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Naša škola v súčasnosti 
Na škole začínala výučba v školskom roku 2017/18  v 30 triedach, v kto-
rých sa učilo  602 žiakov:  na I. stupni  bolo 16 tried  s 336 žiakmi a na           
II. stupni 14 tried s 266 žiakmi. Popoludní  pre žiakov I. stupňa bolo            
určených  8 oddelení školského klubu detí. Na škole máme okrem bež-
ných tried aj triedy pre žiakov s intelektovým nadaním.  
 
Kolektív zamestnancov školy 
Žiakom sa venuje 45 učiteľov, 8 vychovávateliek a  6 asistentiek. Okrem 
toho sa o nás starajú aj nepedagogickí zamestnanci: 8 v školskej jedálni,   
6 upratovačiek a 1 školník. V administratíve pracujú 2 zamestnankyne. 
 

Slovo riaditeľa školy 
Milí priatelia našej školy, 

aj keď sa navonok zdá, že každý školský rok 
je o tom istom a podobá sa ako vajce vajcu, 
nie je to celkom pravda. Áno, chodíme pravi-
delne do školy, učíme sa, vy sa pripravujete a 
píšete domáce úlohy, my skúšame, spolu ro-
bíme projekty,  súťažíme.... a popri tom zaží-
vame chvíle, ktoré sú neopakovateľné, jedi-
nečné alebo aspoň vždy iné. 
Aj tento školský rok 2017/18 sa zapíše do 
kroniky našej školy ako jedinečný. A táto ro-
čenka by mala byť toho dôkazom. Verím, že, 
keď v nej budete listovať, nebudete hľadať 
iba seba a svojich najbližších na fotografiách a 
vo výsledkových listinách, ale že pri čítaní  jej 
strán sa vám občerstvia spomienky, vráti sa 
späť atmosféra tých dní a pripomenie vám to všetko krásne, čím škola 
„žila“, a vy v nej  počas školského roku 2017/18. Príjemné čítanie. Verte, 
stojí to za to. Najmä, ak to bude čítať po rokoch. 

Deviataci na slovíčko 
1. Čo ťa na našej škole ovplyvnilo najviac?  
2. Na čo budeš spomínať najradšej? 
 
Sabinka, IX. A 
1. Keď som nastúpila na túto školu v 4. ročníku hneď som pocítila pár 
zmien. Či už to bolo novými spolužiakmi, učiteľmi, ale najväčšia zmena bola 
v spôsobe učenia sa. Prvé tri roky som bola zvyknutá sa vôbec neučiť, no na 
tejto škole to tak nefungovalo. Ovplyvnili ma hlavne učitelia a ich spôsoby – 
ako sa vyjadrovali, a ako konali, pretože som pri nich vyrastala (a stále vy-
rastám) a boli mojimi prvými väčšími vzormi.  
2. Budem spomínať asi na všetko . Bude mi chýbať ranné zvonenie, učite-
lia, spolužiaci, no samozrejme aj jedlo zo školskej jedálne a celá táto škola.  
Vierka a Jolanka, IX. B 
1. Na škole ma najviac ovplyvnili učitelia a spolužiaci. Od učiteľov som sa 
mohla naučiť veľa informácii, komunikácii s ľuďmi a  celkovému prejavu a 
vystupovaniu. So spolužiakmi som nadobudla nové pohľady na svet, nové 
názory, ktoré sme všetci obhajovali a hlavne nové vzťahy, zážitky a skúse-
nosti, ktoré uplatním v osobnom živote. 
2. Najradšej budem spomínať na zážitky, ktoré som prežila so svojimi spo-
lužiakmi a učiteľmi, na výlety, exkurzie a rôzne besedy. Rada budem spo-
mínať na úspechy, ktoré som v škole dokázala, aj na smiešne situácie cez 
hodiny s učiteľmi. Ale najradšej budem spomínať na moje celé detstvo strá-
vené s mojimi kamarátkami a kamarátmi na našej škole. 
Miloš, Samo, IX. A 
1. Na našej škole nás ovplyvnilo veľa vecí. Či už v dobrom alebo zlom. Po-
čas nášho štúdia sme toho veľa zažili. Na našej ceste sme sa mnohému priu-
čili či už to bola matematika, slovenčina alebo to boli aj nepovinné predmety 
ako priateľstvo, láska. Hoci sme sa veľmi zmenili, náš úsmev je aj po devia-
tich rokoch stále rovnaký.  
2. Budeme spomínať na veľa vecí. Napríklad na nezabudnuteľné zážitky, 
výborných učiteľov, zaujímavé exkurzie a bláznivých spolužiakov. Alebo aj 
na večné nezmyselné hádky, ktoré nakoniec dopadli zmierením, prekriko-
vanie na hodinách. V skratke budeme spomínať na všetko, na tie dobré, ale 
aj zlé spomienky a skúsenosti zo školy. 

Riaditeľ školy                                             
PhDr. Bohuslav Vaľko 



 
 

6                 7 
 

 

            ZŠ, Ing. O. Kožucha 11,  Spišská Nová Ves                                                                                                                                          Ročenka 2017/18 

PEDAGOGICKÝ ZBOR  
 
PhDr. Bohuslav Vaľko 

 
riaditeľ 

Mgr. Jozef Bakó zástupca 
Mgr. Daniela Dingová zástupkyňa 
Mgr. Marcela Bilpuchová triedna učiteľka: 7. B 
Mgr. Michaela Bocková triedna učiteľka: 2. D 
PaedDr. Ružena Brezovská triedna učiteľka: 2. A 
Mgr. Vladimír Burík triedny učiteľ: 9. B 
Ingrid Bušovská vychovávateľka 
Mgr. Ivana Cpin Brajerová triedna učiteľka: 6. A  
Mgr. Miriam Dovalová  triedna učiteľka: 4. B 
Mgr. Katarína Dovčíková učiteľka 
Mgr. Lenka Fiffiková učiteľka 
Mgr. Andrea Filipová učiteľka 
Mgr. Mária Filipová triedna učiteľka: 3. D 
Mgr. Ivana Gombošová asistentka 
Mgr. Ľubomír Jakubov triedny učiteľ: 9. A 
Veronika Janecová asistentka 
Mgr. Valéria Jendrálová triedna učiteľka: 3. A 
Mgr. Renáta Kolárčiková triedna učiteľka: 3. B 

Helena Kostelníková vychovávateľka 

Ing. Katarína Kováčová asistentka 

Mgr. Andrea Kožíková triedna učiteľka: 1. A 

Bc. Oľga Krausová vychovávateľka 

Ing. Mária Lacušová triedna učiteľka: 5. C 

Mgr. Stanislava Ledecká triedna učiteľka: 6. C 

Eva Lesňáková vychovávateľka 

Mgr. Zdenka Lisoňová učiteľka 

Mgr. Alena Majerničková triedna učiteľka: 4. C 

Ing. Monika Marcinová triedna učiteľka: 5. B 

Mgr. Katarína Meliorisová triedna učiteľka: 1. C 

Mgr. Ivana Milaniaková asistentka 

Ing. Martin Mucha učiteľ 

Mgr. Viera Muchová triedna učiteľka: 2. B 

Mgr. Eva Murgáčová triedna učiteľka: 6. B 

Dana Němcová vychovávateľka 

Mgr. Patrícia Nováková triedna učiteľka: 0. roč. 

