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Na škole je 30 tried s 566 žiakmi:  
14 tried na I. stupni s 290 žiakmi,
16 tried na II. stupni s 276 žiakmi, 
7 oddelení školského klubu detí
Na škole máme okrem bežných tried aj 
triedy pre žiakov s intelektovým nada-
ním. 

Milí priatelia našej školy,
v tomto školskom roku sme sa rozhodli 
obnoviť tradíciu vydávania školských 
ročeniek. Dôvod bol jednoduchý: pri 
príprave 50. výročia školy sme zistili, 
ako ťažko je hľadať a overovať informá-
cie, ktoré zapadli časom a pamätníkov 
z roka na rok ubúda. Veď kto dokáže 
vyloviť mená, čísla, fakty len tak z ruká-
va? A to nehovoriac ešte o detailoch, 
osobných postrehoch, dojmoch, opa-
kovateľných i výnimočných situáciách, 
ktorými škola žila v priebehu svojej exis-
tencie a ktorých bolo neúrekom. Našou 
ročenkou sa snažíme vyplniť práve túto 
medzeru. Ale až čas zhodnotí, ktoré in-
formácie v nej budú ešte aj po rokoch 
dôležité či už z pohľadu samotnej ško-
ly, jej učiteľov, žiakov, alebo rodičov...  
Čo z toho, do čoho sa teraz so záuj-
mom začítame, aj po čase vyznie ne-
všedne, zaujímavo, privodí veselú spo-
mienku, úsmev či povzdych... Lebo 
ročenka si kladie za cieľ, aby fixovala to, 

čo my sami dnes považujeme za dôle-
žité a chceme sa o tom podeliť s inými.  
Aj preto sme dali našim údajom, zá-
žitkom a postrehom voľnosť. Okrem 
faktov, ktoré informačne zachy távajú 
základné údaje o škole, jej žiakoch, 
zamestnancoch, úspechoch a poduja-
tiach, ktorými škola žila, nájdete v na-
šej ročenke aj portréty jednotlivých 
tried, ktoré si pripravovali sami žiaci či 
v spolupráci so svojimi triednymi učiteľ-
mi, aby v nich zachytili okamihy, ktoré 
hýbali ich triedou. Ak to tak vyšlo, sme 
radi, ak aj nie celkom, tak väčšina tried 
má šancu zmeniť to opäť o rok, lebo vo 
vydávaní tohto periodika mienime po-
kračovať. Zároveň chceme na našom 
webovom portáli vytvoriť kútik, kde sa 
bude môcť i po rokoch vrátiť náš býva-
lý žiak a absolvent, možno už v pozícii 
rodiča, a  listovať v ňom ako spomien-
kami, ktoré im každoročne bude naša 
ročenka rozprávať..... 

SLOVO  
RIADITEĽA 
ŠKOLY

Riaditeľ školy PhDr. Bohuslav Vaľko

Kolektív zamestnancov školy
Žiakom sa venuje: 
41 pedagogických zamestnancov, 
7 vychovávateliek 
4 asistentky. 
Popri nich sa v škole o nás starajú aj 
nepedagogickí zamestnanci: 
7 v školskej jedálni,
6 upratovačiek, 
školník. 
V administratíve pracujú 
3 zamestnankyne. 

NAŠA ŠKOLA 
V SÚČASNOSTI
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PhDr. Bohuslav Vaľko,  riaditeľ 
Mgr. Jozef Bakó,  zástupca 
Mgr. Daniela Dingová,  zástupkyňa 
Mgr. Marcela Bilpuchová,  triedna učiteľka: 5. B
Mgr. Bibiana Bobková,  triedna učiteľka: 9. B 
PaedDr. Ružena Brezovská,  triedna učiteľka: 4. A 
PaedDr. Katarína Burdigová,  triedna učiteľka: 9. A
Mgr. Vladimír Burík,  triedny učiteľ: 7. C
Ingrid Bušovská,  vychovávateľka 
Mgr. Ivana Cpin Brajerová,  učiteľka 
Alexandra Dlugošová,  asistentka 
Mgr. Miriam Dovalová  triedna učiteľka: 2. B 
Mgr. Katarína Dovčíková,  triedna učiteľka: 8. C 
Mgr. Mária Filipová,  triedna učiteľka: 1. D 
PaedDr. Ria Frankovičová Centková, triedna učiteľka: 9. A
Mgr. Ivana Gombošová,  asistentka 
Bc. Zuzana Hnátová,  vychovávateľka 
Alexander Hreha,  triedny učiteľ: 0. roč.
Mgr. Valéria Ilavská,  učiteľka 
Mgr. Ľubomír Jakubov, triedny učiteľ: 7. A 
Mgr. Lenka Jakubová,  asistentka 
Veronika Janecová,  vychovávateľka 
Mgr. Valéria Jendrálová,  triedna učiteľka: 1. A 
Mgr. Renáta Kolárčiková,  triedna učiteľka: 1. B 
Mgr. Andrea Kožíková,  triedna učiteľka: 3. A 
Ing. Mária Lacušová,  triedna učiteľka: 8. B 
Mgr. Stanislava Ledecká,  učiteľka 
Eva Lesňáková,  vychovávateľka 
Mgr. Zdenka Lisoňová,  učiteľka 
Mgr. Alena Majerničková,  triedna učiteľka: 2. C 
Ing. Monika Marcinová,  učiteľka 
Mgr. Katarína Meliorisová,  triedna učiteľka: 3. C 
Ing. Martin Mucha,  učiteľ 
Mgr. Viera Muchová,  triedna učiteľka: 4. B 
Mgr. Eva Murgáčová,  triedna učiteľka: 9. C 
Mgr. Anna Nováčeková,  učiteľka 
Kamila Okályová,  triedna učiteľka: 4. C 

PEDAGOGICKÝ
ZBOR

Mgr. Jozefína Pivková,  učiteľka 
Mgr. Anna Prachová,  triedna učiteľka: 7. B 
Mgr. Danica Rimská,  triedna učiteľka: 5. A 
Mgr. Martin Sliva,  triedny učiteľ: 8. A 
Mgr. Štefánia Slivošová,  triedna učiteľka: 2. D 
Mgr. Júlia Slivová,  asistentka 
Mgr. Miriam Soláková,  triedna učiteľka: 2. A 
Mgr. Pavol Šefčík,  triedny učiteľ: 3. B 
Mgr. Magdaléna Šišková,  triedna učiteľka: 6. C 
Mgr. Zuzana Šoltésová,  učiteľka 
Mgr. Tatiana Tekáčová, triedna učiteľka: 6. B
Mgr. Františka Tornayová,  asistentka 
Mgr. Andrea Trnovcová, triedna učiteľka: 1. C 
Bc. Valéria Uhliarová,  vychovávateľka 
Štefánia Vantrobová,  vychovávateľka 
Mgr. Ľudmila Vargová,  špeciálny pedagóg/učiteľka 
Ľudmila Veselá,  vychovávateľka
Mgr. Zuzana Vojčíková,  triedna učiteľka: 6. A 
Mgr. Mária Žukovská,  triedna učiteľka: 5. C
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Sekretariát Silvia Mikolajová,   
Ekonomický úsek a PaM Lenka Slebodníková, 
 Guzová Eva, 
Vedúca ŠJ Mária Bőhmerová,  
Kuchárky Terézia Bednárová, Valéria Blahutová,  
 Darina Friedmanová, Svetlana Rovderova,  
 Kamila Štefániková, Andrea Vlčeková 
Školník  Jaroslav Sanetrik 
Upratovačky Mária Frišlovičová, Anna Gondeková,  
 Alžbeta Kiššáková, Iveta Krišková, Alžbeta Kuľová,  
 Lenka Lapšanská, Katarína Pavlíková 

RADA ŠKOLY Členovia RŠ do marca 2016
Predsedníčka RŠ:  Mgr. Zuzana Vojčíková
Podpredsedníčka RŠ:  Mgr. Katarína Meliorisová
Za rodičov:  Mgr. Patrícia Mackovjaková, JUDr. Ľubomír Ondov,   
 Mgr. Mária Holotňáková, JUDr. Ján Gabonay
Nepedagogickí zamestnanci:  Mária Böhmerová
Za zriaďovateľa:  Ing. Eva Vargová, PaedDr. Dávid Demečko, 
 Mgr. Ondrej Majerník, Mgr. Jozef Kačenga
RADA ŠKOLY  Členovia RŠ od marca 2016
Predsedníčka RŠ:  Mgr. Katarína Meliorisová
Podpredseda RŠ:  Mgr. Zuzana Vojčíková
Za rodičov:  JUDr. Ľubomír Ondov, Mgr. Mária Holotňáková,  
 Róbet Neuvirth, Mgr. Ivana Širilová

NEPEDAGOGICKÍ 
ZAMESTANANCI

Nepedagogickí zamestnanci:  Lenka Slebodníková
Za zriaďovateľa:  Ing. Eva Vargová, PaedDr. Dávid Demečko,  
 Mgr. Ondrej Majerník, Mgr. Jozef Kačenga

RADA RODIČOV 
Predseda:  Mgr. Mária Hollaarová, 
pokladníčka:  Ing. Jana Barbuščáková  
Členovia Rady rodičov sú predsedovia jednotlivých tried.

Administratívne pracovníčky

Upratovačky školy Kuchárky školskej jedálne

V školskom roku 2015/16 sa toho na 
našej škole dialo veľa. Dosiahli sme 
mnoho úspechov v športe, v pred-
metových súťažiach a olympiádach, 
v ročníkových prácach. Okrem našich 
tradičných podujatí sme mali mož-
nosť vyskúšať si aj niečo nové. Dočkali 
sme sa nového multifunkčného ihriska 
a vylepšenia jedálne. Mali sme mnoho 
prierezových dní, ktoré nám spestrili 
vyučovanie, ako napríklad: Deň finanč-
nej gramotnosti, Deň multikultúrnej 
výchovy, Deň Zeme, Deň mediálnej 
výchovy a ďalšie. Absolvovali sme aj 
niekoľko exkurzií, ktoré nás poučili, ale 
aj pobavili, boli sme napríklad v  Ne-
stville v  Hniezdnom, v Bratislave na 
výstave Titanic, v združení Eko Sosna,  
v Liptovskom Mikuláši na Vedeckej  
roadshow, v Národnom parku Sloven-
ský raj, atď. Počas exkurzií sme sa ve-
novali aj hľadaniu ,,kešiek“ pomocou 
GPS zariadenia, a to v Slovenskom raji, 
vo Vysokých Tatrách, v Gánovciach, 
na Podbranisku a na Banskej ceste. 
Mali sme aj rôzne besedy s príslušník-
mi policajného zboru, horskej služby,  
Červeného kríža a hasičského zbo-

POHĽAD ŽIAKA NA ŠKOLU
ru, ďalej s peer aktivistami ohľadom 
prevencií proti drogám, fajčeniu a ši-
kanovaniu, so spisovateľom Petrom 
Karpinským, s básnikom Valentínom 
Šefčíkom, so skautmi a s ďalšími. Tak-
tiež sme sa zapájali do olympijských 
aktivít, keďže sa blížia LOH v Brazílii 
v Riu de Janeiro. Aby sme podporili na-
šich športovcov, napísali sme im aj po-
zdravy. Olympijský krúžok však organi-
zoval aj ďalšie aktivity ako olympijský 
kvíz a podobne. Keďže máme v Brazílii 
aj partnerskú školu, komunikovali sme 
s nimi prostredníctvom listov v angličti-
ne a všetci sa už tešíme na ich odpo-
vede. Žiaci sa mali možnosť zapojiť do 
grantového projektu Od slov k činom, 
ktorý vyhlásila naša škola. Jeho cieľom 
bolo zlepšiť spoluprácu a vzťahy v ko-
lektívoch, naučiť sa vážiť si svoje zdra-
vie, byť empatickí a tolerantní. A  tak 
ako každý rok sa naši prvostupňoví 
žiaci zúčastnili školy v prírode, šiestaci 
plaveckého výcviku a siedmaci lyžiar-
skeho výcviku a všetci sme mali branné 
cvičenia. Tak vstúpte a začítajte sa do 
príbehov našej školy.

              Viktória, Kristína, 8. A
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ZO ŽIVOTA TRIED
Príspevky vytvorili jednotlivé triedy, neprešli jazykovou úpravou.

0. ročník
Triedny učiteľ:  Alexander Hreha
Žiaci:
Samuel Gabčo, Diana Gabčová, Lucia Holubová, Marcel Horváth, Ivana Horvátho-
vá, Viktória Horváthová, Martin Kotlár, Matej Kotlár, Patrik Kotlár, Martina Kotláro-
vá, Viktória Kotlárová, Jazmína Polláková

Nultý ročník je štartovací rok v škole 
pre deti zo sociálne a výchovne ne-
dostatočne podnetného prostredia. 
V  tomto školskom roku navštevuje 
triedu 11 žiakov a jedna žiačka študu-
je v zahraničí. Sú to deti, ktoré dosiahli  
fyzický vek šesť rokov, nedosiahli 

školskú spôsobilosť a nenavštevovali 
predškolské zariadenie. Vo výchov-
no-vzdelávacom procese nultého 
ročníka sa prelína program výchovnej 
práce materskej školy s čiastočným 
plnením učebných osnov 1. ročníka. 
Žiaci sú zapájaní do podujatí a aktivít 

organizovaných školou. Zúčastnili sa 
cvičenia v prírode, besedy s policajtom 
o dopravnej výchove, Dňa boja proti 
rasizmu, multimediálneho predstave-
nia Rozprávka z lesa, GymFitu. K ich 
najobľúbenejším činnostiam patrí spev, 
tanec a maľovanie.

Triedny kolektív

GymFit

Prierezový deň – multikultúrna výchova
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I. A
Počet žiakov:   16 
Triedna učiteľka:  Mgr. Valéria Jendrálová
Vychovávateľka ŠKD:  Bc. Zuzana Hnátová
Žiaci: 
Max Briňarský, Tomáš Franko, Samuel Frniak, Matúš Hecko, Jakub Kirňák, Martin 
Kokoruďa, An Khanh Le Duy, Adam Nam Ngoc Luong, Juraj Magnuševský, Martin 
Mlynarčík, Patrícia Nováková, Alex Szilvási, Lucia Šťastná, Nela Vaicová, Matúš 
Vresilovič, Kristína Waldram

Zúčastnili sme sa Imatrikulácie prvá-
kov, na ktorej sme boli po splnení za-
daných úloh slávnostne prijatí za žiakov 
školy. V  januári sme úspešne zvládli 
Deň otvorených dverí, kde sme uká-
zali našim budúcim kamarátom – prvá-
kom, čo všetko sme sa už naučili a čo 
všetko už vieme. Pred zápisom do 
1.  ročníka nás navštívili deti z MŠ na 
Hanulovej ulici. Vo februári sme si pre-
skúšali svoje znalosti v celoslovenskej 
olympiáde pre intelektovo nadaných 
žiakov – Logickej olympiáde. Naj-

úspešnejšia z našej triedy bola Nelka 
Vaicová.
V marci dosiahli veľký úspech naši spo-
lužiaci Matúš Hecko a Matúš Vresi-
lovič, v matematickej súťaži Klokan 
dosiahli plný počet bodov. Po zvládnutí 
písmen abecedy sa všetci z nás stali či-
tateľmi Spišskej knižnice. Pre mamičky 
sme pripravili darček pri príležitosti Dňa 
matiek.
Vďaka našim rodičom sme sa všet-
ci zapojili do zberu papiera, do zberu 
gaštanov či tetrapakových obalov. 

Náš školský rok sme ukončili aj pre-
zentovaním našich ročníkových prác 
a na školské kolo sme spoločne vybrali 
Samuela Frniaka – Baks – môj verný 
kamarát, Patríciu Novákovú – Žirafa 
a Matúša Vresiloviča – Vlajky sveta.

Našou odmenou za celoročnú usilovnú 
prácu nám nebudú len vedomosti, ale aj 
Škola v prírode v prekrásnom prostre-
dí Vysokých Tatier, v Tatranskej Lomnici, 
ktorú sme absolvovali spolu s našimi ka-
marátmi z II. A a II. B triedy, pani učiteľka-
mi a pani vychovávateľkou. 

Administratívne pracovníčky
Škola v prírode

Triedny kolektív
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I. B
Triedna učiteľka:  Mgr. Renáta Kolárčiková
Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Ivana Gombošová,  
   od 1. 11. 2015 Veronika Janecová. 
Asistentka:  Ing. Monika Marcinová,  
  od 1. 10. 2015 Mgr. Františka Tornayová
V triede máme 24 žiakov: Jerguš Beťko, Tereza Blahutová, Joachim Cristea, 
Timea Detvaiová, Lara Dziedzinová, Zoe Fomiczewová, Samuel Havaš, Sophia 
Hudáková, Samuel Husár, Jakub Kacej, Juraj Kacej, Michaela Košalková, Tímea 
Kotlárová, Svetozár Kraus, Enrico Luca Lorko, Nina Mičeková, Nella Murdžáková, 
Adela Olejníková, Tímea Tomajková. Počas školského roka k nám pristúpili ešte 
dvaja noví spolužiaci: Ella Holečková a Jakub Podolský. Máme aj spolužiakov, ktorí 
navštevujú školu v zahraničí: Kadir Denizli, František Horváth a Kamila Zaremča-
nová.

