozdelenie čerešní, odrodu, 
históriu a liečivé účinky čerešne, oberanie, choroby čerešní, štepe-
nie čerešní. Záver môjho projektu obsahoval video s fotografiami 
mojej čerešne doprevádzané hudbou a záverečným citátom:  
      „Aj ten najväčší strom na svete bol kedysi len semienkom v zemi.“  
     Počasprestávok nás organizátori podujatia zobrali do blízkeho 
okolia hotela, kde sme robili zaujímavé aktivity. Medzi ne patrili 
vytvorenie príbehu bez použitia začiatočných písmen mien hráčov v 
každej skupine, hľadanie paličiek podľa farby a vyjadrenie nejakého 
živočícha len pomocou pantomímy.  

     Večer nás čakala vychádzka do kúpeľného parku, kde sme ultra-
zvukovým detektorom Batscanner hľadali a rozlišovali netopiere 
lietajúce okolo nás.  

      Na druhý deň sme absolvovali turistickú vychádzku na náučný 
chodník na Klepáč, najvyšší vrch v okolí Trenčianskych Teplíc. Po 
tejto náučnej túre nasledovalo vyhodnotenie najlepších výskumníkov.  
Aj ja som bola, ako aj všetci v tomto užšom výbere, ocenená krásnou 
medailou, ktorá mi bude stále pripomínať moju účasť v súťaži.   
      Celý dvojdňový program bol uzavretý pobytom v kúpeľnom kom-
plexe Trenčianskych Teplíc, kde sme trošku zregenerovali svoje sily 
po dennej túre.  

                Anetta Čaplová, 9. A 

     V tomto školskom roku už po 10-krát organizujeme 
predajnú akciu pod názvom „Kvapka pre Strom života.“ 
Celá aktivita nie je zameraná len na predaj minerálnej 
vody, ale hlavne na zakúpenie stromčekov a byliniek do 
areálu školy, ktoré nám dlohodobo skrášľujú okolie.   
V tomto školskom roku sme z predaja takto získali 24 €, 
za ktoré sme zakúpili liečivé bylinky do bylinnej špirály. 
     Už v lete sa budeme tešiť z úrody našich prvých škol-
ských byliniek. Ďakujeme všetkým, ktorí  svojim nákupom 
vody prispeli na vysadenie bylinnej špirály! 
 
                   Veronika Vrábľová, 6.B 
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Mladý priateľ lesa 

Environmentálne okienko 

Kvapka pre Strom života 

     Stredná spojená škola lesnícka v Prešove tento rok 
po prvýkrát organizovala sťaž pre mladých priateľov 
lesa. Príprava bola náročná, nakoľko súťažiaci museli 
zvládnuť test, poznávačku rastlín, živočíchov, húb ako aj 
stopy zvierat. 
    Našu školu reprezentovali dvaja žiaci  - Dáša Čupáková 
a Dominik Dzurilla z 9. A triedy. Na súťaži bolo viac ako 
6O súťažiacich a naši žiaci sa úspešne prebojovali do pr-
vej 25- ky 
     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu! 

Lipkoviny 3/4, 2015/2016 

Envitalent pokračuje 

Envitalent výskumník 
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1.  Aký polomer má naša Zem ?  
   a) 6 888 km  
   b) 6 378 km 
   c) 6 401 km                
2. Kde sa nachádza sopka Popocaté-
petl ? 
   a)  Mexiko 
   b)  Kanada 
   c)  USA 
3. Kto objavil Ameriku ? 
   a) Amerigo Vespucci 
   b) Marco Polo 
   c) Krištof Kolumbus 
4. Podľa koho je pomenovaná Ameri-
ka ? 
   a) Roald Amundsen 
   b) Amerigo Vespucci 
   c) Fernao Magalhaes 
5. Ktorý ostrov je najväčší na svete? 
   a) Kréta 
   b) Madagaskar 
   c) Grónsko 
 
 

6. Ako sa nazýva  tradičný 
odev  Mexika ? 
   a) dreváky 
   b) nohavice 
   c) pončo 
7. Čo predstavuje jeden z problémov 
obyvateľov Austrálie ? 
   a) veľké požiare 
   b) málo obyvateľov 
   c) obrovské množstvo počítačov 
8. V ktorom podnebnom pásme sa nachá-
dza Slovensko? 
   a) tropické  
   b) mierne  
   c) subtropické 
9. Ktorá je najdlhšia rieka Austrálie ? 
   a) Murray 
   b) Níl 
   c)  Amazónka 
10. Kde sa nachádza mesto Los Ange-
les ? 
   a)  Amerika  
   b)  Ázia  
   c)  Európa 