Mgr. Anna Nováčeková  učiteľka 

 
Kamila Okályová triedna učiteľka: 2. C 

Mgr. Anna Prachová učiteľka  

Mgr. Danica Rimská triedna učiteľka: 7. A 

Mgr. Tatiana Rusnáková triedna učiteľka: 8. B 

Mgr. Martin Sliva triedny učiteľ: 5. A 

Mgr. Štefánia Slivošová triedna učiteľka: 4. D 

Mgr. Júlia Slivová triedna učiteľka: 5. B 

Mgr. Miriam Soláková triedna učiteľka: 4. A 

Mgr. Jana Šimonová učiteľka 

Mgr. Magdaléna Šišková triedna učiteľka: 8. C 

Mgr. Zuzana Šoltésová učiteľka 

Mgr. Lucia Štundová triedna učiteľka: 1. B 

Mgr. Františka Tornayová asistentka 

Mgr. Andrea Trnovcová triedna učiteľka: 3. C 

Iveta Turcsányiová asistentka 

Bc. Valéria Uhliarová vychovávateľka 

Mgr. Jana Urichová učiteľka 

Štefánia Vantrobová vychovávateľka 

Mgr. Ľudmila Vargová výchovný poradca 

Ľudmila Veselá vychovávateľka 

Mgr. Zuzana Vojčíková triedna učiteľka: 8. A 

Mgr. Mária Žukovská triedna učiteľka: 7. C 
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Nepedagogickí zamestnanci  
Sekretariát: Silvia Mikolajová 
Ekonomický úsek a PaM: Lenka Slebodníková 

 
 

Vedúca ŠJ: Ing. Katarína Brejčáková 
Kuchárky: 
 

Terézia Bednárová, Valéria Blahutová, 
Darina Friedmanová, Svetlana Rovderova, 
Kamila Štefániková, Andrea Vlčeková, 
Petra Zajacová  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Školník: Jaroslav Sanetrik 
Upratovačky: 
 

Mária  Frišlovičová, Anna Gondeková,   
Alžbeta Kiššáková,  Iveta Krišková,  
Mária Selnekovičová, Lenka Lapšanská, 
Katarína Pavlíková 

 

Rada školy 
Predsedníčka RŠ: Mgr. Katarína Meliorisová 

Podpredseda RŠ: Mgr. Zuzana Vojčíková 

Za rodičov: JUDr. Ľubomír Ondov, Mgr. Ivana Širillová,  

 Róbert Neuvirth, Mgr. Mária Holotňáková 

Nepedagogickí 
zamestnanci: 

Lenka Slebodníková 

Za zriaďovateľa: Ing. Eva Vargová, PaedDr. Dávid Demečko, 

 Mgr. Ondrej Majerník, Mgr. Jozef Kačenga 
 

Rada rodičov  

Predsedníčka: 
Podpredsedníčka: 

Mgr. Mária Hollaarová 
Mgr. Ingrid Olejníková 

Pokladníčka: Ing. Jana Barbuščáková 

Členovia Rady rodičov sú predsedovia jednotlivých tried. 

Administratívne                        
pracovníčky 

Kuchárky školskej 
jedálne 

Upratovačky                   
školy 



 
 

10               11 

 
 

           ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves                                                                                                                                         Ročenka 2017/18 

Zo života tried 
Príspevky vytvorili jednotlivé triedy, neprešli jazykovou úpravou. 

0. ročník 

Triedny učiteľ: Mgr. Patrícia Nováková 
Žiaci: Sabrina Gabčová, Vanesa Gabčová, Martina Gapčová, Denisa 
Horváthová, Ingrida Horváthová, František Kotlár, Lukáš Kotlár, Mário 
Kotlár, Peter Pačan  
 

  
V tomto školskom roku navštevovalo nultý ročník 9 žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Začiatky boli náročné, veľakrát aj plné obáv 
zo strany detí a ich rodičov, ako  deti  zvládnu pobyt v našej škole,  ako 
si zvyknú na školské prostredie, na iné deti, na dospelých, ako budú 
komunikovať... Žiaci v tejto triede však zvládli nultý ročník veľmi 
úspešne. Počas celého školského roka  sme sa  zapájali do školských ak-

tivít. Už na jeseň sme spolu absolvovali cvičenie v prírode a opustili sme 
priestory našej školy. Navštívili sme divadlo v meste, nacvičili sme prog-
ram na vianočnú besiedku spolu s prvákmi, zasúťažili sme si na miku-
lášskom GymFite, navštívili sme Vianočné trhy. Snažili sme sa aktívne 
pracovať  cez prierezové dni počas celého školského roka, zapojili sme sa 
do výtvarných súťaží v rámci našej kategórie. Čo sa týka našej práce na 
vyučovaní, tam sme sa popasovali so slovenským jazykom, naučili  sme 
sa množstvo piesní, básní, rečňovaniek. Neustále sme cibrili jemnú mo-
toriku, aby sme boli čo najlepšie pripravení na písanie v prvom ročníku. 
Zoznámili sme sa s číslami, niektorými písmenami zo šlabikára, spozná-
vali sme okolie školy, prírodné javy a dopĺňali sme si vedomosti 
z chýbajúceho pobytu v MŠ. Po celoročnej práci sme dostali odmenu 
v podobe školského výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi. 
 
  

 

Naša trieda 

 
Výlet v ZOO 
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I. A 

Triedna učiteľka:Mgr. Andrea Kožíková 
Vychovávateľka ŠKD: Dana Němcová 
Žiaci: Lukáš Barto, Ema Dam, VitaliaDirgová, Boris Dublan, Natália Ha-
govská, Samuel Ištvanik, Miroslav Kondrát, Nina Krajňáková, Samuel 
Kukura, ChiaraMatiašovská, NellaMikolajová, Slavomír Morávek, Vane-
sa Novotná, Paulo Kristián Perháč, NgocChauPhamThanh, Matej Rado-
vič, HenriettaRevajová, Dominik Rimský, Kristína Turčanová 

 

Jeden z najvýznamnejších dní života každého z nás je deň, keď po prvý-
krát prejdeme bránou školy, zasadneme do školských lavíc a začneme 
objavovať úplne nový, doposiaľ nepoznaný svet. Tak aj my, malí prváci, 
sme sa ocitli v tejto tajuplnej krajine. Školský rok sa začal prekvapivo - 
EKO týždňom. Skutočnými prvákmi sme sa stali až zložením slávnost-
ného sľubu a splnením jednotlivých úloh na prváckej imatrikulácii. Pre 
rodičov sme si pripravili aj krátky program. Aby sa nám v našej triede 

dobre pracovalo, skrášlili sme si 

ju izbovými kvetmi. Vyhrali 
sme súťaž „Najzelenšia trieda“ 
v škole. Počas celého školského 
roka sme boli aktívne zapojení 
v projekte Zippyho kamaráti, 
v ktorom sme si rozvíjali emo-
cionálne a  sociálne zručnosti. 
Na mikulášskom GymFite sme 
si výborne zašportovali a získa-
li sme diplom. Predvianočný čas sme našim rodičom a spolužiakom sprí-
jemnili koledami, vinšami a biblickým príbehom „Traja králi“.Potešila 
nás návšteva detí z  MŠ J. Hanulu, ktorým sme ukázali zaujímavú hodi-
nu. Úspešne sme zvládli i Deň otvorených dverí, počas ktorého sme 
predviedli naše čitateľské zručnosti a vedomosti z anglického jazyka. 
Keď sme objavili celý písmenkový svet, stali sme sa čitateľmi Spišskej 
knižnice a odhalili sme aj tajomstvá školskej knižnice. Svoje matematické 
vedomosti sme využili v matematickej súťaži Klokan. Úspešnými rieši-
teľmi boli: Slavomír Morávek, Vanesa Novotná a NgocChauPhamThanh. 
Prostredníctvom prierezových dní sme zažili zaujímavé zážitkové vyu-
čovanie. Na jar sme sa zúčastnili akcie Otváranie studničiek. Boli sme 
i na dopravnom ihrisku, na ktorom sme si precvičili pravidlá cestnej 
premávky. V školskom kole Slávik Slovenska našu triedu reprezentovala 

Kristína Turčanová a vy-
spievala si 3. miesto. Zapoji-
li sme sa do zberu papiera 
i gaštanov. V rámci školské-
ho výletu sme navštívili 
ZOO v Spišskej Novej Vsi 
a oslávili sme tam aj MDD. 
Zrazu je tu koniec roka. Sú 
pred nami zaslúžené prázd-
niny plné slnka, vody 
a dobrodružstiev. Tak hurá 
na ne! Ahoj v septembri! 