Na začiatku školského roka sme sa 
zúčastnili Imatrikulácie prvákov, na 
ktorej sme boli po splnení zadaných 
úloh slávnostne prijatí za žiakov školy. 
Adventný čas sme s pani učiteľkou aj 
pani vychovávateľkou venovali prípra-

ve kultúrneho programu na Vianočnú 
besiedku pre rodičov. Pred zápisom 
do 1.  ročníka nás navštívili deti z MŠ 
na Hanulovej ulici. Po zvládnutí písmen 
abecedy sa väčšina z nás stala čita-
teľom Spišskej knižnice. Pre mamičky 

sme pripravili darček pri prí-
ležitosti Dňa matiek. Vďaka 
našim rodičom sme sa všet-
ci zapojili do zberu papiera, 
mnohí aj do zberu gaštanov 
či tetrapakových obalov. 
Spolu sme odovzdali viac 
ako 2 tony papiera. Enri-
co Luca Lorko ho priniesol 
až 942 kg. Zapojili sme sa 
aj do matematickej súťaže 
Klokan, kde sa Enrico Luca 
Lorko stal úspešným rieši-

teľom. Odmenou za 
našu celoročnú usilov-
nú prácu nám nebudú 
len prvácke vedomos-
ti, ale aj školský výlet 
do ZOO v našom mes-
te Spišská Nová Ves. 

Triedny kolektív

Imatrikulácia

Vianočná besiedka
Prvý deň v škole
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I. C
Triedna učiteľka:  Mgr. Andrea Trnovcová
V našej triede je 7 dievčat, 13 chlapcov: 
Alžbeta Dlouhá, Daniela Dubjelová, Viktoria Jasečková, Jessica Mária Lorincová, 
Mariana Šarišská, Monika Štrbinská, Natália Vilkovská, Andreas Gradžilo, Adrián 
Kačír, Matej Kotlár, Jakub Kotlár, Tobias Kuda, Maxim Labis, Šimon Majerčák, Ma-
xim Novotta, Jakub Nowicki, Aleš Ogurčák, Anton Petra, Martin Šarišský, Samuel 
Šaršaň a 4 žiaci študujú v zahraničí.

1. ročník je pre žiaka veľmi dôležitý. 
Naučili sme sa čítať, písať, počítať. Na 
začiatku školského roka sme boli sláv-
nostne za prítomnosti rodičov „pasova-
ní za prvákov“ na imatrikulácii, kde sme 
predviedli aj krátky kultúrny program. 
V zbere tetrapakov sa Adrián Kačír 
umiestnil na 1. mieste zo všetkých žia-

kov na 1. stupni našej školy. V decem-
bri vystúpili na vianočnej besiedke za 
doprovodu akordeónu s krásnymi via-
nočnými koledami, pesničkami a tan-
com, ktoré nacvičovali s pani vycho-
vávateľkou Ingrid Bušovskou. Navštívili 
sme Detské dopravné ihrisko, Galériu 
umelcov Spiša, filmové a divadelné 

predstavenia a Mestskú knižnicu, kde 
sa niektorí stali prvými čitateľmi. Našli 
sa prví odvážlivci, ktorí sa zapojili do 
matematickej súťaže Klokan. Boli to: 
Šimon Majerčák, Viktória Jasečková, 

Triedny kolektív

Jessika Mária Lorincová, Anton Petra, 
Tobias Kuda a Maxim Novotta. Na kon-
ci školského roka sme zavítali do našej 
ZOO. 

Imatrikulácia

Vianočná besiedka
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I.D
Počet žiakov:  23 
Triedna učiteľka:  Mgr. Mária Filipová
Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Ivana Gombošová,
  od 1.11.2015 Veronika Janecová
Žiaci:
Alex Čipkala, Sára Frankovičová, Mário Horváth, Oliver Hozza, Viktória Janečková, 
Maroš Karabel, Dávid Kellner, Tomáš Kotlár, Tatiana Lesňáková, Nina Mlynáro-
vá, Veronika Omastová, Erik Pešta, Martin Pivovar, Sebastián Polčík, Miroslava  
Polláková, Timotej Ringoš, Adam Sim, Dávid Šárga, Sofia Švačeková, Sophia  
Tomajková.
Počas školského roka odišiel náš spolužiak Dávid Strok.
Máme aj spolužiakov, ktorí navštevujú školu v zahraničí: Maroš Gabčo, Nikolas 
Holub a Pavlína Horváthová

Veľmi dobre si pamätáme na náš prvý 
školský deň. 
Zúčastnili sme sa Imatrikulácie prvákov, 
na ktorej sme boli po splnení zadaných 
úloh slávnostne prijatí za žiakov školy.
Mikuláša sme oslávili gymnastickým 
dopoludním, ktoré preverilo naše fyzic-

ké aj psychické schopnosti. Nakoniec 
nás potešil Mikuláš sladkým balíčkom. 
Adventný čas sme s pani učiteľkou aj 
pani vychovávateľkou venovali prípra-
ve kultúrneho programu na Vianočnú 
besiedku pre rodičov. Pred zápisom do 
1.  ročníka nás navštívili deti z MŠ na 

Hanulovej ulici. Veľmi zaují-
mavé bolo vyučovanie plné 
slnka a slnečnej energie. 
Ale najviac zo všetkého sa 
nám páčili solárne hračky.
Počas školského roka sa 
naša trieda zapojila do zbe-
ru papiera, tetrapakových 
obalov, gaštanov a  plas-
tových vrchnáčikov, ale aj 
do riešenia matematických 
úloh – Klokan.
V prednese poézie a pró-
zy (Hviezdoslavom Kubín) 
našu triedu reprezentoval 
Martin Pivovar v školskom 
kole.
Odmenou za našu celo-
ročnú usilovnú prácu nám 
nebudú len prvácke vedo-
mosti, ale aj prechádzka 
našim krásnym námestím 
a školským výletom do 
ZOO. 

Imatrikulácia

Gymnastický deň

Vianočná besiedka

Triedny kolektív
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II. A
Triedna učiteľka:  Mgr. Miriam Soláková
Vychovávateľka:  Štefánia Vantrobová
Žiaci: 
Jordan Stanislav Boiadjiev, Emma Danielová, Maximilián Galdon, Tomáš Hošík, 
Nina Juríková, Tomáš Lang, Veronika Langová, Marek Malejčík, Kevin Omasta, Ja-
kub Pacák, Laura Petrášková a Patrik Sliva. V našej triede je 8 chlapcov a 4  diev-
čatá a sme trieda, v ktorej sú aj deti s intelektovým nadaním. 

Počas školského roka sme veľmi ak-
tívne pracovali. Zúčastnili sme sa 
množstva akcií, ktoré boli veľmi pútavé 
a  zábavné. V septembri sme v rámci 
exkurzie navštívili Starú Ľubovňu – 
Nestville park. V januári sme absol-
vovali veľmi pútavú návštevu Múzea 
v Smižanoch. Dozvedeli sme sa zau-
jímavosti o  zvykoch a tradíciách spo-
jených s Fašiangami. V apríli sme boli 
v Mestskej knižnici v Spišskej Novej 

Vsi. Ani aprílový dážď nám nezabrá-
nil navštíviť Detské dopravné ihrisko. 
Uskutočnili sme dve dopravno-preven-
tívne akcie v spolupráci s Okresným 
riaditeľstvom PZ v Spišskej Novej Vsi 
zamerané na dodržiavanie dopravných 
predpisov v  cestnej premávke. Prvá 
sa uskutočnila v  decembri „Mikuláš 
a  čert na cestách“ a druhá v marci 
„Veľkonočný zajko na cestách Ko-
šického kraja“. Koncom mája sme 

zrealizovali školu v  príro-
de Vila Park – Tatranská 
Lomnice. 
Aktívne sme sa zapájali 
do rôznych súťaží: IBobor, 
Pytagoriáda, Všetko-ved-
ko, Matematický klokan,  
Logická olympiáda. V  sú-
ťaži Všetkovedko nás 
úspešne reprezentovali 
Patrik Sliva a Jordan Sta-
nislav Boiadjiev. V  škol-
skom kole Pytagoriády 
našu triedu reprezentoval 

Triedny kolektív

Dopravná akciaV našej triede

Marek Malejčík, ktorý bol úspešný a 
postúpil do obvodného kola. Nezví-
ťazil, ale treba dodať, že táto súťaž je 
pre žiakov od tretieho ročníka a postup 
do obvodného kola je krásny úspech. 
V školskom kole Logickej olympiády 
našu triedu reprezentovali Jordan Sta-
nislav Boiadjiev a Marek Malejčík. 
Úspešnejší bol Jordan Stanislav Bo-

iadjiev, ktorý postúpil do celosloven-
ského kola, ktoré sa uskutočnilo v apríli  
v Prešove. Aj tento rok sme úspešne 
obhájili ročníkové práce. Našu triedu 
reprezentovali Nina Juríková s témou 
„Nezvyčajné zvieratá sveta“, Marek 
Malejčík s témou „Poďme spolu čítať 
mapu“ a Tomáš Lang s témou „Hrn-
čiarske pece“.
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II. B
Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Dovalová
Vychovávateľka: Štefánia Vantrobová a Bc. Zuzana Hnátová
Do našej triedy chodí 14 žiakov. Júlia Bilpuchová, Viktória Bjelončíková, Vane-
ssa Blaščáková, Sebastian Brath, Miroslava Kožárová, Barbora Karchňáková,  
Damián Kvasňák, Nela Nováková, Pascal Perháč, Ema Rišová, Andrej Širák, 
Michaela Špaková. Dve naše spolužiačky Anette Baksová a Laura Maria Jansenn 
študujú v zahraničí.
Smelo a plní chuti do práce sme vstúpili do II. ročníka. Našu triedu rozšírila nová 
žiačka Ema Rišová a dnes by sme si to bez nej ani nevedeli predstaviť.

Počas celého roka sme sa zdokonaľo-
vali v čítaní, vyjadrovaní, počítaní, písaní, 
tvorbe príbehov, projektov. Po prvýkrát 
sme sa zapojili do súťaže v prednese 
poézie a prózy. Našu triedu v týchto 
súťažiach reprezentovali: J.  Bilpucho-
vá, V. Bjelončíková, N. Nováková a 

S. Brath. Darilo sa nám aj v riešení 
vedomostných a matematických sú-
ťaží: Klokan, Všetkovedko, iBobor,  
Maxík. Najlepšie umiestnenie sa po-
darilo získať E. Rišovej v súťaži Všet-
kovedko. V matematickej Pytagoriá-
de 3. ročníka bol D. Kvasňák úspešný 

riešiteľ obvodového kola. Do športo-
vých súťaží sa zapojila M. Špaková 
a  S. Brath. Svoje najpútavejšie celo-
ročné projekty predstavili na školskom 
kole M.  Špaková, B.  Karchňáková 
a A. Širák. Snahu o najlepší výkon sme 
naplno využili i v zbere papiera, kde sme 
získali 1. miesto a V. Blaščáková získa-
la 1. miesto v zbere jednotlivcov. Uvítali 
sme možnosť zoznámiť sa s remesla-
mi Severného Spiša na pútavej exkur-
zii v Nestville parku. V čase fašiangov 
sme si vyrobili masky v Národopisnom 
múzeu v Smižanoch. V marci – mesia-

ci kníh sme navštívili Spišskú knižni-
cu, kde sme spoznali a mali možnosť 
si vypožičať knihy súčasných autorov. 
Zručnosti z dopravnej výchovy sme si 
overili na Detskom dopravnom ihrisku. 
Dodržiavanie dopravných predpisov 
u vodičov sme zasa v spolupráci s po-
líciou hodnotili na cestách počas pred-
veľkonočnej akcie – Veľkonočný zajko 
na cestách Košického kraja. Posledný 
májový týždeň sme sa učili a zabávali 
v  škole v prírode v prekrásnej prírode 
Vysokých Tatier. Veríme a držíme si pal-
ce, aby sa nám darilo i naďalej. 

Exkurzia v Nestville parku

Akcia: Veľkonočný zajko na cestách Košického kraja

Naša trieda

Triedny kolektív
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II. C
Triedna učiteľka:  Mgr. Alena Majerničková
Asistenka: Iveta Turcsanyiová
vychovávateľka ŠKD:  Ingrid Bušovská
Počet žiakov: 23
Matúš Bartoš, Matúš Delej, Lucia Dugasová, Oliver Geletka, Rebeka Mária 
Gradžilo, Daniela Holečková, Karolína Mravčáková, Tomáš Kapsdorfer, Štefánia 
Kočišová, Mária Kotlárová, Sebastián Lysý, Tamara Mačupová, Kristína Mikola-
jová, Marián Netík, Veronika Ofčáková, Michal Pavol, Marína Pružinská, Adrián  
Sloboda, Matúš Tőkőly, Tamara Varšová, Kristián Vaško, Linda Zajacová. Máme aj 
spolužiaka, ktorý navštevuje školu v zahraničí: Matúš Horváth.
 

Naša trieda ani tento rok nezaháľala. 
Prostredníctvom aktivít získala veľa 
skúseností a zároveň množstvo ve-
domostí a zážitkov. V novembri sme  
navštívili Galériu umelcov Spiša. Po 
prehliadke obrazov nám pani lektorka 
vysvetlila tému v tvorivej dielni. V de-
cembri nás zaujal Mikulášsky GYMFIT, 

ktorý mal u žiakov veľký úspech. Pred-
vianočný čas sme si spríjemnili Vianoč-
ným posedením s rodičmi. Rodičom 
sa veľmi páčilo vystúpenie ich detí, 
ktoré spoločne pripravili pani učiteľka 
a pani vychovávateľka v ŠKD. V januári 
sa konal karneval, na ktorý mal každý 
pripravenú zaujímavú masku. Úspešne 

sme zvládli prvý polrok. 
Mesiac február nám pri-
niesol kultúrny zážitok, 
konalo sa triedne kolo 
súťaže „Hviezdoslavov 
Kubín“. Na hodinách 
slovenského jazyka 
sme sa naučili písať ad-
resu a postup pri vypi-
sovaní pohľadníc. Mali 
sme nesmierny zážitok, 
keď sa nám podari-
lo vypísať pohľadnice 
a  prostredníctvom ma-
lej pošty sme ich vho-

dili do schránky. Našou odmenou bola 
spätná odpoveď. V apríli naši niektorí 
spolužiaci mali úspech a priniesli do 
školy diplomy a medaily. Pod vedením 
našej pani učiteľky v okresnom kole sú-
ťaže gymnastický štvorboj v kategórii 
A družstiev sa umiestnili dievčatá na 
3. mieste (Karolína Mravčáková, Linda 

Triedny kolektív

Zajacová,...), chlapci sa umiestnili na 
1. mieste a   postúpili na krajské kolo 
v Košiciach. Tam získali 2. miesto (Ma-
túš Tőkőly, Sebastián Lysý,...). V máji 
nás čakala škola v prírode, hotel Plejsy 
- Krompachy, ktorá mala veľký ohlas. 
Pomaly, ale isto, sa blížia prázdniny, na 
ktoré sa veľmi tešíme.

Vianočné 
posedenie

V škole v prírode
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II. D
Počet žiakov:  22 
Triedna učiteľka:  Mgr. Štefánia Slivošová
Vychovávateľky ŠKD:  Eva Lesňáková, od 1. 05. 2016 Vanda Malejčíková
Žiaci: 
Matúš Bakoš, Andrej Dubjel, Samuel Frančák, Natália Gabrišová, Simona Hadu-
šovská, Vanda Hadušovská, Tamara Hasajová, Tereza Hasajová, Sarah Henzélyo-
vá, Marcel Horváth, Šimon Hrebenár, Tomáš Ištvanik, Viktória Kaščáková, Marko 
Kotlár, Diana Murdžáková, Alexander Novotta, Natália Phamová, Samuel Profant, 
Branislav Roth, Nela Štepitová, Radoslav Vikartovský, Nikola Vilkovská

V septembri sme sa opäť stretli v škole. 
Oddýchnutí a plní sily sme začali druhý 
ročník. V decembri nás potešil Mikuláš-
sky Gymfit, v ktorom sme mali úspeš-
ných až 6 žiakov našej triedy: Tamara 
Hasajová, Tereza Hasajová, Viktória 
Kaščáková, Nela Štepitová, Radoslav 
Vikartovský a Nikola Vilkovská. Advent-

ný čas sme si spríjemnili Vianočným 
posedením so žiakmi, s pani učiteľkou 
a pani vychovávateľkou. Žiaci si pri-
pravili vianočný program a obdarovali 
sa všetci navzájom malým darčekom. 
V januári sa konal školský karneval, na 
ktorý mal každý pripravenú zaujíma-
vú masku. Zapojili sme sa do rôznych 

školských súťaží: Všetkovedko, Ma-
xík, matematická Pytagoriáda, Ša-
liansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín. 
V poézii   sa umiestnila na 3. mieste Ni-
kola Vilkovská a v próze na 4. mieste 
Samuel Frančák.
Zo športových súťaží to bol florbal 
a gymnastický štvorboj, kde sa diev-
čatá umiestnili na 3. mieste v kategórii 
A Tamara Hasajová, Tereza Hasajo-
vá a Nela Štepitová, v kategórii B na 
4. mieste skončili Simona Hadušov-
ská a Vanda Hadušovská. Chlapci sa 
v gymnastickom štvorboji umiestnili 
na 1. mieste Šimon Hrebenár, Tomáš 
Ištvanik, Alexander Novotta a Radoslav 
Vikartovský, kde postúpili na krajské 
kolo v Košiciach a tam získali 2. miesto 
Tomáš Ištvanik a Radoslav Vikartovský.
Vďaka rodičom sme sa všetci zapojili 
do zberu papiera, mnohí aj do zbe-

V škole v prírode

Mikulášsky Gymfit

ru gaštanov či tetrapakových oba-
lov. Našou najväčšou zberateľkou sa 
stala Natália Phamová. Odmenou za 
našu celoročnú usilovnú prácu nám  
bola Škola v prírode v Krompachoch 
v  Hoteli Plejsy. V júni sme ukonči-
li 2.  ročník triednou besiedkou spolu 
s rodičmi, pani učiteľkou a pani vycho-
vávateľkou. 