11. Čo znamená výraz „Megalopolis“ ? 
   a) mobil 
   b) spojenie miest do jedného obrovského 
celku 
   c) veľké mesto 
12. Ktorý jazyk používajú ako úradný 
v USA? 
   a) francúzsky 
   b) anglický  
   c) španielsky 
 

  

Zapíš si odpovede kvízu: 

 

1 __, 2 __, 3 __, 4 __, 5 __, 6 __,  

7 __, 8__, 9 __, 10 __, 11__, 12 __,  

 
 

Veronika Vrábľová, 6.B 
 

Chlapček príde domov zo školy a na stole nájde odkaz od sestry: 
„Dominik, v chladničke máš dve palacinky. Zjedz, koľko chceš, ale 
jednu mi nechaj!“ 
 
Mama vraví synovi: 
„Prečo počúvaš tú hudbu tak nahlas ? Veď o chvíľu ohluchneš!“  
„Nie, ďakujem, nebudem jesť.“ 
 
Otec vraví synovi: 
„Ty si hlúpy ako toto drevo.“ A klope po stole. 
„Tato, dakto klope.“ 
 

Vtipy pre Vás pripravila Timea Hoangová, 6.C  

Žena vraví manželovi: 
„Drahý choď poliať trávnik.“ 
„Ale veď prší!“ 
„Nevadí, vezmi si dáždnik!“ 
 
Pani učiteľka dáva deťom rôzne úlohy: 
„Miško, vytvor množné číslo od slova nedeľa!“ 
„Prázdniny!“ 
 
Pri dverách zvoní poštár: 
„Dobrý deň , pani Klobúčková, mám pre vás leteckú poštu.“ 
„Ale , prosím vás , neklamte, veď som vás videla, že ste 
prišli na bicykli!“ 
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Jarná tajnička 

Letom svetom na výlete 

Vtipoviny  

1. Prvý jarný kvietok bielej farby 
2. Loptová hra chlapcov v lete 
3. Tekutina na výrobu bublín 
4. Remeselník, ktorý stavia domy 
5. Jarný kvietok žltej farby 
6. Ročné obdobie 
7. Bočná stonka stromu 
8. Sviatok jari 
9. Ozdoba ruky 
 
Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ _ _ má chvostík, žije 
vo vode a živí sa planktónom, dýcha žiabrami  a je to 
larva _ _ _ _ (doplň) 

Alexandra Smatanová, 6. B 



NOC 

PÁV 

HRA 

PERO 

RUKA 

PAĽO 

OTEC 

SRDCE 

KNIHA 

HUSLE 

PIXELY 

SAFARI 

TABLET 

PROJEKT 

FACEBOOK 

MICROSOFT 

 

Výsledok si zapíš na čiaru! 

____________________.
______________! 
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Letné rébusy pre počtárov 

Hľadaj, škrtaj a poskladaj odpoveď 

     Ahoj! Volám sa Soňa a 
pripravila som pre Vás, milí 
kamaráti, niekoľko úloh na 
precvičenie matematiky po-
čas letných prázdnin.  

    Dúfam, že si s obláčikmi 
hravo poradíte a rébusy 
správne vylúštite.  

    V spodnom riadku máš v sr-
diečkach písmená, ktoré sú 
poprehadzované. Správne ich 
poukladaj a zistíš, na čo sa máš 
najviac tešiť! Srdiečka si vy-
maľuj! 

Lipkoviny 3/4, 2015/2016 

Samuel Kubík, 6.B 

Soňa Cvengrošová, 6. B 
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Precvič si postreh 

Porovnaj obrázky a nájdi 10 rozdielov! 
     Obrázky nakreslili žiaci našej školy na hodinách informatiky v programe Skicár—Maľovanie.  Kolážou vacerých prác sme vytvorili tieto 
dielka.  Autormi obrázkov sú: Filip Tokarčík (4.B), Ben Šmotek (4.A), Sofia Zambová (4.B), Alica Horbalová (4.A), Vojtech Antoš (4.A). 

     Príbeh o vzniku tradície veľkonočných vajíčok sa spája s ruským cárom Alexandrom III. Cár jedného dňa počas 
veľkonočného obdobia požiadal vychýreného klenotníka Carla Fabergého, aby jeho manželke vyrobil prekvapenie. 
Cárovná dostala od svojho manžela neobyčajný darček. Boli ním vajíčka vyrobené zo zlata, ktoré boli pokryté bielou 
glazúrou. Vo vnútri sa nachádzalo roztomilé prekvapenie v podobe zlatého kuriatka, ktorého oči tvorili dva rubíny a 
navrchu malo zlatý hrebienok. Okrem neho sa vo vajíčku nachádzal žĺtok z rýdzeho zlata. Cár i cárovná boli darče-
kom nadšení a veľký ruský panovník sa rozhodol, že každý rok na Veľkú noc daruje svojej manželke neobyčajné va-
jíčka s prekvapením 
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