Náš triedny kolektív 

GymFit 

Zippyho  kamaráti 
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I. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Štundová 
Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Valéria Uhliarová 
Asistentky:IngridBušovská, Bc. Oľga Krausová, Dana Němcová, Štefánia 
Vantrobová, Mgr. Valéria Uhliarová 
Žiaci: Marko Baldovský, Hugo Biganič, Rachel Cristea, Michael Detvai, 
Zara Dziedzinová, Vivien Fedorčáková, Robin Frankovič, Diana Gurec-
ká, Nina Hirošová, Zuzana Holubová, Nina Horváthová, Tomáš Korba, 

Michal Kotlár, Kristián Krotký, Viktória Lochmanová, Filip Malák, Bru-

no Novák, Martin Plachetka, Alica Zoe Staňová, Damián Turcsányi, Dia-

na Vašková, Ľuboš Vincze. V zahraniční sú žiaci: Z. G., V. H., V. K.  
 

Náš kolektív 

...My sme smelí prváci, múdre hlávky máme...sovička je maskotom...my 
ju radi máme...s písmenkami, číslami do boja sa dáme...čítania sa nebo-
jíme, s počtami si poradíme, všetko sa nám podarí, keď sa radi máme a si 

zabeháme...Tieto slová vystihujú našu ,,SOVIČKOVÚ“ triedu, kde je 
stále veselo. Prvácke sovičky počas dňa nespia ako ich najlepšia priateľ-
ka  pani sova, ale čítajú, krasopisne píšu a rýchlo počítajú. Náš prvý 
a výnimočný školský rok sme začali čítaním knihy, ktorú nám ako dar-
ček už počas letných prázdnin zakúpila naša nová triedna učiteľka. 
Veľmi sa na nás tešila a s úsmevom na tvári sme sa privítali v jeden  ne-
zabudnuteľný septembrový deň. Na školskej lavici nás čakal ŠLABIKÁR, 
ktorý sme nedočkavo listovali a počúvali, čo všetko pekné nás počas 
školského roka čaká. Prekvapením bol  kamarát Zippy – rozprávková 
postavička lúčneho koníka, ktorý nám pomáhal prekonať našu žiarli-
vosť, hnev, strach zo zmien a iné negatívne emócie. So Zippym sme pre-
žili veľa pekných momentov – Imatrikuláciu prvákov, GymFit, návštevu 
škôlkarov, Vianočnú triednu besiedku, návštevu Spišskej knižnice, kar-
neval, otváranie studničiek či účasť na bežeckých pretekoch s našou 
triednou učiteľkou. To bolo radosti, keď sme si mohli Zippyho vziať na 
víkend domov. Zippy má zázračnú moc liečiť – vyliečil nám kiahne, kto-
ré napadli našu šikovnú triedu. Žiaci našej triedy sa rýchlo zotavili, keď-
že sme aktívni bežci a gymnasti. Aby sme v našej triede nepestovali len 
tieto športy, náš kolektív obohatil  v druhej polovici šk. roka nový spolu-
žiak, ktorý sa aktívne venuje futbalu. Veľmi sme sa potešili a pripravili 
sme mu zdravú desiatu, keďže zdravá strava je základom pre dobrý vý-
kon športovca. Zippy nás naučil, že aj kamaráta, ktorý nemá vzťah 
k športu, berieme s láskou medzi seba do nášho sovičkového kolektívu. 
A tak to aj bolo, keď prišla 
medzi nás  naša spolužiačka 
Zuzka zo zahraničia. Za od-
menu smeZippyho  zobrali na 
školský výlet do Vysokých 
Tatier a zhodnotili sme, že 
z výšky Tatier má oveľa krajší 
výhľad, ako spomedzi stebiel 
trávy. Zazvonil zvonec 
a prvému školskému roku 
našej sovičkovej triedy  je ko-

niec.Hurá, čaká nás druhá trieda! 😊 Školský výlet 
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I. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Meliorisová 
Vychovávateľky ŠKD: Helena Kostelníková 
Žiaci: Diana Dudušová, Rozália Foxová, Emma Gabrišová, Karolína 
Gapčová, Adrián Horváth, Lenka Hritzová, Vanesa  Ilenčíková,  Michal 
Jalč, Lukáš Jesze, Sebastián Kaščák, Tomáš Kotlár,  Vinh Le Duy, Dávid 
Malejčík, Martin Omasta, Adrij Ostapuk, Viktor Roth, Alexandra Sta- 
niská, Karin Šmelková, Jakub Šoltés, Max Vall. V zahraničí:  P. C., K. H., 
I. K., E. V.  
 

 

Prvý ročník bol pre nás výnimočný tým, že sme sa prvýkrát stretli 
s našou pani učiteľkou, s novými kamarátmi. Už v prvých mesiacoch 
sme sa zapojili do projektu Zippyho kamaráti. Každú stredu sme sa stre-
távali a riešili rôzne zaujímavé úlohy. Certifikát pre každého z nás bol 
ukončením programu Zippyho kamaráti, ktorý nás naučil tieto témy: 
Pocity, Rozprávanie a počúvanie, Priateľstvo, Riešenie problémov, Zmena 

a strata, Pomáhanie iným, Zvládanie rôznych situácií.V októbri pre nás 
triedna pani učiteľka pripravila Imatrikuláciu, na ktorej sme boli po spl-
není zadaných úloh slávnostne prijatí za žiakov školy. Adventný čas sme 
s pani učiteľkou venovali príprave kultúrneho programu na vianočnú 
besiedku pre žiakov našej školy. Po zvládnutí písmen abecedy sa väčšina 
z nás stala čitateľom Spišskej knižnice. Vďaka našim rodičom sme sa 
zapojili do zberu papiera, mnohí aj do zberu gaštanov. Zapojili sme sa do 
výtvarných súťaží, speváckej súťaže, ale aj do matematickej súťaže Klo-
kanko, kde sa Alexandra Staniská, Vanesa Ilenčíková, Dávid Malejčík 
stali úspešnými riešiteľmi.Zaujímavé boli aktivity: cvičenie v prírode, 
GymFit, karneval, Eko týždeň, návšteva divadla, múzea, Galérie umel-
cov Spiša, DDI, Deň vody, Deň Zeme, a mnoho ďalších. Odmenou za 
našu celoročnú usilovnú prácu nám nebudú len prvácke vedomosti, ale 
aj školský výlet do ZOO v našom meste. 

 

 

Náš triedny kolektív 

Imatrikulácia 

GymFit 
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II. A 

Triedna učiteľka: PaedDr. Ružena Brezovská 
Vychovávateľka ŠKD: Štefánia Vantrobová 
Žiaci: Dorota Beťková, Alexander Galdon, Richard Geci, Jakub Hanzely, 
Elizabeth Hodáková, Laura Ječimová, Karolína Karchňáková, Nella Ko-
váčová, Richard Kubík, Filip Nuber, Sonam Omasta, Nikola Pribulová, 
Kristína Sakmáryová, Paulína Sakmáryová, Dominik Sliva, Saskia Šlen-
kerová, Natália Tökölyová, Janka Urbanová, Matúš Zempléni. V zahra-
ničí: S. K. J.   