Triedny kolektív
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III. A. 
Triedna učiteľka:  Mgr. Andrea Kožíková
Vychovávateľka:  Bc. Zuzana Hnátová
Žiaci: 
Matej Boroš, Sebastián Bratek, Carlota Sofia da Cruz, Jerguš Dunčko, Matúš Ho-
lotňák, Barbora Ištvaniková, Aneta Krčmárová, Adela Leibiczerová, Simon Ľorko, 
Aleš Michálek, Oliver Novák, Lenka Nováková, Martin Sakmáry, Sophia Šlenkero-
vá, Filip Šťastný, Kang Le Zheng

Aj v tomto školskom roku sme sa s 
veľkou chuťou pustili do práce a zís-
kavali sme nové vedomosti, zručnosti 
a skúsenosti. Lásku k literatúre sme 
prehlbovali na čitateľskom krúžku „Malí 
čitatelia“ s pani učiteľkou Mgr. A. Ko-
žíkovou a pravidelne sme navštevovali 
Spišskú knižnicu. Spoznávali sme krá-
sy Slovenska a jeho históriu. Osobne 
sme navštívili mesto Stará Ľubovňa, 

Nestville Park v Hniezdnom, kde 
sme si prezreli expozíciu tradičných 
ľudových remesiel. V rámci školského 
výletu sme navštívili stredoveký Ľu-
bovniansky hrad, ktorý nám odkryl 
svoje tajomstvá, a expozíciu drevenej 
dobovej dediny. Na hodinách obo-
hatenia sme študovali staroveké civi-
lizácie, históriu a pamiatky ďalekého 
Egypta. Na hodinách telesnej výchovy 

sme nielen pravidelne športovali, ale 
absolvovali sme i plavecký výcvik, kde 
sme získali základné plavecké zruč-
nosti. Svoju fantáziu a kreativitu sme 
uplatnili na hodinách výtvarnej výchovy, 
zapojili sme sa aj do výtvarných súťa-
ží. S radosťou sme naspievali pieseň  
Kožuška, s veľkým elánom sme pripra-
vili tanečné číslo na benefičný koncert 
Deti mestu a účinkovali sme i v progra-
me „Veľka noc prichodzi“. Už tretí rok 
sme deťom z materských škôl a našim 
spolužiakom spríjemnili predvianočnú 
náladu Vianočnou besiedkou. V me-
siaci marec sme sa zapojili do podu-
jatia „Deti deťom“ v Spišskej knižnici. 
Žiačka L. Nováková druhákom zo ZŠ 
v Smolníku prezentovala svoju prá-
cu „Kniha - priateľ človeka“. 1. apríla 
2016 sme zrealizovali besedu so spi-
sovateľom PhDr. Petrom Karpinským, 
PhD. Naše stretnutie pokračovalo vo 
večerných hodinách čítaním rozprávok 
v priestoroch školy pod názvom „Ta-
jomná a čarovná noc s Petrom Kar-
pinským“. Noc strávená v škole sa sta-
la pre nás nezabudnuteľným zážitkom. 
4. mája 2016 sme sa v Spišskej kniž-
nici zúčast-
nili besedy 
s básnikom 
Mgr.  Va-
l e n t í n o m 
Šefčíkom. 
Počas celé-

ho roka sme pracovali na ročníkových 
prácach. V školskom kole našu triedu 
reprezentovali traja žiaci s týmito téma-
mi: M. Boroš - Krásy Spiša, L. Nováko-
vá - Film a história filmu a  M. Sakmáry 
- Voda ma baví. Tento rok bol pre nás 
veľmi úspešný a zaujímavý.
Naše najväčšie úspechy:
Šaliansky Maťko (celonárodné kolo): 
A. Leibiczerová - účasť
Hviezdoslavov Kubín (celoštátna pre-
hliadka): C. S. da Cruz - účasť
Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo) 
próza: A. Leibiczerová - 2. miesto
Pytagoriáda P3 (okr. kolo): M. Boroš 
- 1. miesto; L. Nováková - 3. miesto
Pytagoriáda P4 (okr. kolo): L. Nováko-
vá - 1. miesto; M. Boroš - 3. miesto 
Gymnastický štvorboj - družstvo 
(krajské kolo): F. Šťastný - 2. miesto
Gymnastický štvorboj (okresné kolo): 
F. Šťastný - 3. miesto
Gymnastický štvorboj - družstvo 
(okresné kolo): J. Dunčko - 3. miesto
Basketbal žiačok (krajské kolo): L. 
Nováková, S. Šlenkerová – 2. miesto
Matematický Klokan: L. Nováková - 
školský šampión, úspešnosť 100%

Triedny kolektív

Exkurzia 
Nestville Park
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My sme žiaci z III. Bé
Triedny učiteľ:  Mgr. Pavol Šefčík
Žiaci: Ján Bakoš, Vratko Belej, Karolína Brateková, Samuel Dluhoš, Štefan Gáll, 
Pavol Helcmanovský, Karin Horváthová, Lea Horváthová, Judita Jánošíková,  
Viktória Kačírová, Dominik Kalna, Sára Kleinová, Patrícia Kotlárová, Dominik Ku-
biňa, Denisa Kurillová, Lucia Lesňáková, Filip Pavlovič, Daniel Pollák, Alexa Zo-
bolová. V zahraničí máme troch žiakov: Emmu Hudačekovú, Kristánu Perunovú 
a Igora Gabča

Hneď na začiatku školského roka nás 
čakalo veľké prekvapenie. Pani učiteľku 
Renátu Kolarčíkovú vystriedal nový uči-
teľ Pavol Šefčík. Školský klub v tomto 
školskom roku viedla pani vychováva-
teľka Valéria Uhliarová. Počas roka sme 
zažili mnoho aktivít. Začiatkom októbra 
pre nás sokoliari z Českej republiky pri-
pravili poučné i zábavné predstavenie 
dravých vtákov a sov. Počas októbra a 

novembra sme na ZŠ Nejedlého absol-
vovali plavecký výcvik. Pod vedením 
plaveckého inštruktora sme sa zozná-
mili s vodou, naučili základné plavecké 
zručnosti a zdatnejší plavci vycibrili štýl. 
Je už tradíciou, že Mikuláš na našu ško-
lu prichádza v teplákoch. Darčeky totiž 
rozdáva na telovýchovnej akcii Gymfit. 
Prišli sme tam ako družstvo Skokanov 
z 3. B a užili sme si kopec zábavy aj dis-

kotéku na záver. Predtým než sme sa 
rozišli na vianočné prázdniny, sme si v 
triede usporiadali vianočné posedenie 
s koláčikmi, zaspievali koledy a zaželali 
všetko dobré v roku 2016. Fašiangy sú 
aj na našej škole sezónou karnevalov. 
Pani vychovávateľka Uhliarová odviedla 
fantastickú prácu a masky našej skupi-
ny patrili medzi najkrajšie. S príchodom 
jari sa v našej triede vystriedali aj pani 
asistentky. Lenku Jakubovú vystrieda-
la Ivana Gombošová. Začiatkom mája 

Triedny kolektív

sme sa stretli v mestskej knižnici so 
spisovateľom Valentínom Šefčíkom, 
ktorého knihy básní sú u nás veľmi ob-
ľúbené. Zavalili sme ho množstvom zá-
ludných otázok a ako prekvapenie mu 
žiaci zarecitovali niektoré jeho básničky. 
Čas plynie ako voda, prišiel znova jún 
a koniec školského roka. Do rúk sme 
dostali vysvedčenia s výsledkami našej 
práce. Už vieme, kde treba v učení pri-
dať tak, aby sme o rok boli s výsledka-
mi spokojnejší. Ako veľkí štvrtáci.

Plavecký
 výcvik

Karneval
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III. C 
Triedna učiteľka:  Mgr. Katarína Meliorisová
Vychovávateľka:  Eva Lesňáková
Žiaci: 
Jessika Bigošová, Tobias Friedmanský, Jan Horváth, Tamarka Hrubá, Marián 
Kotlár, Annamária Horváthová, Dominik Komár, Zoja Koršalová, Jadranka Ková-
čová, Adrian Kukoľ, Soňa Meliorisová, Alexandra Mrovčáková, Vanesa Neuvirtho-
vá, Zoja Priatková, Jakub Rusina, Martin Sliva, Marián Smorada, Kornélia Stroko-
vá, Tereza Tomaščíková, Adrián Vaľko, Viktor Zajac.

V tomto školskom roku sme nasávali 
vedomosti v novej triede na poschodí. 
Zdokonaľovali sme sa vo vyjadrovaní, 
čítaní, tvorbe projektov, matematike 
a  prírodovedných predmetov. V triede 
nás bolo 21 žiakov, počas roka odiš-
la naša žiačka Kornélia Stroková do 
inej školy. Žiaci spolu so svojou pani 
učiteľkou zažili niekoľko podujatí a rôz-
nych aktivít počas celého roka. Medzi 

najznámejšie patrili: cvičenie v prírode, 
vystúpenie sokoliarov, GymFit, plavec-
ký výcvik, matematická Pytagoriáda, 
súťaž v prerozprávaní povesti „Ša-
liansky Maťko“, vianočné posedenie, 
Hviezdoslavov Kubín, karneval, Deň 
Zeme, návšteva knižnice, divadielko so 
spisovateľom Petrom Karpinským, be-
seda s pánom Divokom z NPSR a iné. 
So  všetkými aktivitami sme sa zvidi-

teľňovali aj na 
webovej strán-
ke našej ško-
ly. V  máji sme 
a b s o l v o v a l i 
Školu v prírode 
– Krompachy 
Plejsy, kde si 
žiaci zregene-
rovali svoje sily 
a učili sa v prí-
rode. Máme 
žiakov, ktorí 
navštevovali aj 
ZUŠ, chodili 
na futbalový, 
plavecký, basketbalový, počítačový 
krúžok. Našu triedu reprezento-
vali v  rôznych súťažiach títo žiaci: 
S. Meliorisová, T. Tomaščíková a V. Ne-
uvirthová v súťaži Šaliansky Maťko. 
S. Meliorisová a T. Tomaščíková v ma-
tematickej Pytagoriáde boli úspešné 
riešiteľky školského kola. V  prednese 

Triedny kolektív

poézie Hviezdoslavov Kubín v škol-
skom kole v I. kategórii Martin Sliva 
obsadil 1. miesto. V speve ľudových 
piesní Slávik Slovenska boli úspešní 
v školskom kole M. Sliva a J. Bigošová, 
2. miesto, A. Vaľko, 3. miesto. Školský 
rok bol pestrý, zaujímavý s množstvom 
nových poznatkov a vedomostí.

GymFit

Cvičenie v prírode
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IV. A
Triedna učiteľka: PaedDr. Ružena Brezovská
Vychovávateľka: Štefánia Vantrobová
Počet žiakov: 16
Bibiána Birošová, Laura Brathová, Maximilána Ferencová, Sára Mária Hollaaro-
vá, Petra Jendrálová, Tamara Kondrátová, Viliam Karol Kubičár, Bibiána Kucková, 
Sára Lesňáková, Simona Thao Van Luong, Filip Sabovčík, Slavomír Slavkovský, 
Šimon Širilla, Laura Vaicová, Tomáš Vitko, Sheng Zheng

Každý z nás je jedinečný a vložil do 
studnice spoločných chvíľ kúsok svoj-
ho JA. Tento školský rok bol trocha iný 
a výnimočný tým, že sme sa aspoň na 
chvíľu stali učiteľmi. Ako to celé začalo? 
Zapojili sme sa do grantového projektu 
„OD SLOV K ČINOM" a rozhodli sa ísť 
ces-tou zážitkového učenia, kde sme 
spoločným úsilím dosiahli hlavný cieľ – 

Spojenie v rozmanitosti. Náš projekt 
pozostával zo štyroch aktivít.
Štvrtáci učia prvákov – aké náročné 
je byť učiteľom sme pochopili pri prí-
prave vyučovacej hodiny pre 1. A. Uči-
vo slovenského jazyka sme im priblížili 
pomocou rozprávok, prechádzali sme 
krajinami Slabikovo, Hláskovo a Bás-
ničkovo. Zážitkovo sme zvládli aj počí-

tanie s výhodou. Nechýbalo ani 
trochu zábavy spojenej s kúzel-
níckym vystúpením, tancom, 
hádankami a vtipmi. 
Nemáme strach z rozmani-
tosti – beseda s rodičmi inej 
národnosti. Pred rodičmi sme 
odprezentovali prezentácie 
Vietnam, Čína, Holandsko a 
spolu s nimi porovnávali odliš-
nosti v jednotlivých kultúrach. 
Dedičstvo našich predkov 
– Oblastný reštaurátorský 
ateliér Levoča. A opäť sme sa 
stali učiteľmi, ale tentokrát sprevádza-
ním prvákov na pracovnom worksho-
pe. Každý z nás si prakticky vyskúšal 
náročnosť práce reštaurátorov. Ob-
javovali sme neznáme a krásne spo-
znávaním historických skvostov mesta 
Levoča v  doprovode rodiča Rastislava 
Ferenca.
Farebný svet – maľba na plátno. Cie-
ľom tejto činnosti bolo výtvarne vyjadriť 
všetky doterajšie aktivity, a tým zacho-
vať motto projektu.
Zapojili sme sa do rôznych vedomost-
ných súťaží a dosiahli pekné umiestne-

nia. Čarovať so slovami je umenie, ale 
pre Sáru Máriu Hollaarovú to bola 
hračka: Šaliansky Maťko – okresné 
kolo 2. miesto, Hviezdoslavov Kubín – 
krajské kolo – 3. miesto.
V matematických súťažiach sme naj-
väčšie úspechy dosiahli vďaka týmto 
žiakom. Pytagoriáda 4. ročník – okres-
né kolo: Filip Sabovčík – 2. miesto, Vi-
liam Karol Kubičár – 5. miesto, Laura 
Vaicová – 9. mies-to, Tomáš Vitko – 
28.  miesto. Pytagoriáda 5. ročník – 
okresné kolo: Filip Sabovčík – 3. miesto, 
Viliam Karol Kubičár – 6. miesto. Mest-

ská súťaž Naše 
mesto: 2. miesto – 
Šimon Širilla, Laura 
Vaicová, Sára Les-
ňáková. Zistili sme, 
že s trochou úsilia 
dokážeme pripraviť 
neobyčajné zážitky 
nielen sebe, ale aj 
iným.

Triedny kolektív

Štvrtáci učia prvákov

Beseda s rodičmi inej národnosti
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IV. B
Triedna učiteľka:  Mgr. Viera Muchová
Vychovávateľka ŠKD:  Bc. Valéria Uhliarová
Zoznam žiakov: 
Martin Gabriel Bartko, Annamária Bartošová, Adam Bukovinský, Dominik Dunč-
ko, Ján Dzurňák, Monika Hanzelyová, Emanuel Henzély, Alexandra Horváthová,  
Tomáš Hudzík, Lukáš Ištvanik, Samuel Jurík, Blanka Klempárová, Lucia Kozubo-
vá, Matej Kováč, Adrián Mrovčák, Emma Murdžáková, Aneta Polláková, Andrej 
Riš, Simona Slivenská, Miriam Výrosteková 

„To sme my, štvrtáci,
onedlho sadneme si   
k novej práci.
Maj sa pekne prvý stupeň,
čaká nás už druhý stupeň.