Naša trieda 

Máme za sebou rok plný zážitkov, podujatí, úspechov, ale aj  zmien.     
Počas celého roka sme sa zdokonaľovali v čítaní, písaní, počítaní 
a  tvorbe projektov. Fascinujúce pre nás boli prierezové dni. Páčilo sa 
nám vyučovanie spestrené zážitkami z besedy Včely, divadelné predsta-
venie, DDI, multimediálne predstavenie Čarodejka príroda, exkurzie 

v Stanišovskej  jaskyni a v Parku miniatúr Mini Slovensko, Gymfit a iné. Ak-
tívne sme sa zapájali do rôznych súťaží: iBobor, Logická olympiáda, Pytago-
riáda, Klokan, Všetkovedko, Maksík, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, 
Slávik Slovenska, v ktorých sme si overovali naše logické myslenie, cibrili 
ľubozvučný slovenský jazyk  a prezentovali krásu ľudovej piesne. Spoz-
návali sme Slovensko prostredníctvom ŠvP Račkova dolina - Pribylina. 
Počas roka sme pracovali na ročníkových prácach, ktoré rozšírili náš ob-
zor poznania o nové zaujímavosti a vedomosti. Nuž, nastali aj zmeny. 
Žiak Adam Klein prestúpil do tretieho ročníka a zo zahraničia sa vrátil 
Richard Kubík. Školský rok bol pre nás pestrý a zaujímavý. Zvládli sme 
to všetko výborne, tak hurá vpred do tretieho ročníka.  
Naše úspechy: 
Pytagoriáda P3 (školské kolo): Dominik Sliva – 1. miesto 
                          (okresné kolo): Dominik Sliva – 3. miesto 

Klokan: Dominik Sliva, Matúš Zempléni – úspešní riešitelia 

Všetkovedko:  Dominik Sliva – 1. miesto   
                         Richard Geci, Nikola Pribulová – úspešní riešitelia                                    
Výtvarná súťaž Do knižnice chodím rád: Kristína Sakmáryová – 2. miesto  
Ročníkové práce: Richard Geci (mestské a celoslovenské kolo)                        
Paulína Sakmáryová, Kristína Sakmáryová (mestské kolo)  
Gymnastický štvorboj – družstvo (celoslovenské a krajské kolo): Kristína 
Sakmáryová 

 

 

Deň Zeme 

Škola v prírode Pribylina 
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II. B 
 

Triedna učiteľka: Mgr. Viera Muchová 
Vychovávateľka ŠKD:  Ľudmila Veselá                                                                                                           
Zoznam žiakov: Jessica Bednárová, Sofia Gašparová, Sára Holubová, 
Lucia Holubová, Ivana Horváthová, Marcel Horváth, Adam Kakalejčík, 
Boris Kolenčík, Martina Kotlárová, Oliver Koval, Kristína Kukurová, 
Tereza Mačupová, Laura Paulíková, Andrej Piatnica, Michal Piatnica, 
Peter Piroch, Martin Sekerka, Soňa Slivenská, Zuzana Šikolová, Michaela 
Tarbajová, Michaela Vikartovská, Barbora  Wagnerová, Filip Zeman. 
V zahraničí: M. D., M. G., F. H.  

Kolektív II. B triedy 

Už druhý rok je za nami, noví žiaci sú tu s nami. 
Počítame, píšeme a čítame už krásne, každému je to nad slnko jasné. 

„Slniečka moje“, vraví nám stále pani učiteľka, 
„dva roky sú za vami“ – práca je to veľká. 

Aktivity: Zapojili sme sa do literárnych, matematických, speváckych, 
výtvarných i športových súťaží. Zbierali sme papier, gaštany i tetrapaky. 
Aktívne sme sa zapojili do vyučovania zážitkové vyučovanie v GUS 
a MS i akcií usporiadaných školou. 
Úspechy: Všetkovedko – Laura Paulíková – úspešný riešiteľ 
                 Zber papiera – Filip Zeman – nad 100kg papiera 
                 Gymnast.štvorboj – Peter Piroch, Filip Zeman – majstri kraja 
 

 

                                                                  

Deň vody 

Hry, šport, zábava  
- to milujeme!  

(Alex-park) 
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II. C  
Triedna učiteľka:   Kamila Okályová 
Vychovávateľka ŠKD:  Bc Oľga Krausová 
Žiaci: Pavol Blaščák, Daniel Catalá Gimenéz, Dávid Cvengroš, Emily   
Nina Devienne, Viktória Dobranská, Ondrej Bartoš, Samuel Gabčo, Ma-
tej Horváth, Adrián Kaščák, Vanesa Kleinová, Daniel Klempár, Valentí-
na Klempárová, Patrícia Koleková, Peter Kotlár, Andrej Labuda, Len-
ka Marušiaková, Hugo Mužík, Lenka Neupauerová, Elissa Pavlíková,              
Marína Pohlyová, Miroslava Polláková,  Adrián Sejut, Ema Slebodníko-
vá, Sára Šitárová, Alexandra Šoltésová, Andrej Špičuk, Tatiana Varšová, 
Ema Tkáčová. V zahraničí: M. H., D. K., V. K., P. K.  

 
Končí sa náš už druhý spoločný rok, ktorý bol plný zážitkov a poznania.  
Štyria žiaci naďalej študujú v zahraničí.  Hneď od začiatku roka sme sa 
okrem vyučovania aktívne zapájali aj do mimoškolských akcií. 

Navštívili sme dve tvorivé dielne v GUS. A taktiež tvorivé dielne 
v múzeu. Zapájali sme sa aj do súťaží, ako napr. Vševedko,  Hviezdo-
slavov Kubín, v ktorom Daniel Catalá Giménez obsadil v školskom kole 
2. miesto. V školskom kole nás reprezentovali aj Alexandra Šoltésová, 
Ema Slebodníková, Tatiana Varšová. V matematickej súťaži Klokanko to 
boli  šiesti žiaci: Marína Pohlyová, Pavol Blaščák, Sára Šitárová, Andrej 
Špičuk, Lenka Neupauerová a Andrej Labuda, ktorý riešil aj úlohy súťa-
že Maksík. Všetci sme si zacvičili s Mikulášom, ktorý nám priniesol ob-
ľúbený GymFit.  Marína  Pohlyová nám ako členka  úspešného gymnas-
tického družstva urobila veľkú radosť a zúčastnila sa celoštátneho kola v 
gymnastickom štvorboji. Emily Nina Devienne a Hugo Mužík nás 
úspešne reprezentovali v plávaní.  Po celý rok sme sa zapájali do zberu 
separovaného odpadu, zberu gaštanov,  zúčastňovali  sme sa na mno-
hých akciách ŠKD, divadelného aj filmového predstavenia, DDI... 
Čas od 28. 5. – 1. 6. 2018 sme spolu strávili v prekrásnom prostredí Priby-
liny a okolia, kde sme boli v ŠvP v hoteli Akademik. Navštívili sme 
skanzen, Mini Slovensko a kaštieľ v Liptovskom Hrádku. Plní zážitkov 
sme sa vrátili a úspešne dokončili školský rok. Tešíme sa na prázdniny.  
 

 

Náš triedny kolektív 
ŠvP v Pribyline 

 

https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=356657
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=243517
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=243517
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400738
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400493
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=395091
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=402417
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=402417
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400637
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400374
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400472
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II. D 
Triedna učiteľka:  Mgr. Michaela Bocková  
Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Valéria Uhliarová 
Žiaci: Laura Biroščáková, Nela Blašková, Benjamín Bobák, Ema Drabová, 
Timea Frišlovičová, Alex Hangala, Tatiana Helcmanovská, Viktória Hor-
váthová, Agáta Hrebenárová, Karin Chromčová, Michal Jurčík, Adrián 
Kinik, Patrik Kotlár, Romeo Kováč, Lukáš Krivák, Silvio Lacika, Maddox 
Roderick Macala, Emma Majerčáková, Jonáš Matis, Adam Ogurčák, Jaz-
mína Polláková, Katarína Sȕčová, Lara Tomajková, Marko Želinský. 
V zahraničí: O. G., N. H.   

Triedny kolektív 
Celý druhý ročník sme získavali nové vedomosti, zručnosti, skúsenosti 
a obohatili sa o nové zážitky. Počas roka sme zažili veľa zaujímavého, 
napr. prierezové dni na rôzne témy, GymFit - športujeme s Mikulášom, 
karneval, besedu o ústnej hygiene, exkurziu v Levoči a veľa iného. Zapo-
jili sme sa do matematických, literárnych a aj športových súťaží. Karin 

Chromčová a Ema Dra-
bová získali v plaveckej 
štafete 3. miesto. V máji 
sme zorganizovali tried-
nu besiedku pri príleži-
tosti Medzinárodného 
dňa rodiny a potešili sme 
svojím vystúpením nielen 
rodičov, ale aj príbuz-
ných. Asi najkrajším zá-
žitkom bola škola 
v prírode. Vymenili sme školské prostredie za krásny areál v Račkovej 
doline. Celý týždeň bol plný zážitkov. Navštívili sme skanzen 
v Pribyline, kaštieľ v Liptovskom Hrádku a miniatúry Slovenska 
v Liptovskom Jáne. Turistika v Západných Tatrách bola tiež zážitkom. 
Navštívil nás aj horský záchranár, ktorý nám porozprával, aká vie byť 
turistika nebezpečná. Samozrejme, my sme pozorne počúvali a tešili sa 
z prítomnosti záchranárskeho psa. Pes Beny nám predviedol vyhľadáva-
nie strateného človeka teréne. Plní energie sme sa snažili čo najlepšie 
ukončiť druhý ročník. Na záver sme absolvovali exkurziu v Levoči. Nav-
štívili sme Múzeum špeciálneho školstva, historické námestie 
a Mariánsku horu. Spoločne sa tešíme na prázdniny a tretí ročník.            

„Bude to pre nás opäť niečo nové, sme plní očakávania.“  
 

                                                                    
 

V Liptovskom Jáne 

 

Dni humoru na Spiši 
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III. A 

Triedna učiteľka:  Mgr. Valéria Jendrálová 
Vychovávateľka ŠKD:  Dana Němcová 
Žiaci: Max Briňarský, Tomáš Franko, Samuel Frniak, Matúš Hecko, Ja-
kub Kirňák, Adam Klein, Martin Kokoruďa, An Khanh Le Duy, Adam 
Nam Ngoc Luong, Juraj Magnuševský, Martin Mlynarčík, Patrícia No-
váková, Alex Szilvási, Lucia Šťastná, Nela Vaicová, Matúš Vresilovič. 
V zahraničí: K. W.  

Kolektív triedy 

Po krásne strávených prázdninách sme  plní elánu a chute  do práce na-
stúpili do III. ročníka. V novembri k nám do triedy  prišiel  nový spolu-
žiak, ktorý k nám prestúpil z II. A triedy - Adam Klein. Počas celého 
školského roka sme sa snažili čo najviac zdokonaľovať vo všetkých 
predmetoch či už v  čítaní, vyjadrovaní, počítaní, písaní, tvorbe príbehov, 
projektov. Zapojili sme sa aj do súťaží v prednese poézie a prózy. Našu 
triedu reprezentovali: L. Šťastná, P. Nováková,  A. Klein a M. Kokoruďa. 

Darilo sa nám aj v riešení vedomostných a matematických súťaží: Klo-
kan, Všetkovedko, iBobor. Najlepšie umiestnenie sa podarilo získať                 
M. Kokoruďovi a S. Frniakovi v súťaži matematický Klokan. V matema-
tickej Pytagoriáde 3. ročníka boli na školskom kole úspešní P. Nováková, 
T. Franko a  A. Klein. V Pytagoriáde 4. ročníka boli na školskom kole 
úspešní M. Vresilovič a A. Klein. Na obvodnom kole Pytagoriády nás 
veľmi pekne reprezentoval A. Klein, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v P3 
a 5. mieste v P4.  Do športových súťaží sa zapojili J. Kirňák, S. Frniak,              
N. Vaicová, L. Šťastná, A. Klein. Naši spolužiaci N. Vaicová,  L. Šťastná 
a A. Klein  dosiahli vynikajúci úspech, keď sa na krajskom kole gymnas-
tickej súťaže v Košiciach umiestnili na prvom mieste. Svoju šikovnosť 
predviedli aj na celoslovenskom kole v Poprade.  Svoje najpútavejšie 
celoročné projekty – ročníkové práce predstavili na školskom kole:               
A. Klein, A. Szilvási,  M. Vresilovič a J. Kirňak. Žiak A. Klein našu triedu 
reprezentoval aj na Mestskom kole prezentácií, kde porotu upútal natoľ-
ko, že svoju prácu prezentoval aj na Malej vedeckej konferencii 
v Košiciach. V čase fašiangov sme sa zúčastnili na karnevale v škole. 
Zručnosti z dopravnej výchovy sme si overili na Detskom dopravnom 
ihrisku. V máji sme prežili krásny týždeň plný zážitkov v Škole v prírode 
na Palcmanskej Maši. Posledný májový deň  sme strávili na spoločnom 
výlete v Betliari a v jaskyni Domica. Veríme a držíme si palce, aby sa 
nám darilo  i naďalej.   
 

 
 

Škola v prírode                                                          Školský výlet 
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III. B 

Triedna učiteľka:  Mgr. Renáta Kolárčiková 
Vychovávateľka ŠKD:   Helena Kostelníková, Ľudmila Veselá  
Asistentka: Marta Hamračková, Veronika Janecová                      
 

Žiaci: Jerguš Beťko, Tereza Blahutová, Joachim Cristea, Timea Detvaio-
vá, Lara Dziedzinová, Zoe Fomiczewová, Samuel Havaš, Ella Holečková, 
Sophia Hudáková, Samuel Husár, Jakub Kacej, Juraj Kacej, Michaela  
Košalková, Tímea Kotlárová, Svetozár Kraus, Enrico Luca Lorko, Nina 
Mičeková, Natália Mikolajová, Peter Damián Mulík, Nella Murdžáková, 
Adela Olejníková, Jakub Podolský, Tímea Tomajková. V zahraničí: K. Z. 

Naša trieda 

V tretej triede sme sa usilovne a aktívne zapájali do podujatí a súťaží na 
našej škole i mimo nej. Absolvovali sme plavecký výcvik, odmenení sme 
boli Mokrým vysvedčením. Zúčastnili sme sa na súťažiach: iBobor, Všet-
kovedko, Pytagoriáda, Matematický klokan, Maksík, Šaliansky Maťko, 

Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slo-
venska i v športových disciplí-
nach: v gymnastike, v plávaní,      
v atletike, v korčuľovaní, vo flor-
bale a v hokejbale. 
Za vzornú reprezentáciu sme hrdí 
na týchto spolužiakov: 
Enrico Luca Lorko – úspešný rieši-
teľ iBobor, Pytagoriáda P3 na škol-
skom aj okresnom kole, Matema-
tický klokan – titul Šampión školy; 
Michaela Košalková – 1. miesto v okresnom i krajskom kole Gymnastic-
kého štvorboja - družstvá aj jednotlivci, účasť na celoslovenskom kole; 
Ella Holečková – 1. miesto v školskom kole a 2. miesto v okresnom kole 
Šaliansky Maťko; 
Adela Olejníková – 1. miesto v školskom kole a 3. miesto v obvodnom 
kole Hviezdoslavov Kubín. 
Ochrana prírody nám nie je ľahostajná. Do zberu sme priniesli viac ako  

4 tony papiera. Hlav-
ne Enrico Luca Lorko 
sa postaral o  naše 
víťazstvo v  súťaži 
tried na 1. stupni. 
Vďaka patrí všetkým 
zapojeným žiakom. 
Odmenou za celoroč-
nú prácu bol pre         
nás školský výlet.         
Navštívili sme kaštieľ 
v Betliari  a  jaskyňu 
Domica. Všetci sa už 
tešíme na zaslúžené 
letné prázdniny. 
 