Naše aktivity: exkurzia Košice, Pla-
netárium, Testovanie 4. roč. – PIRLS, 
Zážitkové vyučovanie – návšteva bane, 
Bane na Spiši, Sokoliari, Deň finanč-
nej gramotnosti, Deň vody, Deň Zeme, 
Multikultúrna výchova - beseda, Olym-
pijské aktivity, Zábavné popoludnie 
s vedou, športové aktivity, zber gašta-
nov, separovaný zber, Karneval, Škola 
v prírode – Krompachy Plejsy
Naše úspechy: 
• okresné kolo Pytagoriády – Murdžá-

ková E. – úspešný riešiteľ 11. miesto
• iBobor – Murdžáková E. – 1. miesto
• Všedkovedko – Hudzík T. – úspešný 

riešiteľ

Štyri roky uplynuli,
zostali však na fotkách.
Všetci, čo ste pri nás stáli,
ďakujeme, ostávate 
v našich srdciach.“

• Klokan – Bartko M. G., Henzély E. – 
úspešní riešitelia

• okresné kolo Gymnastický štvorboj – 
Dunčko D. – 3. miesto (člen družstva)

• MŠO Plávanie – Výrosteková M. – 
1. miesto (25m VS, štafeta)

• MŠO Bedminton – Dzurňák J. – 
1.miesto (člen družstva)

• Okresné kolo výtvarných súťaží – Deti 
mestu – Slivenská S. – 3. miesto

•  Vesmír očami detí – Kozubová L. –  
3. miesto

Mimoškolské aktivity: 
• Výrosteková M. – úspešná plavkyňa 

Plaveckého klubu SNV
• Hanzelyová M. – úspešná členka ta-

nečného súboru Hip-hop (klub Danc 
•  industry)
• ZUŠ – Dzurňák J. (akordeón – úspe-

chy v súťažiach)
• Bedminton – Dzurňák J. (Slovensko 

„A“ – 3.miesto)

Naše aktivity

Triedny kolektív
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IV. C
Triedna učiteľka: Kamila Okályová, 
Vychovávateľka: Ľudmila Veselá
Zoznam žiakov: 
S. Bobko, F. Bodnár, B. Buček, S. Cvengroš, A. Čambal, N. Dzimková, L. Fabiá-
nová, N. Frankovič, F. Gradžilo, S. Hasaj, V. Holentová, T. Jakubec, M. Kešelák, 
N. Komárová, N. Kotlár, D. Kozlovská, L. Majerčák, A. Mistrík, A. Murdžák, N.  Ne-
uvirthová, Š. Šarga, M. Vilkovský, D. Vresilovičová

Máme za sebou štvrtý rok na našej 
škole, ktorý je zároveň aj posledným 
na prvom stupni. Bol plný podujatí, 
zážitkov, ale aj úspechov na poli ma-
tematickom, športovom, umeleckom. 
Zúčastnili sme sa zberu papiera, (získali 
sme 3. miesto), tetrapakov a gaštanov. 
V jeseni sme hlasovali v Detskom čine 
roka. Navštívili sme Košice, prezreli si 
centrum a historické budovy, pred-
nášku v Planetáriu. Páčili sa nám ak-
tivity ako: Karneval, divadelné predsta-
venia, navštívili sme mestskú knižnicu. 

Ocko našej spolužiačky N. Neuvirtho-
vej pre nás pripravil besedu o rybár-
stve. Mikuláša sme privítali športovou 
akciou GYMFIT. Ako najstarší žiaci na 
1.  stupni sa zúčastňujeme vedomost-
ných, umeleckých aj športových súťaží 
a dosahujeme pekné výsledky. 10 žia-
kov plnilo úlohy matematickej súťaže 
iBobor. V školskom kole matematic-
kej súťaže Pytagoriáda boli úspešní: 
Norbert Frankovič, Natália Komárová, 
Samuel Bobko, Tomáš Jakubec, Boris 
Buček a Adam Murdžák. V okresnom 

kole bol úspešný Tomáš 
Jakubec. Samuel Bob-
ko, Norbert Frankovič, 
Tomáš Jakubec, Natália 
Komárová a Marián Ke-
šelák nás reprezentovali 
v matematickej súťaži 
Klokan. V prednese po-
ézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín nás re-
prezentovali Samuel 
Hasaj, Vanda Holento-
vá, Naďa Neuvirthová, 
Nina Dzimková, Natália 
Komárová, ktorá obsadila 3. miesto. 
Povesť prerozprávali na školskom kole 
Šaliansky Maťko Vanda Holentová, To-
máš Jakubec a Lucia Fabiánová. Filip 
Bodnár a Naďa Neuvirthová si zmerali 
sily so staršími žiakmi na šk.kole Štúrov 
Zvolen. Naši futbalisti Filip Gradžilo, Sa-
muel Hasaj, Norbert Frankovič, Adam 
Murdžák obsadili 3. miesto v postupo-
vej súťaži. V basketbale nás reprezentu-
je Adam Čambal. Adam Mistrík obsadil 
1. miesto MŠO v badmintone. Samu-
el Hasaj a Adam Murdžák boli členmi 
družstva, ktoré obsadilo 3. miesto na 

obvodnom kole v gymnastickom štvor-
boji. Žiaci našej triedy boli zaradení do 
medzinárodného testovania čitateľskej 
gramotnosti PIRLS. 9. máj bol deň od-
chodu do ŠvP Krompachy Plejsy. Užili 
sme si to a šli by sme znovu. Blíži sa 
koniec školského roka. Ešte musíme 
úspešne zvládnuť záverečné písomné 
práce a čaká nás rozlúčka so štvrtou 
triedou, ktorú budeme mať na Košiar-
nom briežku. V našej triede je vždy živo 
a stále sa niečo deje. Sem tam hádka, 
ale bitky sa nám vyhýbajú, no nie vždy 
sa nám darí dodržať školský poriadok. 

Zabúdame si 
pomôcky, do-
máce úlohy, ale 
budeme sa sna-
žiť toto všetko 
napraviť. Prežili 
sme spolu štyri 
roky. Tešíme sa 
na druhý stu-
peň, kde chce-
me ukázať, čo 
sme sa naučili. 

Triedny kolektív

V škole v prírode

Takí sme boli
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V. A 
Triedna učiteľka:  Mgr. Danica Rimská 
Zoznam žiakov: 
Ema Frniaková, Patrícia Geciová, Adam Holotňák, Branislav Ječim, Šimon Ki-
nák, Daniel Klešč, Alica Kvasňáková, Kim Uyen Le Duy, Tomáš Ondov, Matej  
Senkovský

Naše počiatočné obavy na začiatku 
školského roka spojené s prechodom 
na II.  stupeň rýchlo pominuli. Preži-
li sme síce náročný, ale veľmi pekný 
a  úspešný školský rok. Niekoľko výro-
kov našich spolužiakov: „Strach, ktorý 
som mala na začiatku 5. roč. hneď po 
prvom týždni pominul, keď som zisti-
la, akých skvelých máme učiteľov, na 
1. stupeň by som sa už vrátiť nechce-
la.“ „V piatom ročníku som si rozšíril 

svoje vedomosti v rôznych oblastiach 
a dosiahol som úspechy vo viacerých 
predmetoch.“
Aj keď sme v triede len 10, dosiahli sme 
super výsledky v predmetových olym-
piádach a súťažiach. Braňo Ječim bol 
z nás najúspešnejší. V troch súťažiach 
na okresných kolách – MO, Pytagoriá-
da a GeO obsadil 1. miesto. Šimonovi 
Kirňakovi sa tiež veľmi darilo a v MO, 
Pytagoriáde, GeO a Biblickej olympiá-

de bol úspešným riešiteľom. Veľmi sa 
snažila aj Alica Kvasňáková, ktorá 
v matematických súťažiach: MO a Py-
tagoriáda bola úspešnou riešiteľkou 
okresných kôl. Úspešným riešiteľom 
v Pytagoriáde bol aj Matej Senkov-
ský. V literárnych súťažiach našu trie-
du reprezentovala Patrícia Geciová, 
bol to Štúrov Zvolen a  v obvodnom 
kole Hviezdoslavov Kubín obsadila 
1. miesto. Vo výtvarnej súťaži Vesmír 
očami detí obsadila v regionálnom kole 
2. miesto. Všetci sme sa zapájali do 
ďalších školských súťaží, napr. preha-
dzovaná, futbal, kvíz z dejepisu, bota-
nikiáda a výtvarná súťaž Anjel Vianoc. 
Šimon Kirňak a Daniel Klešč sú členmi 
redakčnej rady nášho školského časo-
pisu OKO. Absolvovali sme exkurziu 
v  kostoloch v Spišskej Novej Vsi, se-
verný Spiš, Gánovce, Spišská Sobota 
a Kežmarok. Nezabudnuteľný pocit 
v nás zanechala exkurzia v Bratislave, 
ktorá bola spojená s výstavou Titanic. 
Super hodiny sme zažili, aj keď sme 
preberali jednotlivé prierezové témy – 
napr. s hľadaním kešiek sme sa prvý-

krát stretli na OŽaZ. Zabrať nám tento 
rok dali ročníkové práce, keďže témy 
boli náročnejšie ako v predchádzajú-
cich ročníkoch, ale na svoje konečné 
produkty sme patrične hrdí. Svoj voľný 
čas sa snažíme tráviť zmysluplne, a pre-
to navštevujeme napr. ZUŠ - Šimon, 
Paťa a Alica. V angličtine sa v jazykovej 
škole zdokonaľujú Kim a Maťo. Daniel 
navštevuje skauting. Tiež sme navšte-
vovali krúžky v  škole ale aj mimo nej, 
napr. bedminton, florbal, futbal, pláva-
nie, hip-hop, šach, drotárstvo a  šper-
kárstvo. K utuženie nášho rôznorodého 
kolektívu prispeli aj mimoškolské akti-

vity, ktoré sme absolvo-
vali s  triednou učiteľkou: 
Mikulášske posedenie na 
Poráči, Hallowínska par-
ty, vianočná besiedka, 
hranie kolkov atď. Našu 
prácu v uplynulom škol-
skom roku asi najlepšie 
vystihuje výrok: „Život si 
nevyžaduje, aby sme boli 
najlepší, žiada ale, aby 
sme sa o to čo najlepšie 
usilovali.“

Triedny kolektív

V našej triede

Na exkurzii v Kežmarku
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V. B
Triedna učiteľka:  Mgr. Marcela Bilpuchová
Žiaci:  
Martina Ambrušová, Šimon Dluhoš, Mariana Dovalová, Gabriela Céline Feňárová, 
Daniel Gracia, Kristína Holečková, Jakub Holló, Martin Horváth, Ľubica Horvátho-
vá, Darina Hozzová, Terézia Hrubá, Štefan Hudran, Sára Janecová, Otília Kotláro-
vá, Bruno Labuda, Jozef Majchrovič, Matej Majchrovič, Alex Novák, Nikola Patzo-
vá, Karolína Petrová, Sofia Salayová, Martin Smatana, Lenka Šrobárová, Martin 
Švec, Tomáš Uhrin, Adam Varga

Bol presne 2. september 2015, keď 
sme plní zvedavosti, ale aj obáv, vstu-
povali do nového školského roka. Ako 
piataci sme konečne postúpili na 2. stu-
peň! Čakalo nás veľa zmien: nová trie-
da a v nej nová triedna učiteľka, nové 
predmety, nový systém učenia. Rýchlo 
sme si však zvykli, počiatočné obavy 
zmizli a my sme boli pripravení získa-
vať nové vedomosti. Páčilo sa nám, 

že sme sa učili moderným spôsobom. 
Využívali sme počítač, interaktívny da-
taprojektor, pracovali na projektoch, 
hľadali kešky na exkurziách, chodili 
na besedy, do divadla. Pár mesiacov 
rýchlo ubehlo a prišli sviatky. Na Viano-
ce sme si spolu zorganizovali triednu 
besiedku. Spolužiaci si pripravili krátke 
zábavné vystúpenia, nechýbalo sladké 
občerstvenie a samozrejme darčeky! 

Počas celého šk. 
roka sme mali nie-
koľko prierezových 
dní a vyskúšali 
sme si aj tematic-
ké integrované vy-
učovanie na tému 
Vodná energia. 
Zapojili sme sa do 
mnohých súťaží, 
olympiád a športo-
vých aktivít aj zbe-
rov. Po vyučovaní 
sme navštevovali 
krúžky, jazykovú 
a umeleckú školu, venovali sa rôznym 
športom. Všetci sme sa snažili byť po-
čas celého roka aktívni a ukázať, čo 
v nás je. A veru sa nám to aj podari-
lo! Dosiahli sme úspechy v  súťažiach, 
získali nové vedomosti a  nazbierali 
veľa zážitkov. Ďakujeme aj našim rodi-
čom a učiteľom za to, že nám pomohli 
zvládnuť tento náročný, ale aj úspešný 
a pekný rok. Už teraz sa všetci tešíme 
na spoločný školský výlet a potom už 
len hurá na prázdniny... Tak dovidenia 
v šiestom ročníku!

Ako to vidím ja? 
• „Myslel som si, že 2. stupeň bude 

hrozný, ale je to tu skvelé...“ (Bruno)
• „Bála som sa, že učitelia budú prísni, 

ale sú super a všetko nám dobre vy-
svetlia.“ (Nikola)

• „Učíme sa zábavne, nesedíme len 
v lavici, máme rôzne akcie.“ (Alex)

• „Sme veľmi dobrý kolektív, máme sa 
radi a pomáhame si.“ (Kristína)

• „Učenie je ťažšie, ale to nevadí, naj-
viac sa mi páči telesná výchova.“ 

(Adam)
• „Školu hodnotím na 
jednotku, lebo využíva 
moderné techniky.“ (Ga-
bika)
• „Odkaz štvrtákom: 
Druhý stupeň je super, 
teš sa naň!“ (Martina)

Triedny kolektív

Všetci v zelenom

Exkurzia 
v Gánovciach
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V. C
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Žukovská
Zoznam žiakov: 
Zuzana Černická, Alexandra Darvašiová, Antónia Gánovská, Filip Geletka, Martin 
Jackovič, Filip Kolesár, Lenka Koščová, Lukáš Kotlár, Anežka Kotlárová, Darina 
Kotlárová, Filip Krotký, Viktória Lapšanská, Frederik Christián Macala, Kristián  
Marečák, Kristián Mička, Filip Kolesár, Radoslav Roth, Pavol Tomko, Lukáš Volč-
ko, Šimon Zajac, Emma Zajacová

Tento školský rok bol pre nás rokom 
významnej zmeny. Stali sme sa žiak-
mi druhého stupňa ZŠ. Dostali sme 
novú triednu pani učiteľku. Spoznali 
nových učiteľov. Na druhý stupeň sme 
si zvykli dosť rýchlo, aj keď nám uče-
nia pribudlo. Bolo to aj vďaka rôznym 
zaujímavým podujatiam, prierezovým 
dňom, projektovému vyučovaniu – 
Vodná energia, divadelným predsta-
veniam, exkurziám či školskému vý-
letu. Hneď v septembri sme navštívili 
Požiarnu zbrojnicu v Spišskej Novej 
Vsi. Spoznali sme náročnosť práce ha-
sičov a  tiež aj naše povinnosti a úlohy 

v prípade vzniku požiaru. Tí odvážnej-
ší z nás si obliekli požiarnickú výstroj. 
Hľadanie kešiek v Schullerlochu počas 
Ochrany života a zdravia nás tiež veľ-
mi zaujalo a bavilo. Aj keď sme všetky 
kešky nenašli, vyskúšali sme si prácu 
s GPS, čo budeme často potrebovať. 
Vystúpenie Sokoliarov v blízkosti are-
álu našej školy nás veľmi pobavilo, ale 
aj poučilo. Získali sme nové vedomosti 
zo života dravých vtákov, hravým a zá-
bavným spôsobom. A už sa blížili Via-
noce. V triede sme si urobili vianočnú 
výzdobu a posledný deň pred prázd-
ninami aj vianočnú besiedku. Zapojili 

sme sa aj do súťaže Gran-
tový projekt. Hoci sme ne-
získali víťazstvo, získali sme 
cenné skúsenosti s  písaním 
projektu. Rozmýšľali sme 
spoločne nad aktivitami pre 
náš triedny kolektív, aby sme 
sa viac zblížili a upevnili naše 
priateľstvá. Počas exkurzie, 
ktorá bola určená piatakom, 
na trase Gánovce – Spiš-
ská Sobota – Kežmarok 
sme spoznávali prírodné, 
kultúrne i historické pamiat-
ky nášho regiónu. Celý deň 
sme plnili súťažné úlohy. 
Tentokrát sa na nás šťastie usmialo 
a získali sme prvé miesto. Tešili nás aj 
úspechy v  súťažiach, do ktorých sme 
sa zapojili ako jednotlivci alebo druž-
stvo. K úspešným žiakom našej trie-
dy patrí Z. Černická, ktorá sa venuje 
karate a  jej najvyšším úspechom bola 
účasť na Majstrovstvách sveta v Poľ-
sku. Do športových súťaží sa aktívne 
zapájajú aj chlapci. K. Mička, P. Tomko, 
F. Macala sa zúčastnili Gymnastické-
ho štvorboja a v okresnom kole získa-

Triedny kolektív

Naša trieda

li 3.  miesto. Š.  Zajac úspešne pôsobí 
vo Futbalovom klube Spišská Nová 
Ves. F. Geletka sa venuje plávaniu. Je 
reprezentantom Slovenskej plaveckej 
federácii v  Spišskej Novej Vsi. V ka-
tegórii C získal 2. a 3. miesto. F. Krotký 
sa stal úspešným riešiteľom Pytagori-
ády v okresnom kole. F. Kolesár získal 
2. miesto v okresnej súťaži modelárov. 
Teraz sa už zasa tešíme a pripravujeme 
na školský výlet. Navštívime ZOO v Lip-
tovskom Mikuláši, dozvieme sa zaují-

mavosti zo života 
zvierat, vyskúša-
me si jazdenie na 
koňoch či poní-
koch a tiež si vy-
chutnáme grilo-
vačku. Sme radi, 
že školský rok bol 
pre nás na našej 
škole zaujímavý 
a úspešný.