 

Dozvedáme sa o Brazílii 

 

Na školskom výlete v Betliari 
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III. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Trnovcová                                                         
Vychovávateka ŠKD:  Ingrid Bušovská                                                      
Zoznam žiakov: Daniela Dubjelová, Sofia Gánovská, Victoria Jasečková, 
Jessica  Mária  Lorincová,  Mariana  Šarišská,  Monika  Štrbinská, Natália 
Vilkovská, Andreas Gradžilo, Daniel Holub, Adrián  Kačír, Matej  Kotlár, 
Jakub Kotlár, Tobias Kuda, Šimon Majerčák, Maxim Novotta, Aleš Ogur-
čák, Anton  Petra,  Martin  Šarišský,  Samuel  Šaršaň. V  zahraničí:  L. G.,     

N. K. 

Triedny kolektív 
Počas celého roka sme získavali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. 
Na začiatku školského roka do nášho kolektívu prišla nová žiačka Sofia 
Gánovská, a tak posilnila dievčenský kolektív. Na tento školský  rok sme 
sa veľmi tešili, pretože nás čakal plavecký výcvik a 1. sväté prijímanie. 
Zažili sme množstvo podujatí a rôznych aktivít počas roka. Boli to diva-
delné predstavenia, karneval, zaujímavé prierezové dni. Najväčším            

zážitkom bola ŠvP – Mýto pod Ďumbierom. Navštívili sme aj hrad Ľup-
ča. V zbere tetrapakov najúspešnejšia bola Jessica Mária Lorincová. Do 
športových súťaží sa zapojili: Matej Kotlár, Andreas Gradžilo – minifut-
bal, Sofia Gánovská, Anton Petra, Andreas Gradžilo – hokejbal, 1. mies-
to, Sofia Gánovská, Victoria Jasečková – basketbal, 2., 3. miesto, Andreas 
Gradžilo, Anton Petra - McDonald-cup, malý futbal a Andreas Gradžilo 
– Večerný beh mestom, 1. miesto. Ani vedomostné súťaže neostali nepo-
všimnuté: Všetkovedko – Jessica Mária Lorincová, Šimon Majerčák, An-
ton Petra. Matematické súťaže:  Matematický Klokan –  Jessica Mária 
Lorincová, Sofia Gánovská, Maxim Novotta. Maxík – Sofia Gánovská. 
Pytagoriáda – Šimon Majerčák, Andreas Gradžilo, Aleš Ogurčák, Victo-
ria Jasečková. iBobor – Victoria Jasečková, Sofia Gánovská, Šimon Ma-
jerčák, Jessica Mária Lorincová. Školský rok bol pre nás na našej škole 
pestrý a zaujímavý. Už sa tešíme na štvrtý ročník.  

 

 

ŠvP   
Mýto pod Ďumbierom 
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III. D 
Triedna učiteľka:  Mgr. Mária Filipová 
Vychovávateľka ŠKD:  Eva Lesňáková 
Žiaci:  Alex Čipkala, Sára Frankovičová, Marcel Horváth, Mário Hor-
váth, Oliver Hozza, Viktória Janečková, Maroš Karabel, Dávid Kellner, 
Tomáš Kotlár, Tatiana Lesňáková, Nina Mlynárová, Tereza Mocková, 
Veronika Omastová, Erik Pešta, Martin Pivovar, Sebastián Polčík, Timo-
tej Ringoš, Adam  Sim, Dávid  Šárga, Sophia Tomajková. V zahraničí:            
P. H. 

Naša  trieda 
V tomto školskom roku do našej triedy prišla Terezka Mocková, ktorá 
medzi nás zapadla hneď od prvého dňa. Svojím príchodom posilnila 
kolektív dievčat, ale aj napriek tomu ostávajú chlapci v prevahe. Školský 
rok ubehol a my sme úspešne zvládli tretí ročník. Od začiatku školského 
roka sme na sebe pracovali, vzdelávali sa, zapájali sa do rôznych aktivít a 
akcií, ktoré prebiehali na našej škole, ale aj mimo nej. Zapojili sme sa do 

zberu papiera, tetrapakov, plastových vrchnáčikov i gaštanov. Absolvo-
vali sme plavecký výcvik, školu v prírode (Mýto pod Ďumbierom), kde 
aj napriek nie najlepšiemu počasiu bolo vynikajúco a tešíme sa na ďalšiu, 
ktorá nás čaká na budúci rok. V prednese poézie a prózy reprezentovali 
našu triedu títo žiaci: Martin Pivovar, Maroš Karabel, Sára Frankovičová, 
Dávid Šárga, Tatiana Lesňáková, Tereza Mocková. Nechýbali sme ani v 
súťažiach ako matematický Klokan, Všetkovedko, Pytagoriáda, iBobor, 
v ktorom Dávid Šárga obsadil krásne 2. miesto vo svojej kategórii. Úspe-
chy sme získali aj v športových súťažiach. V MŠO v minifutbale a hokej-
bale získali Sebastián Polčík, Martin Pivovar, Oliver Hozza a Dávid Šár-
ga zaslúžené 1. miesta. V slalomovom korčuľovaní Sebastián Polčík ob-
sadil 2. miesto a Sára Frankovičová v Minibasketbalovom turnaji taktiež 
2. miesto. Ani tento rok nechýbali prierezové témy, Mikulášsky GymFit, 
vianočné vystúpenie, triedna besiedka, karneval. Sledovali sme ZOH, 
zapojili sme sa do olympijských hier netradičnými cvičeniami a kvízom. 
O knihách v školskej knižnici nám porozprával p. uč. Sliva, navštívili 
sme ZOO a Múzeum Spiša, kde sme sa dozvedeli: „Ako sa meralo kedy-
si dávno v baníctve“. Vytvorili sme si vlastnú knihu s názvom Rozpráv-
ky z kapsičky, v ktorej každý žiak prispel jednou rozprávkou aj 
s ilustráciou, a tým sme sa zapojili do projektu Erazmus. Skôr ako sa roz-
lúčime s tretím ročníkom pôjdeme na pizzu, zmrzlinu a hurá na prázd-
niny. 

 

 

 
ŠvP -  Ďumbier                                                                Škola v prírode 
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IV. A 

Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Soláková 
Vychovávateľka ŠKD:  Štefánia Vantrobová 
Žiaci: Jordan Stanislav Boiadjiev, E. D., Maximilián Galdon, Tomáš Ho-
šík, Nina Juríková, Alexandra Kleščová, Tomáš Lang, Veronika Langová, 
Marek Malejčík, Kevin Omasta, Jakub Pacák, Laura Petrášková a Patrik 
Sliva. V zahraničí: L. N. V našej triede sú aj deti s intelektovým nadaním.  
 