Exkurzia v Gánovciach
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VI. A
Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Vojčíková
Zoznam žiakov: Viktor Barbuščák, Barbara Birošová, Juliána Dovalová, Tomáš 
Hamrák, Tomáš Hasaj, Oliver Hošík, Adam Kvasňák, Ján Leibiczer, Nina Mokrišo-
vá, Samuel Širilla, Lucia Zajacová.

A šiesty školský rok je pomaly za nami. 
Rok, ktorý môžeme vyhodnotiť ako 
úspešný. Áno, zažili sme všeličo, úspe-
chy i mierne potknutia. Páčilo sa nám 
v Bratislave, virtuálne sme sa plavili 
na Titanicu, absolvovali sme plavecký 
výcvik, spoznávali sme okolie mesta 
a jeho tradíciu, baníctvo. Darilo sa nám 
vo vedomostných, ale i v športových 
súťažiach.  

My – bystré hlavičky: Nina Mokrišová 
sa v okresnom kole Biologickej olym-
piády umiestnila na 1. mieste. Lucia 
Zajacová má zase rada matematiku, 
obsadila 1.  miesto v okresnom kole 
matematickej olympiády a 1. miesto 
v  Pytagoriáde. Zapojili sme sa aj do 
iných súťaží, v ktorých sme boli úspeš-
ní. Logická olympiáda – Samuel Širil-
la, Juliána Dovalová, Barbara Birošová, 

Nina Mokrišová, 
Lucia Zajacová. 
Pytagoriáda – 
Barbara Birošová, 
Juliána Dovalová, 
Tomáš Hamrák, 
okresné kolo ma-
tematickej olym-
piády – Juliána 
Dovalová. V okres-
nom kole geogra-
fickej olympiády 
najviac zabodoval 
Adam Kvasňák (1. miesto v okres-
nom kole, 5. miesto v krajskom kole). 
Lucia Zajacová obsadila 6.   miesto 
v  okresnom kole. V  okresnom kole 
dejepisnej olympiády Adam Kvas-
ňák obsadil 1. miesto a Lucia Zajacová 
2. miesto. Darilo sa aj recitátorom: Ján 
Leibiczer obsadil 2. miesto v okresnom 
kole Hviezdoslavov Kubín a Barbara  
Birošová 3. miesto v obvodnom kole 
Hviezdoslavov Kubín. V Biblickej olym-
piáde 3. miesto obsadil Samuel Širilla.

Lopta, naša kamarátka – tak to si mô-
žeme povedať právom, pretože radi 
športujeme. Zapojili sme sa do škol-
ských športových súťaží: prehadzova-
ná – 2. miesto, basketbal – 2. miesto. 
Vo vybíjanej sme obsadili v okresnom 
kole 2. miesto. Reprezentujeme v bas-
ketbale nielen našu školu, ale i mesto. 
Lucia Zajacová Nina, Mokrišová a Juliá-
na Dovalová, 2. miesto v krajskom kole 
v basketbale. Tomáš Hasaj – 1. miesto 
v krajskom kole v basketbale.

Triedny kolektív

Tvoríme

Spoznávame sa a keškujeme
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VI. B
Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Tekáčová
Zoznam žiakov: 
Jakub Černický, Juraj Černický, Tatiana Dzurňáková, Erik Erhardt, Adriána 
Fehérová, Lea Filipová, Zora Frankovičová, Diana Friedmanská, Tamara Geletková, 
Oliver Girga, Rozalinda Horváthová, Jana Horváthová, Karin Janecová, Samuel 
Kotlár, Vanesa Kotlárová, Lukáš Kuľa, Vanesa Labancová, Zuzana Mackovjaková, 
Samuel Novotta, Anna Mária Pataridisová, Paulína Petrová, Rastislav Polčík, 
Michaela Rumanová, Matej Szabo, Timotej Tomala, Diana Tomšíková, Maxim 
Molnár

Žiaci našej triedy sa v školskom roku 
2015/2016 neustále a neúnavne zapá-
jali do školských akcií, súťaží a iných 
udalostí spojených so školou. V ich 
účasti boli veľmi úspešní. V októbri sme 
sa zapojili do akcie Deti mestu, kde si 
náš žiak Jakub Černický zahral ved-
ľajšiu úlohu rezbára v krátkometrážnom 
filme. V každom mesiaci sme bojovali 
v rôznych školských súťažiach. Veľkým 
úspechom je pre nás výsledok školské-
ho kola Matematickej Pytagoriády, kde 

naša žiačka Z. Mackovjaková získala 
prekrásne 2. miesto. Hrdí sme taktiež na 
našu spolužiačku T. Geletkovú, ktorá 
s pomerne dlhým textom o Alici v kra-
jine zázrakov zabodovala v mestskom 
kole súťaže Shakespeare´s Memorial 
a  získala úžasné 3. miesto. T.  Gelet-
kovej, ale aj E. Erhardtovi sa výborne 
darilo v prednese Hviezdoslavov Kubín, 
kde obsadili 3. miesta. Veľmi nás pote-
šil aj úspech O. Girgu vo výtvarnej sú-
ťaži. A čerešničkou na torte bol úspech 

Z.  Mackovjako-
vej v  speváckej 
súťaži Slávik, kde 
obsadila krásne 
2. miesto v  škol-
skom kole, ako aj 
1.  miesto v  bio-
logickej olympiá-
de. No a  v  súťaži 
Puškinov pamät-
ník nás reprezen-
tovala A. Mária 
P a t a r i d i s o v á . 
Okrem školských 
akcií sme boli 
neustále aktívni aj v mimoškolských 
aktivitách. V tejto oblasti sme sa tešili 
z úspechu Jakuba Černického a jeho 
1. miesta na svetovom šampionáte 
v karate v  Poľsku, ako aj z 1. miesta 
družstva, v ktorom súťažili aj naši spo-
lužiaci Jakub a Juraj Černickí. V rámci 
školského roku sme sa snažili taktiež 
riešiť problémy kolektívu a usilovne 
sme pracovali v spojení s centrom pe-
dagogicko-psychologickej prevencie. 

Triedny kolektív na exkurzii 

Nezabudli sme ani na najstarších v na-
šom meste a už tradične, spoločne 
s pani Ingou Bušovskou sme pripravili 
program pre domov dôchodcov, ktorý 
pohladil ich srdcia a duše. Keďže nám 
nie je naše životné prostredie ľahostaj-
né, aj naďalej spolupracujeme v krúžku 
Zelenej školy. V duchu aktivity a rados-
ti zo života sa už tešíme sa na siedmy 
ročník.

Kolektív VI. B triedy

V dobrej nálade na cvičení v prírode
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VI. C
Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Šišková
Zoznam žiakov: Jana Bovová, Zuzana Compelová, Matúš Franko, Benjamín 
Gradžilo, Ivana Hanáková, Martin Chovanec, Miriam Juríková, Štefan Kedžuch, 
Daniela Kešeláková, Miroslav Kotlár, Gabriela Kotlárová, Nikola Kotlárová, 
Ema Magnuševská, Ráchel Midliková, Matej Mikolaj, Ladislav Mizera, Kristián 
Morihladko, Denis Olejník, Nina Pjonteková, Marek Pollák, Sára Reisová, Erik 
Salitrik, Andrej Tobiaš

Školský rok ubehol ako voda, a tak 
je čas bilancovať. A ako sa nám dari-
lo? Už v septembri sme celý kolektív 
zabojovali a na cvičení v prírode sme 
ukázali, že sa vieme v prírode oriento-
vať a máme pomerne dobré znalosti. 
Väčšina detí v našej triede má kladný 
vzťah k prírode, a tak sme navštívili 
Správu Národného parku Slovenský 
raj. Všetci sme sa už tešili na vianoč-
né prázdniny. Pripravili sme si vianočnú 

besiedku. Spoločne sme si zaspieva-
li vianočné koledy a piesne. V januári 
sme s naším grantovým projektom Od 
slov k činom na 2. stupni vyhrali súťaž. 
Potešili sme sa, ale zároveň sme vede-
li, že pred nami je veľa práce. Projekt 
pred gremiálnou radou odprezentovali 
Ema a Denis. Začali sme pripravovať 
program a darčeky pre postihnuté deti 
v Spojenej škole sv. Maximiliána Mária 
Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Rozdelili 

sme si úlohy podľa 
našich schopností. 
Nikola so skupinou 
dievčat si vzala pod 
palec tanček. Spev 
sme trénovali všetci 
spolu. O hudobnú 
vložku sa postarala 
Daniela. Zaujímavosti 
zo sveta zvierat vy-
tvorili Zuzana a Ben-
jamín. Malé divadiel-
ko trénovala spolu 
s  ostatnými Zuzana. 
Báseň si pripravil 
Denis. Tvorivé dielne 
pripravovali Mirka a Denis. Potrebný 
materiál nakupovali Ema, Mirka, Denis, 
Ráchel. Darčeky sme vytvárali všetci. 
Návrh darčekov vytvorila Ema. Naším 
technikom sa stal Laco. Program sme 
postihnutým deťom odprezentovali pri 
príležitosti Dňa detí. Chceli sme stať 
viac zodpovednými, tolerantnými, em-
patickými. A budúcnosť ukáže, či sa 
nám to spoločnými silami podarilo.
Aj žiaci našej triedy sa zapájajú do rôz-
nych súťaží. Ráchel, Denis a Andrej 

Triedny kolektív 

zastupovali našu triedu v školskej de-
jepisnej súťaži. Nesklamali a obsadili 
2. miesto. Pripravovali sme sa na regio-
nálnu exkurziu, a tak sme v apríli navští-
vili Banícke múzeum v našom meste. 
Prešli sme síce veľmi veľa, ale získali 
sme nové informácie. Bavilo nás hlav-
ne hľadanie a riešenie kešiek. V Hnil-
číku sme dokonca vošli i do štôlne. 
Zvládli sme aj záverečný kvíz a tešili sa  
z víťazstva i sladkej odmeny. Pri-
šiel záver roka a my sme sa tešili na 

školský výlet. 
Navštívili sme 
hrad a  skanzen 
v  Starej Ľubov-
ni a pozreli sme 
si aj vystúpenie 
sokoliarov. 

Návšteva Správy Národného parku Slovenský raj

Na exkurzii  
– banská cesta
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VII. A
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomír Jakubov
Zoznam žiakov:
Vanesa Drabiščáková, Daniela Hagovská, Samuel Ján Hol-laar, Soňa Jeszeová, 
Samuel Kačenga, Tatiana Komárová, Kristína Kriváková, Alexandra Mistríková, 
Nina Ratkovská, Simona Slivošová, Sabina Vencelová

Počas školského roka sme zažili mno-
ho akcií, niektoré z nich spomenieme. 
Začiatkom decembra sme sa zúčastnili 
výstavy Titanicu v Inchebe v Bratisla-
ve. Počas návštevy sme videli film ako  
Titanic vznikol. Navštívili Steel Park 
v  Košiciach. Expozícia ponúkala ak-
tívne hranie sa s exponátmi z oblasti 
fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, 
hutníctva, biometriky, strojárenstva 
a ďalších. 1. 2. 2016 – 5. 2. 2016 sme 
sa všetky triedy siedmeho ročníka zú-
častnili lyžiarskeho výcviku. Boli sme 
ubytovaný v hoteli Plejsy, hneď pod 

svahom, na ktorom sme sa lyžovali. 
Program si pre nás pripravili pani uči-
teľky a pani vychovávateľky. V októbri 
2015 náš pán riaditeľ vyhlásil súťaž 
Grantový program. Naša trieda vy-
hrala internetové hlasovanie, za ktoré 
sme vyhrali 200 €. Našim problémom 
bolo nepravidelné dávanie úloh, ktoré 
sme vyriešili. Teraz to funguje ako má a 
všetci majú úlohy, ktoré potrebujú. Ako 
každý rok sme aj teraz mali prezen-
tácie ročníkových prác. Všetci mali 
veľmi pekné a zaujímavé práce, no len 
traja mohli postúpiť. Tento rok postúpili: 

Nina Ratkovská – Ľudia bez domova; 
Sabina Vencelová a Daniela Hagovská 
– Sme iní, nie horší. Triedny učiteľ vy-
bral tretiu, ktorou bola Soňa Jeszeová 
– Zvyky a tradície na Slovensku. V pia-
tok 5. mája 2016 sme sa vybrali spo-
lu s ostatnými siedmakmi na exkurziu 
Podbranisko. Navštívili sme Sivú Bra-
du, prezreli sme si Spišský Jeruzalem, 
Spišskú Kapitulu a travertínovú kopu 
Dreveník a kostolík v Žehre s peknými 

Triedny kolektív 

freskami Po ceste sme hľadali kešky 
a vypĺňali test.
Žiaci našej triedy sa zapájajú do vedo-
mostných súťaží: 
Hollaar Samuel Ján: Dejepisná olympiá-
da okresné kolo - 2. miesto, Shakespe-
ar´s Memoriál okresné kolo - 1. miesto, 
Nemecká olympiáda okresné kolo - 
3. miesto, Hviezdoslavov Kubín okres-
né kolo poézia - 3. miesto
Kriváková Kristína: Biologická olym- 
piáda okresné kolo - 3. miesto. 

Na exkurzii v Bratislave

Steel Park v Košiciach
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VII. B
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Prachová
Zoznam žiakov: Dominika Bigošová, Ester Bigošová, Timea Dimitrovová, Martina 
Dovčíková, Patrik Dvorský, Timea Dzimková, Nikolas Gabčo, Daniela Gajdošová, 
Nikola Horváthová, Ján Hudran (v zahraničí), Daniel Jakubek, Kamila Jarošová, 
Erika Klempárová (v zahraničí), Sofia Kotlárová, Alex Kotlár, Oliver Kotlár, Adam 
Mesarčík, Miloš Neuvirth, Veronika Pivovarová, Ľudmila Slivová 

Keď sme sa po prázdninách opäť zišli, 
boli sme radi, že sme zase spolu v ško-
le. Myslíme si, že sme sa po dvoch ro-
koch na 2. stupni trochu zlepšili, najmä 
v správaní. Naučili sme sa na vyučovaní 
neskákať učiteľovi do reči, nekritizovať 
spolužiaka, ktorý sa práve potí pri ta-
buli. Skončili už aj naše hádky cez pre-
stávky, detské hry ako „nohy“... Viac 
sa rozprávame o sebe, škole a iných 
zaujímavých veciach. Každý z nás rád 
spomína nielen na čas strávený v škole, 

ale aj na rôzne školské akcie. Spome-
nieme niektoré, ktoré sa nám najviac 
páčili. 1. 2. 2016 – 5. 2. 2016 sme sa 
zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Bolo 
tam SUPER! Bývali sme v hoteli Plej-
sy, naučili sme sa lyžovať, dobre sme 
sa bavili a odniesli sme si veľa pekných 
zážitkov. 
Na cvičení v prírode sme si preverili 
naše zručnosti v hľadaní kešiek pomo-
cou GPS. Zúčastnili sme sa exkurzie 
Podbranisko, kde sme tiež hľadali 

kešky. Zaujal nás gejzír na Sivej brade, 
drevený kostolík v Žehre, Spišská Ka-
pitula. Liezli sme po skalách v prírod-
nej rezervácii Dreveník. Počas šk. roka 
sme absolvovali niekoľko prierezových 
dní Deň vody, Deň Zeme, Deň finančnej 
gramotnosti,...). 
Triedne talenty. V našej triede je nie-
koľko žiakov, ktorí reprezentujú našu 
triedu, školu na rôznych súťažiach. 
M.  Dovčíková (Hviezdoslavov Kubín 
– obvodné kolo – 1. miesto, okres-
né kolo – 3.  miesto), T. Dimitrovova 
(Prednes poézie a prózy v nemeckom 
jazyku – okresné kolo 1. miesto, krajské 
kolo – 3.  miesto), Ľ. Slivová (Prednes 
poézie a   prózy v  nemeckom jazyku – 
okresné kolo – 2. miesto), V. Pivovaro-
vá (Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 
– 3. miesto, Šaliansky Maťko – okresné 
kolo – 1. miesto). V športových súťažiach 
medzi najúspešnejšie reprezentantky 
patria M. Dovčíková a K. Jarošová. Sú 
členkami basketbalového družstva ško-
ly, ktoré nás reprezentovalo v obvodnom 
(1. miesto), okresnom (1. miesto) a kraj-
skom kole (2. miesto). V  mimoškol-
ských aktivitách spomenieme žiačky 
navštevujúce ZUŠ tanečný odbor D.  Bi-
gošovú a E. Bigošovú, T. Dzimkovú, 
ktoré sú v svojom odbore veľmi úspeš-
né. V.  Pivovarová zase navštevuje 

v ZUŠ literárno-dramatický odbor, s kto-
rým veľmi úspešne súťažia v rámci okre-
su a kraja. Basketbalistky M. Dovčíková  
K.  Jarošová so Športovým basket-
balovým klubom v  Spišskej Novej Vsi 
úspešne reprezentujú naše mesto. Ich 
najväčším úspechom je 2. miesto na maj-
strovstvách Slovenska v basketbale žia-
čok. M. Neuvirtha to zase tiahne k judu, 
kde dosiahol významné umiestnenia na 
súťažiach v rámci Slovenska (3. miesto). 
V triede máme aj hudobné a  spevác-
ke talenty M. Dovčíková, Ľ.  Slivová,  
V. Pivovarová a M. Neuvirth. 

Exkurzia Podbranisko

Na lyžiarskom výcviku

Triedny kolektív 
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My zo VII. C 
Triedny učiteľ:  Mgr. Vladimír Burík
Žiaci: 
Radoslava Andrejčíková. Vierka Bednárová. Lenka Boroňová, Liliana Hangalová, 
Ján Fanta, René Gapčo, Jolana Hradiská, Lenka Jančíková, Marek Kováč, Adriana 
Kováčová, Dominik Lacuš, Samuel Petruška, Svetlana Strelová, Soňa Székelyová, 
Monika Tomková, Lukáš Vilkovský

Radoslava Andrejčíková. Moje obľú-
bené činností sú: jazda na skateboar-
de, počítačové hry a šport. Navštevu-
jem športový krúžok.
Lukáš Vilkovský. Mám rád šport. Rád 
sa vozím na motorke. Chodím von 
s kamarátmi. Bývam v Markušovciach.
Adriana Kováčová. Môj obľúbený 
šport je bedminton, hrám ho už skoro 
jeden rok a baví ma to. Mojím snom je 
dostať sa na veterinárnu školu do Košíc.

Ján Fanta. Mám 14 rokov. Moje zá-
ľuby sú futbal a hokej.
René Gapčo. Moje záľuby sú futbal, 
hokej a rád chodím do posilňovne. 
Svetlana Strelová. Moje záujmy sú 
karty, kreslenie. Mám staršieho brata, 
volá sa Matúš.
Dominik Lacuš. Mám 14 rokov. Bý-
vam v Spišskej Novej Vsi. Rád hrám hry 
na počítači a počúvam hudbu.
Lenka Boroňová. Bývam v obci Rud-

ňany. Mám rada šport (basketbal) a 
zvieratá. Doma máme veľa zvierat.
Monika Tomková. Pochádzam z Mar-
kušoviec. Teraz bývam na Tepličke 
v detskom domove. V kolektíve detí sa 
cítim dobre, bývam s dvoma dievčata-
mi.
Vierka Bednárová. Venujem sa päť  
rokov hudbe, konkrétne spevu a hre 
na klavíri. Tieto odbory študujem  
v Základnej umeleckej škole v SNV. 
Dvakrát som sa zúčastnila na celoslo-
venskej súťaži v speve vo Zvolene, kde 
som sa raz umiestnila v bronzovom 
pásme, v  bedmintone spolu s mojimi 
kamarátkami sme reprezentovali školu 
na obvodnej súťaži v bedmintone, kde 

sme sa umiestnili na 3. mieste. Ško-
lu som reprezentovala aj v obvodnej 
súťaží Slávik Slovenska, kde som sa 
umiestnila na 3. mieste a postúpila som 
do okresného kola.
Jolana Hradiská. Rada kreslím, cho-
dím vonku so psom, čítam, spím, osla-
vujem, nakupujem, fotím sa, smejem 
sa a rada svoj čas venujem rodine.
Lenka Jančíková. 7 rokov navštevu-
jem Základnú umeleckú školu v Spiš-
skej Novej Vsi, výtvarný odbor. Chodím 
na športový krúžok, na bedminton. 
Soňa Székelyová. Bývam v Nálepko-
ve. Mám rada zvieratá. Medzi moje ko-
níčky patrí kreslenie, bicyklovanie, kor-
čuľovanie a v zime lyžovanie. Najviac 
ma zaujíma výroba bižutérie, ktorej sa 
venujem už 3 roky. Po ukončení zák-
ladnej školy by som chcela nastúpiť na 
umeleckú školu v Kežmarku.

Triedny kolektív 
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VIII. A
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Sliva
Žiaci našej triedy: Martin Dam, Jakub Dunčko, Aneta Frličková, Kristína Horvátho-
vá, Viktória Jakubcová, Bruno Jakubov, Emma Jantošovitšová, Jana Kamenická, 
Frederika Kočíková, Radoslava Kráľová, Matej Lacuš, Alica Matisová, Christián 
Múdry, Ivan Pencák, Jakub Pollák, Martina Rišová, Adam Szilvási, Jozef Širák, 
Alexandra Talačová

Sme najpočetnejšia trieda pre inte-
lektovo nadané deti v našej škole. Je 
nás 19. Sme vraj mimoriadne nadaní. 
Niekedy sme naozaj MIMO A RIADNE. 
V každej situácii držíme spolu. Presne 
podľa hesla VŠETCI ZA JEDNÉHO, 
JEDEN ZA VŠETKÝCH! Máme rôzne 
záujmy a koníčky. Nájdete medzi nami 
umelcov – hudbe sa venuje Viktorka, 
Anetka, Emmka, Frederika, Martin, 
Matej, Jožko. Výtvarníkmi sú Radka, 
Alica, Ivan, Frederika. Literatúre sa ak-

tívne venuje Jakub a Viktorka. Máme tu 
hercov: Kristínku a Christiána a veľmi 
rada a dobre tancuje Janka. V triede 
máme vynikajúcich športovcov – vi-
cemajsterku Slovenska v plávaní San-
dru, vynikajúcu lyžiarku Alicu, skvelého 
bežca Kubka, tenistu Jožka a šachistu 
Mateja. Všestranne nadaný a úspešný 
v mnohých súťažiach je Bruno, Adam 
je zasa triedny kutil s úžasným nada-
ním na fyziku a Martina na nás vykoná-
va psychologické a sociologické expe-

rimenty. I v tomto školskom roku sme 
sa ús-pešne zapojili do života školy. 
Mnohí z nás sú členmi redakčnej rady 
školského časopisu OKO. Zúčastni-
li sme sa exkurzie v ekocentre SOS-
NA i výletu na Titanic, ktorý zakotvil 
v Bratislave. Pre nášho triedneho i pre 
nás sme pripravili vianočnú besiedku 
a úspešne sme odprezentovali naše 
ročníkové práce, z ktorých niektoré 
poputujú i do mestského kola. Pri všet-
kej skromnosti treba povedať, že sme 
veľmi šikovní. Treba vyzdvihnúť našich 
najúspešnejších spolužiakov, ktorí nás 
úspešne reprezentovali na okresných, 
krajských, celoštátnych i medziná-
rodných súťažiach (všetky naše úspe-
chy sú uvedené v prílohe Ročenky): 
Martin Dam – Logická olympiáda, An-
glická olympiáda, Matematický expres,  
Bruno Jakubov – Dejepisná olympiá-
da, Geografická olympiáda, Pytagoriá-
da, Matematická olympiáda, Pangea,  

Triedny kolektív 

Matematický expres, Fyzikálna olym-
piáda, Emma Jantošovitšová – Ma-
tematický expres, Matematická olym-
piáda, Jakub Pollák – Olympiáda 
v ruskom jazyku, Ars poetica, Viktória 
Jakubcová – Olympiáda NEJ, DEJ, 
Biologická olympiáda, Matematický 
expres, Mladí reportéri pre životné pro-
stredie, Viva Talent Festival, Spiš Talent 
Festival, ... a mnoho ďalších ocenení... 
V úvode sme spomenuli naše MIMO-
RIADNE nadanie. Potvrdzuje to pár vý-
rokov z našich lavíc:

Biológia
P. uč. M.: „To je jediný druh ryby z prvo-
hôr, ktorý žije aj dnes.“
Bruno: „Kde žije?“
Ivo: „Bruno, ja si myslím, že vo vode.“
Jožko: „Viete o tom, že nikdy nenájdete 
koniec dúhy?“
Kika: „Našiel by si tam kotol peňazí.“
Martin: „To by potom už nenašli teba...“

...a to sme my
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navštevujú ZUŠ: L. Uharčeková - ta-
nečný odbor a E. Erhardtová. I. M. Din-
ga - hudobný odbor, I. M. Dinga, L. Su-
chý a Z. Lapšanská - výtvarný odbor. 
V neposlednom rade treba spomenúť 
Peer skupinu. I. M. Dinga a L. Volčko 
sa venujú drogovej problematike, ako 
žiť zdravo a v zdravom životnom štýle. 
Pracujú aj v EKO krúžku v rámci svoj-
ho voľného času. Mnohí žiaci sú zapo-
jení do športových aktivít: P. Korba - 

VIII. B
Triedny učiteľ:  Ing. Mária Lacušová
Žiaci: 
Adam Antoš, Tímea Bajtošová, Pavol Baluch, Filip Čech, Matúš Depta, Ivan Milan 
Dinga, Ema Erhardtová, Monika Gurčíková, Samuel Hudaček, Matej Jurčík, Kris-
tián Kampczyk, Patrik Korba, Zuzana Lapšanská, Šimon Maceják, Ľudovít Ofčák, 
Jakub Ogurčák, Samuel Pollák, Kamil Smorada, Ladislav Suchý, Laura Uharčeko-
vá, Lukáš Volčko, Michal Volčko 

Radi by sme vám predstavili našu trie-
du. Zistili sme, že život nie je až taký 
ružový a treba sa snažiť, aby sme zožali 
pozitívnu úrodu. Náš kreatívny a snaži-
vý kolektív sa snaží vypomáhať pri škol-
ských akciách, akým bol Deň Zeme. 
Máme aj družobnú školu, kde sme 
pripravili listy pre našich rovesní-kov z 
Brazílie a tešíme sa na skoré odpove-
de. Angažovali sme sa na príprave Eu-
rópskeho dňa jazykov. Niektorí žiaci 

Triedny kolektív 

futbal, K. Kampczyk - atletika, 
S. Pollák - florbal, M. Jurčík - 
hokej, F. Čech a K. Smorada 
- bedminton, Ľ. Ofčák - stre-
lecký krúžok. Úspešní žiaci 
v našej triede sú: I. M. Dinga, 
ktorý v krajskom kole Biologic-
kej olympiády získal 4. miesto. 
K.  Smorada sa v obvodnom 
kole Biologickej olympiády 
umiestnil na 3. mieste. Š. Ma-
ceják bol ocenený na Deň štu-
dentstva za výtvarné práce. 
Žiaci našej triedy sa zapojili do súťaže 
s  názvom Zápisník cestovateľa pod 
záštitou „Díky MOC“ Spoznaj svet, 
spoznáš seba. Našou úlohou bolo 
kreatívnym a interaktívnym spôsobom 
prezentovať vybranú krajinu. Tento rok 
si žiačky našej triedy L. Uharčeková, 
T.  Bajtošová a E. Erhardová pripravili 
ročníkovú prácu s názvom Naša part-
nerská škola v  Brazílii. Zážitkom pre 
nás bola návšteva Gréckokatolíckeho 

kostola, kde sú krásne mozaiky, o kto-
rých sme možno počuli, ale nikdy pred-
tým nevideli. Zapojili sme sa do súťaže 
Európskeho dňa jazykov 2016. Na-
šou úlohou bolo pripraviť najlepší cu-
dzojazyčný komiks pre základné školy. 

„Človek musí poznať svoj cieľ a každý 
deň urobiť niečo, aby sa aspoň o kúsok 
k nemu priblížil.“ 

Gleb Gevys
 

Návšteva gréckokatolíckeho kostola

Toto je náš kolektív
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VIII. C
Triedna učiteľka:  Mgr. Katarína Dovčíková
Žiaci: 
Tereza Birošová, Vanesa Capáková, Gabriel Cvengroš, Kevin Čonka, Mojmír 
Dzimko, Jozef Džubák, Matej Holotňák, Katarína Kedžuchová, Klaudia Klempárová 
- zahraničie, Kristína Kotlárová, Sabína Kotlárová - zahraničie, Šárka Midliková, 
Henrich Ondov, František Pluta, Anna Pružinská, Viktória Roguľová, Marek Špirka, 
Lukáš Šrobár, Janka Valková, Peter Bakoš 

V školskom roku 2015/2016 sme sa 
prehupli v našom štúdiu na základnej 
škole do jej druhej časti – sme ôsma-
ci. Učili sme sa niektoré nové veci iným 
spôsobom, učili sme sa o finančnej 
gramotnosti, multikultúrnej výchove 
a  tolerancii, mediálnej výchove, ... Za-
pojili sme sa do zberov papiera, tet-
rapakov, ktoré u nás organizoval EKO 
krúžok. Keďže naša trieda je špecifická 
tým, že 2/3 žiakov sa venujú športu, aj 
naše aktivity sa orientovali predovšet-
kým týmto smerom. Reprezentovali 

sme školu v rôznych druhoch športu, 
kde sme dosiahli aj výborné umiestne-
nia. Naše dievčatá J. Valková, V.  Ro-
guľová, T. Birošová reprezentovali 
školu vo florbale, volejbale a v bas-
ketbale, kde dosiahli veľmi pekný 
úspech – 1. miesto v okresnom kole a 
2. miesto v krajskom kole. Nezaostávali 
za nimi ani naši chlapci G. Cvengroš,  
L. Šrobár, M. Holotňák, J. Džubák, 
H.  Ondov, M. Špirka takisto repre-
zentovali školu takmer vo všetkých 
druhoch športu – florbale, volejbale, 

futbale, hádzanej, no najväčší úspech 
dosiahli tak ako dievčatá v  basket-
bale. Obsadili 1. miesto v okresnom 
kole, 1. miesto v krajskom kole a v júni 
nás budú reprezentovať na celoslo-
venskom kole Kalokagatia v Trnave. 
V celoročnej školskej športovej súťaži 
sme priebežne na 1. mieste v kategó-
rii 8.  – 9. ročníkov. Okrem školských 
športových súťaží naši žiaci J. Valková, 
V. Roguľová, G.  Cvengroš, M. Holot-
ňák, L. Šrobár, J.  Džubák, M. Špirka, 
H. Ondov a T. Birošová reprezentujú aj 
mesto Spišská Nová Ves a Slovensko 
vo svojich kluboch v  basketbale, flor-

bale a  cyklistike. 
Dievčatá a  chlap-
ci sa v  basket-
bale prebojovali 
na Majstrovstvá 
Slovenska a diev-
čatá obsadili na 
MINI EUROPE 
v  Luxembursku 
skvelé 3. miesto. 
Z Terezky Birošo-
vej vyrastá žen-
ský Peter Sagan. 
G.  Cvengroš je 
reprezentant Slo-

venska v kategórii U15 v  basketba-
le. Okrem športových súťaží sme sa 
zapájali aj do olympiád a  vedomost-
ných súťaží, kde nás reprezentovali 
M. Holotňák, A. Pružinská, T. Birošová, 
Š. Midlíková, V. Roguľová. Spolu sa te-
šíme na školský výlet, ktorý nás ešte 
len čaká. Školský rok rok 2015/2016 
bol super a spolu sa tešíme na ďalšie 
zážitky a   pekné leto. 2015/2016 bol 
super a spolu sa tešíme na ďalšie zá-
žitky a  pekné leto.

Triedny kolektív 

Družstvo dievčat v Luxembursku

Družstvo 
chlapcov

Cyklistka 
Terezka
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IX. A
Triedna učiteľka:  PaedDr. Ria Centková-Frankovičová, 
Zastupujúca triedna učiteľka: PaedDr. Katarína Burdigová
10 statočných: Dárius Beregházy, Denis Garčala, Štefan Jasečko, Patrick Lorko, 
Veronika Lorková, Andrej Mokriš, Michaela Seböová, Viktória Sivačková, Stanislav 
Švec, Kristína Záhradníková. Bývalí spolužiaci: Katarína Pirháčová, Lenka Skalská, 
Sebastián Otto Stettner, Wessam Lauf, Nina Dimitrovová 

A je to tu. Náš posledný rok na Ko-
žuške. Po všetkých tých rokoch nás 
ostalo už len 10. Prvý stupeň sme od-
štartovali s pani učiteľkou Jendrálovou. 
Vtedy nás ešte bolo 16. Všetci sme radi 
navštevovali školský klub detí, kde nás 
mala na starosti pani vychovávateľka 
Bušovská. Veľkým krokom pre nás bol 
príchod na druhý stupeň. Dostali sme 
tú najlepšiu pani učiteľku. Pani učiteľku 
Riu Centkovú, neskôr Frankovičovú. 