Náš triedny kolektív 
 
Počas školského roka sme veľmi aktívne pracovali. S veľkou chuťou sme 
sa pustili do práce a tešili sa na nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. 
Na začiatku roka sme navštívili Stanišovskú jaskyňu a Park miniatúr. 
Zaujímavá bola aj exkurzia do Planetária v Košiciach. Zažili sme množ-
stvo podujatí a rôznych aktivít počas celého roka. Boli to divadelné pred-
stavenia, karneval, športové podujatia, matematické súťaže, zaujímavé 

prierezové dni, výroba darčekov na vianočnú burzu a netradičné cviče-
nie v prírode. Aj tento rok sme uskutočnili dopravno-preventívnu akciu 
v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Spišskej Novej Vsi zamera-
nú na dodržiavanie dopravných predpisov v cestnej premávke pod ná-
zvom „Veľkonočný zajko na cestách Košického kraja“.  
Aktívne sme sa zapájali do rôznych súťaží : iBobor, Pytagoriáda, Logická 
olympiáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan, Všetkovedko, 
Hviezdoslavov Kubín. Počas celého roka sme pracovali na ročníkových 
prácach, ktoré mali veľmi zaujímavé témy a obsahovali pre nás množ-
stvo zaujímavých informácií. Koncom mája sme absolvovali ŠvP na   
Palcmanskej Maši v penzióne Salamander. Tento rok bol pre nás zaují-
mavý a úspešný. 
Našu triedu reprezentovali v rôznych súťažiach títo žiaci: 
J. S. Boiadjiev – 4. miesto v okresnom kole Olympiády, Šachové turnaje,  
M. Malejčík – 2. miesto v okresnom kole Olympiády 
Už sa tešíme na piaty ročník. 
 
 

 

Škola v prírode na Palcmanskej Maši 
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IV. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Dovalová 
Vychovávateľka ŠKD: Bc. Oľga Krausová 
Žiaci: Júlia Bilpuchová, Viktória Bjelončíková,  Vanessa Blaščáková,  Se-
bastian Brath, Martin  Hlucháň, Miroslava  Kožárová,  Barbora Karchňá-
ková, Damián Kvasňák, Nela Nováková,  Pascal Perháč, Ema Smižanská, 
Andrej Širák,  Michaela Špaková. V zahraničí: A. B.,  L. M. J., K. D.  

 

A je to tu! Náš posledný rok na prvom stupni. Spoločne sme prežili veľa 
krásnych chvíľ, ktoré napĺňali tento školský rok. V septembri chlapčen-
skú štvoricu posilnil Martin Hlucháň, ktorý do triedy rýchlo zapadol 
a našiel si nových kamarátov. V rôznych súťažiach a olympiádach sme 
dosiahli veľmi pekné umiestnenia s ktorými sa môžeme pochváliť. Naj-
viac sa darilo Damiánovi Kvasňákovi, ktorý sa prebojoval až na celoslo-
venské kolo Logickej olympiády. Úspešný riešiteľ bol aj v okresnom kole 
Pytagoriády 4. a 5. ročníka. Darilo sa mu aj v súťažiach iBobor, Klokan-

ko, Všetkovedko. Svoju šikovnosť ukázal aj na rôznych športových súťa-
žiach. Športové ambície nechýbali ani Sebastiánovi Brathovi, Martinovi 
Hlucháňovi, Andrejovi Širákovi, Pascalovi Perháčovi, Eme Smižanskej, 
ktorí  bojovali vo futbale, vybíjanej, plávaní a v gymnastike. V umeleckej 
oblasti sa darilo dievčatám Júlii Bilpuchovej, Barbore Karchňákovej 
a Nele Novákovej, ktoré získali 3. miesto v prednese Šaliansky Maťko a v 
literárnej súťaži Štúrov Zvolen. V zbere starého papiera bola najaktívnej-
šia Vanessa Blaščáková. Svoje najpútavejšie ročníkové práce na školskom 
kole predstavila Nela Nováková a Michaela Špaková. Určite nezabudnu-
teľná bola pre nás exkurzia do Stanišovskej jaskyne, kde sme si preverili 
svoju odvahu a pútavá exkurzia do Planetária v Košiciach. Posledný 
májový týždeň sme sa zabávali a učili v prekrásnom prostredí Sloven-
ského raja – na Palcmanskej Maši v škole v prírode. S prvým stupňom 
sme sa rozlúčili Besiedkou, v ktorej sme rodičov potešili kultúrnym 
programom. Držíme si palce, aby sa nám darilo aj naďalej.   
 

 

 

Náš triedny kolektív 

Planetárium 

Prierezový deň 
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IV. C 

Triedna učiteľka:  Mgr. Alena Majerničková 
Asistentka:  Iveta Turcsányiová 

Vychovávateľka ŠKD:  Ingrid Bušovská 

Žiaci: Matúš Bartoš, Matúš Delej, Lucia Dugasová, Oliver Geletka, Rebe-
ka Mária Gradžilo, Daniela Holečková, Lukáš Horváth, Tomáš Kapsdor-
fer, Kristián Kendzior, Michaela Macalová, Tamara Mačupová, Kristína 
Mikolajová, Karolína Mravčáková, Marián Netík, Veronika Ofčáková, 
Michal Pavol, Marína Pružinská, Adrián Sloboda, Matúš Tőkőly, Martina 
Vaňová, Tamara Varšová, Kristián Vaško, Laura Vytykáčová, Linda           
Zajacová. V zahraničí: B. C., K. P. 

Kolektív IV. C triedy 

Do štvrtého ročníka vstúpila naša trieda s istými zmenami. Náš kolektív 
sa rozrástol o štyroch nových žiakov – Michaelu Macalovú, Kristiána 
Kendziora, Martinu Vaňovú a Lauru Vytykáčovú. Rýchlo sme si na seba 

zvykli. Prispievali k tomu aj rôzne aktivity a súťaže. Koncom septembra  
si naša  nová žiačka Laura Vytykáčová vykorčuľovala 2. miesto a Tamara 
Mačupová 3. miesto. V októbri sme celý štvrtý ročník putovali po sto-
pách baníctva na Spiši. Prostredníctvom zážitkového učenia v baníckom 
centre sme sa veľa dozvedeli o živote baníkov. Vedomosti  o vesmíre 
sme využili v novembri pri exkurzii do Planetária v Košiciach. Finančnú 
gramotnosť na tému Plánovanie a hospodárenie s peniazmi sme si 
upevňovali množstvom aktivít. Jednou z nich bola realizácia nakupova-
nia v obchode a využitie surovín, ktoré sme nakúpili. Predvianočný čas 
nám  spríjemnila Vianočná prehadzovaná v ročníku. Získali sme 2. mies-
to. Mesiac február nám priniesol kultúrny zážitok, konalo sa triedne kolo 
a hneď po ňom nasledovalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
V poézii 2. miesto obsadila Rebeka Mária Gradžilo a 1. miesto získala 
Karolína Mravčáková. V obvodnom kole si dievčatá vymenili miesta.            
V apríli si Matúš Tőkőly vybojoval 3. miesto ako jednotlivec v okresnom 
kole súťaže Gymnastický štvorboj ktg B. Karolína Mravčáková 1. miesto 
za družstvo ktg. C. Na speváckej súťaži Slávik Slovenska si v školskom 
kole vyspievala 2. miesto Rebeka Mária Gradžilo. Vo výtvarných súťa-
žiach boli úspešní: Lucia Dugasová 1. miesto, 3. miesto: Tamara Maču-
pová, Rebeka Mária Gradžilo a Oliver Geletka. Veľké spomienky máme 
na školu v prírode v hoteli Mýto pod Ďumbierom. Doniesli sme si domov 
veľa zážitkov, na kto-
ré veľmi radi spomí-
name. Rozlúčka s 1. 
stupňom sa konala 
v Alex parku. Čakalo 
nás tam malé občer-
stvenie. Svojím vy-
stúpením sme pre-
kvapili p. učiteľku,    
p. vychovávateľku 
a  p. asistentku. Na 
prvý stupeň budeme 
často spomínať.  