Všetko zbehlo tak rýchlo. Tento rok bol 
pre nás najdôležitejší. Naším hlavným 
cieľom bolo úspešné napísanie Testo-
vania 9. Po všetkých tých prípravách 
sa nám to aj podarilo. Pani učiteľke 
triednej sa počas roka narodil zdravý 
synček. Prajeme jej zdravie a rodinné 
šťastie. Veríme, že aj po ukončení tejto 
školy naďalej ostaneme skvelý kolektív. 
Ďakujeme Ti, Základná škola Ing. 
O. Kožucha! 

Naše úspechy: 
Stanislav Švec, 2. miesto v okresnom 
kole a 6. miesto v krajskom kole Fyzi-
kálnej olympiády
Kristína Záhradníková, 1. miesto 
v  okresnom kole Biologickej olympiá-
dy a 1. miesto v súťaži Shakespearov 
memoriál

Michaela Seböová, 2. miesto v okres-
nom kole Biologickej olympiády
Dárius Beregházy, 2. miesto v škol-
skom kole Logickej olympiády
Patrick Lorko, 1. miesto v okresnom 
a  krajskom kole Olympiády v nemec-
kom jazyku, úspešný riešiteľ celoslo-
venského kola Olympiády v nemeckom 
jazyku.

Triedny kolektív 

Triedny kolektív a vyučujúci v 9. A triede
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IX. B
Triedna učiteľka: Mgr. Bibiana Bobková
Žiaci: 
Katarína Csonková, Katarína Čambalová, Dominika Čonková, Patrik Geletka, 
Denis Horváth, Karolína Hyrošová, Kristína Kollárová, Radovan Kováč, Martin 
Kožár, Jerguš Krško, Dominik Majerčák, Soňa Mikolajová, Miroslava Ogurčáková,  
Veronika Rerková, Simona Rusinová, Marek Skyba. Žiak študujúci v zahraničí 
Hudran Radoslav

Našim hlavným cieľom v školskom roku 
2015/2016 bola príprava na Testovanie 
9 a prijímacie skúšky na stredné ško-
ly. Dôsledná príprava nás sprevádzala 
počas celého školského roka. Učili sme 
sa moderným spôsobom, pracovali na 
rôznych projektoch, zúčastňovali sme 
sa besied, mali sme niekoľko priere-
zových dní a vyskúšali sme si aj tema-
tické integrované vyučovanie na tému 

Geotermálna energia. V októbri sme sa 
v rámci projektu Vzdelávanie bez hra-
níc zúčastnili geografickej exkurzie 
vo Vysokých Tatrách: Štrbské pleso, 
Popradské pleso, Symbolický cintorín. 
V decembri sa na našej škole konala 
oslava sv. Mikuláša, na ktorej príprave 
sme sa podieľali aj my žiaci 9. B, robili 
sme program pre žiakov 2. stupňa na-
šej školy. Počas celého školského roka 

sme sa aktívne zapájali do rôznych sú-
ťaží, kde žiak Marek Skyba úspešne 
reprezentoval našu školu na Technickej 
olympiáde, na ktorej obsadil 1. miesto 
v okresnom kole a reprezentoval našu 
školu aj na krajskom kole. V Olympij-
skom krúžku aktívne pracovali žiačky 
Simona Rusinová, Veronika Rerková, 
Miroslava Ogurčáková a Soňa Mikola-
jová. Csonková Katarína a Čambalová 
Katarína pracovali v Eko krúžku. Žiaci 
Csonková Katarína, Čambalová Katarí-
na a Horváth Denis sa zapojili do celo-
slovenskej súťaže Mladí reportéri. 
Záver školského roka sa niesol v pl-
není si našich predsavzatí a snov pri 
výbere stredných škôl a prípravou na 

Testovanie 9 a na prijímacie skúšky 
na stredné školy. V apríli sme všetci 
absolvovali Testovanie 9 z matematiky 
a slovenského jazyka a literatúry. V máji 
sme všetci urobili prijímacie skúšky na 
stredné školy a boli prijatí na stredné 
školy, ktoré sme si vybrali. V mesiaci 
jún sme sa zúčastnili na školskom vý-
lete v Osvienčime a na spoločnom vý-
lete všetkých deviatakov na Pieninách. 
Spoločne sme sa rozlúčili na rozlúčko-
vej slávnosti všetkých deviatakov a uči-
teľov.
Naše veľké poďakovanie patrí všetkým 
našim vyučujúcim, vedeniu školy a na-
šej triednej učiteľke Mgr. Bibiane Bob-
kovej.

Triedny kolektív Naša trieda
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IX. C
Triedna učiteľka: Mgr. Eva Murgáčová
Zoznam žiakov: Daniel Dzurňák, Kamil Fedor, Zuzana Gabonayová, Oliver Gon-
da, Janka Hricová, Denis Jaroš, Timea Anna Lichvariková, Jakub Lipták, Andrea  
Mackovjaková, Patrik Mlynár, Ľubomír Morihladko, Patrik Petruška, Filip Peter  
Rákai, Diana Richnavská, Michal Slebodník, Andrej Širill

Zase prišiel strach a obavy z druhého 
stupňa. Po prvom polroku sme boli 
opäť v  pohode, pretože páni učitelia 
nás chceli veľa naučiť a usmerniť nás 
tým správnym smerom. 

Náš kolektív sa počas týchto deviatich 
rokov neustále menil. Niektorí spolu-
žiaci odišli na osemročné gymnázium 
či bilingválne gymnázium, ale niek-
torí nám pribudli. V triede máme veľa 

1. september 2007, to je 
rok, kedy väčšina z nás 
prvýkrát nesmelo prekročila 
brány tejto školy. Pani uči-
teľka Mgr. Miriam Dovalová 
dokázala, že škola sa stala 
pre nás druhým domovom. 
Potom sme spolu bojovali 
s  prvými písmenkami, čís-
licami, násobilkou i  s  vy-
branými slovami. Ani sme 
sa nenazdali a prvý stupeň 
sme mali za sebou.

športovcov – Dzurňák, Fedor – bed-
minton, Jaroš, Rákai – basketbal, 
Gonda – tenis. Šikovných muzikan-
tov – Dzurňák, Širilla, Mackovjaková, 
Petruška. Mnohí nás reprezentovali 
v  súťažiach – Hviezdoslavov Kubín, 
Biologická olympiáda, olympijsky kvíz, 
súťaže v cudzom jazyku a iných. Každý 
z nich sa vo svojom obore zúčastňuje 
na okresných, krajských a celosloven-
ských súťažiach. Máme aj šikovného 
„piloteka“ – Mlynára. Osobitná vďaka 
patrí našej triednej učiteľke Eve Murgá-
čovej za jej obetavosť, nervy pevné ako 
oceľ a za lásku, ktorú sme cítili každý 
jeden deň. Vďaka nej máme krásne 
zážitky zo školy v  prírode, plavecké-
ho a  lyžiarskeho výcviku, vianočných 
besiedok, Školskej kalokagatie. Neza-
budnuteľné boli školské výlety – v Drie-
nici, v  Bardejove, na Dedinkách, na 
Plejsoch. A samozrejme aj akcie olym-

pijského krúžku – každoročne výlet do 
Aqua City Poprad, bowling, Stanišov-
ská jaskyňa, Vysoké Tatry, Bratislava, 
Poráč, Košice, Slovenský raj, ...Ani 
sme sa nenazdali, a sme deviataci. 
Deväť rokov ubehlo rýchlo ako voda. 
Úspešne sme zvládli monitor a prijíma-
cie skúšky na stredné školy, na ktoré 
sme sa poctivo pripravovali. Už sme si 
vybrali, kde budeme pokračovať v štú-
diu. Či už na SOŠ, priemyslovke alebo 
gymnáziu, určite budeme ešte dlho 
čerpať zo základov, ktoré sme dostali 
od pani učiteliek slovenčiny, matema-
tiky a iných predme-tov. Aj keď sa už 
všetci tešíme na stredné školy, urči-
te nám bude chýbať základná škola, 
učitelia, na ktorých sme boli zvyknutí, 
a ktorí nám dali veľa rád do života. Tak 
odchádzame. Je to len jedno slovo, 
ale práve ono vnáša do našich sŕdc 
spomienky na všetko dobré, čo sme 
spolu prežili.

1. ročník

5. ročník

A to sme my v 9. ročníku
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ZO ŽIVOTA ŠKOLSKÉHO 
KLUBU DETÍ

1. oddelenie: Eva Lesňáková, zastupuje Vanda Malejčíková

3. oddelenie Bc. Zuzana Hnátová

4. oddelenie: Štefánia Vantrobová

2. oddelenie: Mgr. Ivana Gombošová, Veronika Janecová
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5. oddelenie: Ingrid Bušovská Aktivity ŠKD

6. oddelenie: Bc. Valéria Uhliarová

7. oddelenie: Ľudmila Veselá
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Prehľad umiestnenia žiakov 
v predmetových olympiádach 
a súťažiach v školskom roku 

2015/2016
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Okresné kolo 
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
Hviezdoslavov Kubín 
(poézia) II. kategória

2. miesto Ján Leibiczer, VI. A Mgr. Z. Vojčíková

Hviezdoslavov Kubín 
(próza) III. kategória

2. miesto Veronika Pivovarová, VII. B Mgr. M. Bilpuchová
3. miesto Martina Dovčíková, VII. B Mgr. M. Bilpuchová

Šaliansky Maťko 
II. kategória

1. miesto Veronika Pivovarová, VII. B Mgr. M. Bilpuchová

Štúrov Zvolen 
II. kategória

3. miesto Jakub Pollák, VIII. A Mgr. Martin Sliva

RUSKÝ JAZYK
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
ORJ 1. miesto Jakub Pollák, VIII. A Mgr. M. Šišková
Ars poetika  
Puškinov pamätník

1. miesto Jakub Pollák, VIII. A Mgr. M. Šišková

ANGLICKÝ JAZYK
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
Olympiáda v ANJ 
kategória 1B

3. miesto Martin Dam, VIII. A Ing. M. Lacušová

Shakespeare´s 
Memoriál 3. – 4. roč.

1. miesto Sára Mária Hollaarová, IV. A Mgr. Z. Šoltésová

Shakespeare´s 
Memoriál 5. – 6. roč.

3. miesto Tamara Geletková, VI. B Mgr. T. Tekáčová

Shakespeare´s 
Memoriál 7. – 8. roč.

1. miesto Samuel Ján Hollaar, VII. A Mgr. I. Cpin Brajerová

Shakespeare´s  
Memoriál 9. roč

1. miesto Kristína Záhradníková, IX. A Ing. M. Lacušová

NEMECKÝ JAZYK 
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
Olympiáda v NEJ 
kategória 1A

3. miesto Samuel Ján Hollaar, VII. A Mgr. Z. Lisoňová

Olympiáda v NEJ 
kategória 1B

3. miesto Viktória Jakubcová, VIII. A Mgr. Z. Lisoňová

Prednes nemeckej 
prózy 5. -7. roč.

1. miesto Timea Dimitrovova,  VII. B Mgr. M. Žukovská

Prednes nemeckej 
poézie 5. -7. roč.

2. miesto Ľudmila Slivová, VII. B Mgr. M. Žukovská

Prednes nemeckej 
prózy 8. -9. roč.

1. miesto Alica Matisová, VIII. A Mgr. Z. Lisoňová

Prednes nemeckej 
poézie 8. -9. roč.

2. miesto Viktória Jakubcová, VIII. A Mgr. Z. Lisoňová

Krajské kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
Olympiáda v NEJ 
kategória 1C

1. miesto Patrick Lorko, IX. A Mgr. Z. Lisoňová

Prednes nemeckej
 prózy 5. -7. roč.

3. miesto Timea Dimitrovova,  VII. B Mgr. M. Žukovská

Celoštátne kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
Olympiáda v NEJ 
kategória 1C

6. miesto Patrick Lorko, IX. A Mgr. Z. Lisoňová

MATEMATIKA
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
MOZ5 1. miesto Branislav Ječim, V. A Mgr. D. Rimská

2. miesto Alica Kvasňáková, V. A Mgr. D. Rimská
MOZ6 1. miesto Lucia Zajacová. VI. A Mgr. Ľ. Jakubov

2. miesto Tomáš Hamrák, VI. A Mgr. Ľ. Jakubov
MOZ8 1. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. A. Prachová

1. miesto Martin Dam, VIII. A Mgr. A. Prachová
3. miesto Emma Jantošovitšová, VIII. A Mgr. A. Prachová

MOZ9 2. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. A. Prachová
Pytagoriáda 5. ročník 1. miesto Branislav Ječim, V. A Mgr. D. Rimská

3. miesto Filip Sabovčík,  IV. A Mgr. R. Brezovská
Pytagoriáda 6. ročník 1. miesto Lucia Zajacová, VI. A Mgr. Ľ. Jakubov
Pytagoriáda 8. ročník 1. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. A. Prachová

2. miesto Martin Dam,  VIII. A Mgr. A. Prachová
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Celoslovenské kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
Pytagoriáda 8. ročník 8. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. A. Prachová
Logická olympiáda 4. miesto Martin Dam,  VIII. A Mgr. A. Prachová

39. miesto Dárius Beregházy, IX. A PaedDr. K. Burdigová
Pangea 15. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. A. Prachová

Matematický expres 2. miesto
B. Jakubov, M. Dam. 
E. Jantošovitšová,  
V. Jakubcová, VIII. A

Mgr. A. Prachová

V matematike sa konala súťaž Klokan pre žiakov 3. – 8. ročníka, kde sa úspešným 
riešiteľom stal B. Ječim, V. A.
V informatickej súťaži iBobor najlepšie výsledky dosiahli: Tomáš Hamrák, VI.  A,  
Samuela Kačenga, VII. A, Filip Krotký, V. C (kategória Benjamín). V kategórii Kadet boli 
najúspešnejší: Bruno Jakubov, VIII. A, Martin Dam, VIII. A a Dárius Beregházy, IX. A.

FYZIKA
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
FO kat. E 2. miesto Stanislav Švec, IX. A Mgr. J. Bakó
FO kat. F 2. miesto Martin Dam, VIII. A Mgr. J. Bakó
FO kat. E 3. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. J. Bakó

Krajské kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
FO kat. E 6. miesto Stanislav Švec, IX. A Mgr. J. Bakó

GEOGRAFIA
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
GeO kat. G 1. miesto Branislav Ječim, V. A Mgr. D. Rimská
GeO kat. F 3. miesto Adam Kvasňák. VI. A Mgr. D. Rimská
GeO kat. E 1. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. D. Rimská

Krajské kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
GeO kat. F 5. miesto Adam Kvasňák, VI. A Mgr. D. Rimská
GeO kat. E 4. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. D. Rimská

Celoštátne kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
GeO kat. E 25. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. D. Rimská

BIOLÓGIA
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
BiO kat. C 
projektová časť

2. miesto Ivan Dinga, VIII. B Ing. M. Marcinová

BiO kat. C teoreticko
-praktická časť

1. miesto Kristína Záhradníková, IX. A
PaedDr. Ria Frankovičová 
Centková

2. miesto Michaela Sebőová, IX. A
PaedDr. Ria Frankovičová 
Centková

BiO kat. D 
projektová časť

1. miesto Nina Mokrišová, VI. A Ing. M. Marcinová

BiO kat. D teoreticko
-praktická časť

1. miesto Zuzana Mackovjaková, VI. B Ing. M. Marcinová
3. miesto Kristína Kriváková, VII. A Ing. M. Marcinová

BiO kat. E zoológia 3. miesto Kamil Smorada, VIII. B Ing. M. Marcinová

DEJEPIS
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval

DO kategória F
1. miesto Adam Kvasňák, VI. A Mgr. M. Šišková
2. miesto Lucia Zajacová, VI. A Mgr. M. Šišková

DO kategória E 2. miesto Samuel Ján Hollaar, VII. A Mgr. M. Šišková

DO kategória D
1. miesto Bruno Jakubov, VIII. A Mgr. M. Šišková
2. miesto Viktória Jakubcová, VIII. A Mgr. M. Šišková

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
Ochranárik očami detí              
Kategória II. stupeň

1. miesto Radoslava Kráľová, VIII. A Mgr. D. Dingová
Zvláštna cena Monika Tomková,  VII. C Mgr. D. Dingová

Európa v škole 
II. kategória

1. miesto Oliver Girga, VI. B Mgr. D. Dingová

Európa v škole 
III. kategória

1. miesto Alex Kotlár, VII. B Mgr. D. Dingová

Naše mesto 1. miesto Zuzana Lapšanská, VIII. B Mgr. D. Dingová

Naše mesto
2. miesto Ján Samuel Hollaar, VII, A Mgr. D. Dingová
3. miesto Alica Matisová, VII. A Mgr. D. Dingová

Vesmír očami detí
3. miesto Lucia Kozubová, IV. B Mgr. D. Dingová
2. miesto Patrícia Géciová, V. A Mgr. D. Dingová

Ekovýkres, 
Ekomix 2016

1. miesto Jolana Hradiská, VII. C Mgr. D. Dingová
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Krajské kolo

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval

Energetika 2016

1. miesto
Nina Ratkovská, Daniela Hagov-
ská, Sabína Vencelová, VII. A

Mgr. D. Dingová

2. miesto
Vanesa Drabiščáková, 
Simona Slivošová, VII. A

Mgr. D. Dingová

3. miesto
Alexandra Mistríková, 
Kristína Kriváková, VII. A

Mgr. D. Dingová

TELESNÁ VÝCHOVA
Okresné kolo

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval

Atletika – skok do diaľky 3. miesto Oliver Gonda, IX. C Mgr. K. Dovčíková

Atletika 
– štafeta 4x60m

3. miesto

Gabriel Cvengroš, VIII. 
C Kristián Kampczyk, VIII. B 
Jozef Džubák, VIII. C
Oliver Gonda, IX. C

Mgr. K. Dovčíková

Atletika – 1000m 1. miesto Kristián Kampczyk, VIII. B Mgr. K. Dovčíková

Atletika – 300m 3. miesto Kristián Kampczyk, VIII. B Mgr. K. Dovčíková

Basketbal
1. miesto Družstvo chlapcov Mgr. K. Dovčíková

1. miesto Družstvo dievčat Mgr. K. Dovčíková

Bedminton
1. miesto Družstvo chlapcov Mgr. J. Bakó

3. miesto Družstvo dievčat Mgr. J. Bakó

Gymnastický štvorboj 3. miesto Družstvo chlapcov Mgr. E. Murgáčová

Hádzaná 2. miesto Družstvo chlapcov Mgr. E. Murgáčová

Krajské kolo

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval

Basketbal
1. miesto Družstvo chlapcov Mgr. K. Dovčíková

2. miesto Družstvo dievčat Mgr. K. Dovčíková

1. STUPEŇ
Okresné kolo
Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval
Hviezdoslavov Kubín - 
poézia

1. miesto Sára Mária Hollaarová, IV. A PaedDr. R. Brezovská

Hviezdoslavov Kubín - 
próza

1. miesto Carlota Sofia da Cruz, III. A Mgr. A. Kožíková
2. miesto Adela Leibiczerová, III. A Mgr. A. Kožíková

Šaliansky Maťko
1. miesto Adela Leibiczerová, III. A Mgr. A. Kožíková
2. miesto Sára Mária Hollaarová, IV. A PaedDr. R. Brezovská

Pytagoriáda 3. roč. 
1. miesto Matej Boroš, III. A Mgr. A. Kožíková
3. miesto Lenka Nováková, III. A Mgr. A. Kožíková

Pytagoriáda 4. roč.
1. miesto Lenka Nováková, III. A Mgr. A. Kožíková
2. miesto Filip Sabovčík, IV. A PaedDr. R. Brezovská
3. miesto Matej Boroš, III. A Mgr. A. Kožíková

Pytagoriáda 5. roč. 3. miesto Filip Sabovčík, IV. A PaedDr. R. Brezovská

Krajské kolo

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval

Hviezdoslavov Kubín - 
poézia

3. miesto Sára Mária Hollaarová, IV. A PaedDr. R. Brezovská

Hviezdoslavov Kubín 
- próza

1. miesto Carlota Sofia da Cruz, III. A Mgr. A. Kožíková

Šaliansky Maťko 1. miesto Adela Leibiczerová, III. A Mgr. A. Kožíková

Celoslovenské kolo

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval

Hviezdoslavov Kubín 
- próza

Carlota Sofia da Cruz, III. A Mgr. A. Kožíková

Šaliansky Maťko diplom Adela Leibiczerová, III. A Mgr. A. Kožíková

V informatickej súťaži iBobor najlepšie výsledky dosiahli: Filip Sabovčík, IV. A, Lau-
ra Vaicová, IV. A, Marek Malejčík II. A. 
V matematike sa konala súťaž Klokan pre žiakov 3. – 8. ročníka, najlepšie výsledky 
– 100% úspešnosť dosiahli: Lenka Nováková, III. A a Viliam Karol Kubičár, IV. A.

Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov  
v novom školskom roku!
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V novembri 2015 prebehlo TESTOVANIE 5 

Predmet
Priemerná úspešnosť 

v SR v %
Priemerná úspešnosť 

školy v %

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy oproti 

národnému priemeru v %

Slovenský jazyk 
a literatúra

66,62 79,08 +12,46

Matematika 61,99 76,08 +14,09

V apríli 2016 prebehlo TESTOVANIE 9

Predmet Triedy
Priemerná 

úspešnosť triedy v %
Priemerná 

úspešnosť školy v %

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy 
oproti národnému 

priemeru v %

Slovenský jazyk a 
literatúra

9. A 86,0 69,5 +6,9

9. B 64,25

9. C 64,5

Matematika 9. A 83 69,2 +16,4

9. B 60,62

9. C 69,1

Neľahká cesta k úspechu
V rámci tohto školského roka som sa zúčastnil rôznych súťaží z matematiky, fyziky, 
geografie a dejepisu. Prešiel som okresné, krajské aj celoštátne kolá. Myslel som 
si, že moja príprava na tieto súťaže bude omnoho jednoduchšia. Pociťoval som, 
že sa inak pripravuje na súťaže z matematiky alebo fyziky ako na súťaže z dejepisu 
a geografie. Pripravoval som sa z rôznych učebníc, kníh, odbornej literatúry, en-
cyklopédií. Čerpal som informácie z internetu, riešil som súťažné materiály - testy 
z minulých ročníkov. Najťažšie bolo pre mňa súťažiť v krajských a celoštátnych ko-
lách, kde už bola pre mňa väčšia konkurencia. Ale pre život a pre ďalšie štúdium, 
som okrem množstva nových informácií získal aj nové skúsenosti, ale aj väčšiu 
súťaživosť. 

Bruno Jakubov. 8. A

Sára Mária Hollaarová, 
IV. A

Carlota Sofia da Cruz, 
III. A

Adela Leibiczerová, 
III. A

TOP 10 - NAJÚSPEŠNEJŠÍ 
ŽIACI ŠKOLY

Viktória Jakubcová, VIII. A Lucia Zajacová, VI. A
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Branislav Ječim,
 V. A

Bruno Jakubov, 
VIII. A

Martin Dam, 
VIII. A

Adam Kvasňák, VI. A Patrik Lorko, IX. A

10 NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 
ŠPORTOVCOV ŠKOLY

Daniel Dzurňák, IX. C

Denis Jaroš, IX. C

Lukáš Šrobár, VIII. C

Filip Rákai, IX. C Gabriel Cengroš, VIII. C
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Jozef Džubák, VIII. C

Jana Valková, VIII. C

Kamila Jarošová, VII. B

Jana Valková, VIII. C Viktória Roguľová, VIII. C

VÝZNAMNÉ PROJEKTY ŠKOLY

Zelená škola. V tomto školskom roku 
sme v rámci tohto projektu zorgani-
zovali burzu hračiek a kníh, čistili sme 
brehy Hornádu v okolí školy a moni-
torovali čistotu vody. Veľký ohlas mala 
lesná pedagogika so žiakmi 9. ročníka, 
vodný bufet na Deň vody, zber papiera 
a tetrapakov, exkurzia v Brantner Nova, 
návšteva Botanickej záhrady v  Koši-
ciach - výstava motýľov, výlet s rodič-
mi do Kvačianskej doliny. Zapájame 
sa do súťaží Botanikiáda, Recyklohry,  
Mladí reportéri pre životné prostredie 
Koordinátormi projektu: PaedDr. Ria 
Frankovičová Centková, Ing. Monika 
Marcinová

Cena Embraco. Od roku 2009 pripra-
vuje firma Embraco v Spišskej Novej 
Vsi pre základné školy v našom okre-
se grantový program Cena Embraco 
za ekológiu. Zameraný je na oblasť ži-
votného prostredia a ochranu prírody. 
Každoročne sa grantu zúčastňuje aj 
naša škola a tento rok sme s projek-
tom „Zmeň svoje myslenie, zmenia sa 
aj tvoje činy“ obsadili 1. miesto. Témou 
projektu sú obnoviteľné zdroje energie 
a ich využívanie. Koordinátorka pro-
jektu: Mgr. Daniela Dingová

Časopis OKO. Cieľom práce v časo-
pise je vhodné využitie voľného času 
detí, podpora a rozvoj talentu detí, 
práca s  počítačom, využitie informač-

no-komunikačných technológií, vplyv 
na rozvoj etickej, estetickej, humánnej 
a environmentálnej výchovy, získavanie 
nových poznatkov a vedomostí, moti-
vovanie detí k samostatnosti a zodpo-
vednosti. Zodpovedné za časopis: 
Mgr. Anna Prachová, Mgr. Tatiana 
Tekáčová, Mgr. Ivana Cpin Brajero-
vá

Prevencia sociálno-patologických 
javov. Aj v tomto školskom roku sa 
realizovala prevencia sociálno-pato-
logických javov, do ktorej patria také 
javy ako sú šikanovanie, záškoláctvo, 
týranie, kyberšikanovanie, drogy, fajče-
nie, alkoholizmus a pod. V rámci pro-
jektu sa uskutočnilo množstvo podujatí 
a aktivít. Spomenieme aspoň niektoré: 
besedy so žiakmi 4. ročníka o šikano-
vaní, besedy koordinátora so žiakmi  
5. a 6. ročníka o alkohole a fajčení, 
besedy s príslušníkmi mestskej polície 
v 8. ročníku o postavení policajtov a ich 
práci a v 9. ročníku o obchodovaní 
s ľuďmi. Tiež peer aktivisti – žiaci 8. A 
triedy organizovali spoločné worksho-
py so žiakmi 1. stupňa. Koordinátor 
projektu: Mgr. Vladimír Burík

Zdravá škola. V rámci tohto projektu 
sme počas školského roku realizova-
li relácie o zdravom životnom štýle a 
zdravej výžive. Organizovali hlasovanie 
v Detskom čine roka. Propagovali sme 
dni bez sladkostí, so šalátmi a zdravý-
mi jedlami. V školskej jedálni prebiehal 

PREZENTUJEME SA NA 
VEREJNOSTI
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projekt Ovocie do škôl. Koordinátorka 
projektu: Kamila Okályová

Pravidelné aktivity školy v rámci projek-
tu Naše mesto: Deň vody, Deň Ze-me, 
Otváranie studničiek, Vianočná burza, 
Burza pre mamičky, Burza kníh, Kalo-
kagatia, GYM FIT, Bedmintonový turnaj 
dvojíc, Mikuláš, Vianočný betlehem, 
Karneval, Deň otvorených dverí pre 
IND triedy, Slávnostný zápis pre 1. roč-
ník, návšteva divadelných predstavení, 
výchovných koncertov, návšteva galé-
rie, múzea. V tomto školskom roku rok 
sme prvýkrát uskutočnili aj Imatrikulá-
ciu pre žiakov 1. ročníka, chceme v tej-
to aktivite pokračovať aj budúci rok.

Digiškola. Od roku 2014/15 je naša 
škola zapojená do projektu Digiškola. 
Dostali sme komplet vybavenú moder-
nú digitálnu tabletovú učebňu. Table-
ty sme využívali hlavne na vyučovaní 
v deviatom ročníku. Zoznámili sme sa 
s prostredím Androidu, s prácou s rôz-
nymi zaujímavými aplikáciami, pri rieše-
ní testov a rôznych pracovných listov. 
Koordinátor projektu: Mgr. Ľubomír 
Jakubov

Športovci našej školy sa zapojili v tom-
to školskom roku do aktivít, ktoré sú-
visia z blížiacimi sa olympijskými hrami 
v Brazílii. Projekt Šport je moja láska 
ponúka žiakom niekoľko aktivít: vedo-
mostné, výtvarné, kreatívne, literárne, 
mediálne environmentálne, športové 
súťaže. Žiaci olympijského krúžku sa 
zúčastnili ME v krasokorčuľovaní v Bra-
tislave, navštívili múzeum MOV v Lus-
sane, ... Koordinátorka projektu: 
Mgr. Eva Murgáčová. 

Partnerská škola v Brazílii - dejiska 
o olympijských hier, je v súčasnosti ofi-
ciálnym partnerom mesta Spišská Nová 
Ves. Toto partnerstvo je obohacované 
aj aktivitami našej školy, ktorá rozvinula 
listovú korešpondenciu, v ktorej svojim 
rovesníkom píšeme o  našich olympij-
ských športovcov. Naši rovesníci z Bra-
zílii nám zase pripravili zaujímavé tričká, 
kde prezentovali spravodlivosť, lásku, 
pohodu a porozumenie. Koordinátor-
ka projektu: Ing. Mária Lacušová

VYBRANÉ ŠKOLSKÉ AKCIE 

Exkurzie. V nadväznosti na nedávno 
realizovaný projekt Vzdelávanie bez 
hraníc sa žiaci našej školy zúčast-
nili niekoľkých poznávacích exkurzií. 
Navštívili sme Slovenský raj, Vysoké 
Tatry, Južný a severný Spiš, Podbra-
nisko. V rámci exkurzií žiaci spoznávali 
krásy Slovenska, naučili sa pracovať 
s GPS zariadením a vyhľadávali kešky. 
Naša škola vyhlásila Grantový projekt: 
Od slov k činom. Jeho cieľom bolo 
zlepšiť spoluprácu a vzťahy medzi ko-
lektívom, naučiť sa vážiť si svoje zdra-
vie, byť empatickí a tolerantní. Vyhrali 
tieto triedy: 6. B a 4. A. V internetovom 
hlasovaní získala ocenenie aj 7. A trie-
da.
Žiaci našej škole každoročne prispie-
vajú do programu Deti mestu svojimi 
tanečnými, speváckymi číslami a tiež 
takýmto spôsobom prezentujú svoju 
školu. 
Deň integrovaného tematického 
vyučovania. Po prvýkrát sme v našej 
škole zrealizovali vo všetkých triedach 
nezvyčajný deň integrovaného tema-
tického vyučovaní. Na premiéru sme 
využili Deň Zeme a z rôznych pohľadov 

jednotlivých predmetov sme nazera-
li, skúmali, hľadali informácie o energii 
a jej využití.
Škola v prírode sa v tomto školskom 
roku uskutočnila pre žiakov 1. – 4. roč-
níka. V krásnom prostredí Plejsov a Vy-
sokých Tatier oddychovali a naberali 
sily žiaci spolu s so svojimi učiteľkami 
a vychovávateľkami. 
Aktivity školského klubu detí. Pravi-
delne sme navštevovali mestskú kniž-
nicu, Galériu umelcov Spiša. Pripravo-
vali sme kultúrne programy, vystupovali 

sme napríklad v Dome dôchodcov, pri 
otvorení športového ihriska, na Vianoč-
ných besiedkach pre rodičov, pre ÚNIU 
nevidiacich a slabozrakých. Pripravovali 
sme aj vianočné a veľkonočné pozdra-
vy, darčeky, vianočný stromček, ikeba-
ny, vyrábali sme výrobky na Burzu pre 
mamičky, ... Najviac sme sa vyšantili 
na karnevale, kde sme si vlastnoručne 
(aj za pomoci vychovávateliek) vyrábali 
masky, ale tam sme si aj schuti zatanco-
vali. Na záver školského roka si štvrtáci 
v ŠKD pripravili rozlúčkový večierok.  
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DEVIATACI SA LÚČIA 
SO SVOJOU ŠKOLOU

September 2007. Na ten september 
pred deviatimi rokmi nikdy nezabud-
neme. V ten deň sme prvýkrát vošli do 
našej školy. Keď sme uvideli tých ob-
rovských deviatakov, pomysleli sme si: 
„Tí sú ale veľkí!“ Ale keď sme uvideli milé 
usmievavé tváre našich pani učiteliek, 
strach z nás opadol. A teraz sme tými 
veľkými MY. Deväť rokov strávených na 
našej škole bolo skutočne zábavných, 
ale aj poučných. Prešli sme si všetkým, 
počnúc rozbitými taniermi a  pokrive-
ným príborom v jedálni, vylomenými 
dverami pri vstupe do školy, ale aj zá-
bavnými výletmi, rôznymi exkurziami 
a  náučnými hodinami, z ktorých sme 
si odniesli množstvo nových informácií, 
ale aj veľa zážitkov. Napríklad na hodi-
ne fyziky sme sa naučili zavárať uhorky 
a   skupinka našich spolužiakov robila 

pokus, pri ktorom došlo k výbuchu. Via-
cerí z nás reprezentovali školu na rôz-
nych predmetových a športových súťa-
žiach. Končíme deviaty ročník a  týmto 
sa chceme poďakovať všetkým učite-
ľom, ktorí nás sprevádzali a  vydržali to 
s nami na našej ceste deväť rokov. Špe-
ciálne sa chceme poďakovať pánom 
učiteľom slovenského jazyka a mate-
matiky, že si nás zobrali pod ochranné 
krídla a svedomito nás pripravili na Tes-
tovanie 9 a na prijímacie skúšky. Ďalej 
by sme sa chceli poďakovať ostatným 
učiteľom, ktorí nás učili či už na prvom 
alebo na druhom stupni. Osobitne sa 
chceme poďakovať triednym pani uči-
teľkám z prvého aj druhého stupňa, 
ktoré to s nami všetko zvládli. Lúčia sa 
s Vami vaši nezabudnuteľní, najlepší 
a najvzornejší deviataci. 
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