Škola v prírode 
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IV. D  

Triedna učiteľka:  Mgr. Štefánia Slivošová  
Vychovávateľka ŠKD:  Eva Lesňáková 

Žiaci: Matúš Bakoš, Andrej Dubjel, Samuel Frančák, Natália Gabrišová, 
Simona Hadušovská, Vanda Hadušovská, Tamara Hasajová, Tereza  
Hasajová, Sarah Henzélyová, Daniela Holubová, Šimon Hrebenár,     
Tomáš Ištvanik, Tomáš Kačír, Viktória Kaščáková, Marko Kotlár, Diana 
Murdžáková,  Alexander Novotta, Natália Phamová, Samuel Profant, 
Branislav Roth, Rastislav Sagalinec,  Nela Štepitová,  Radoslav Vikartov-
ský, Nikola Vilkovská    
 

Kolektív IV. D triedy 

Do štvrtého ročníka nám pribudli noví spolužiaci: Daniela Holubová, 
Tomáš Kačír, Rastislav Sagalinec. Počas celého roka sme sa zapájali do 
rôznych školských a mimoškolských aktivít: Hviezdoslavov Kubín, Všetko-
vedko, Matematický Klokan, iBobor, Matematická Pytagoriáda, Maxík, Slávik 

Slovenska, Štúrov Zvolen, Sloven-
ský ornament očami detí, Zber 
papiera a tetrapakov,... 
Naša trieda má rada šport. 
V tejto oblasti sme získali i 
ocenenia a medaily. Zúčastnili 
sme sa rôznych súťaží: slalomo-
vé korčuľovanie, Beh ulicami obce 
Smižany, plavecká štafeta, Ferče-
kovská desiatka, prehadzovaná, 
GymFit, Vianočná prehadzovaná - 
4. ročník, bedminton, Telesná 
výchova na bežkách, Bavme deti športom, Karneval na ľade, vybíjaná, „McDo-
nald Cup“, Mini – futbal, Detská štafetová liga, Gymnastický štvorboj, Večerný 
beh mestom, Spišské športové hry detí a mládeže XXII. V tomto školskom 
roku sme opäť získali titul „Najšportovejšia trieda“. Zapojili sme sa do 
internetovej súťaže Talent Agent – Školský výlet - získali sme 1. miesto 
a Naša trieda - získali sme 2. miesto. 
V máji sme si užili školu v prírode v Mýte pod Ďumbierom. Priniesli sme si 
veľa zážitkov, na ktoré budeme veľmi radi spomínať. Rozlúčkovú be-
siedku s rodičmi a súčasne s 1. stupňom sme mali v Bistro Asia. Svojím 
vystúpením sme prekvapili p. učiteľku a p. vychovávateľky. Na prvý 
stupeň nám ostanú len príjemné a nezabudnuteľné spomienky.  
 
  

                                              

Výhra Talent Agent 

Rozlúčková besiedka 
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V. A 

Triedny učiteľ: Mgr. Martin Sliva 
Žiaci: Matej Boroš, Carlota Sofia da Cruz, Jerguš Dunčko, Matúš Holo-
tňák, Barbora Ištvaniková, Aneta Krčmárová, Adela Leibiczerová, Simon 
Ľorko, Aleš Michálek, Oliver Novák, Lenka Nováková, Martin Sakmáry, 
Sophia Šlenkerová, Filip Šťastný, Kang Le Zheng 

Náš triedny kolektív 

„Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne 
odpovedať a ak nemáš čo povedať, prestaň hovoriť." 
Je koniec školského roka 2017/2018. Úspešne sme sa prepracovali 
k momentu, keď sa môžeme obzrieť cez plece a zaspomínať si na chvíle, 
ktoré si pamätáme ako výnimočné. V tomto školskom roku sme sa stali 
piatakmi. Všetci sme dobrí kamaráti a vzájomne si pomáhame. Naším 
triednym učiteľom je Mgr. Martin Sliva. Začiatky na druhom stupni ne-
boli ľahké. Pribudli nám nové predmety i noví učitelia, museli sme si 
zvyknúť na iný, zložitejší systém výučby. Každý učiteľ mal na nás iné 

nároky a požiadavky. Ale my sme sa nezľakli. Tí šikovnejší pomáhali 
tým slabším a naše priateľstvo sa ešte viac upevnilo. I počas tohto škol-
ského roka sme získali nové vedomosti a zážitky. V októbri sme v rámci 
regionálnej exkurzie navštívili Kežmarok s jeho hradom a pracovisko 
Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach. V novembri 
celá naša trieda reprezentovala školu na akadémii Deti mestu a overili 
sme si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky na Testova-
ní 5 s veľmi dobrým výsledkom. V decembri sme sa zúčastnili mikuláš-
skeho filmového predstavenia a zaujímavého vedeckého výletu do Steel 
Parku v Košiciach. Spolu s triednym sme si zorganizovali veselú vianoč-
nú besiedku, ktorou sme sa rozlúčili so starým rokom. Ani v novom ro-
ku 2018 nebola núdza o zaujímavé podujatia. V Spišskej knižnici sme sa 
stretli s autorom detskej knihy Lara a nebo Zbyňom Džadoňom, zaspieva-
li sme si s ním veselé pesničky z jeho knihy a vyskúšali sme si i prácu 
ilustrátorov. Naši učitelia sa snažili spestriť nám vyučovanie tým, že pre 
nás zorganizovali zaujímavé dni integrovaného tematického vyučovania 
počas Dňa finančnej gramotnosti v novembri a Dňa Zeme v apríli. Keďže 
mnohí z nás počas celého roka pracovali na svojich ročníkových prácach, 
boli sme sa navzájom povzbudiť na školskom i mestskom kole prezentá-
cií ročníkových prác tried IND, ktoré sa konali v máji. Na konci mája sme 
zažili s naším triednym učiteľom úžasný dvojdňový školský výlet na 
chate v Slovenskom raji. Sme šikovní žiaci, a preto sa zúčastňujeme 
predmetových súťaží a olympiád. Niektorí z nás boli aj veľmi úspešní: 
Adelka  predviedla svoje recitačné majstrovstvo až na celoštátnom kole 
súťaže Hviezdoslavov Kubín a získala aj 3. miesto v okrese v súťaži Ša-
liansky Maťko. Lenka získala 1. miesto v okresnom kole Matematickej 
olympiády i Pytagoriády, 3. miesto v okrese na Geografickej olympiáde, 
spolu s Carlotkou boli úspešné na krajských majstrovstvách v basketbale 
žiakov. Matej získal 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády a Oliver 2. 
miesto v okresnom kole Geografickej olympiády. Výrok, ktorým sa zača-
li naše spomínanie na uplynulý školský rok, charakterizuje naše snaže-
nie. O chvíľu sú tu prázdniny. Oddýchneme si, lebo po desaťmesačnej 
práci si oddych zaslúžime. No potom príde nový školský rok a my sa 
budeme tešiť, že sa znova niečo nové naučíme a budeme opäť o čosi 
múdrejší.  
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V. B 

Triedna učiteľka:  Mgr. Júlia Slivová, Ing. Monika Marcinová 
Asistentky: Mgr. Ivana Milaniaková, Ing. Katarína Kováčová 

Žiaci:  Ján Bakoš, Vratko Belej, Karolína Brateková, Samuel Dluhoš,  
Pavol Helcmanovský, Karin Horváthová, Lea Horváthová, Judita Jánoší-
ková, Viktória Kačírová, Dominik Kalna, Sára Kleinová, Patrícia Kotlá-
rová, Denisa Kurillová, Lucia Lesňáková, Filip Pavlovič, Daniel Pollák, 
Alexandra Ščúrová, Alexa Zobolová, Štefan Gáll, Ester Balogová. 
V zahraničí: I. G., A. M. G., R. K. 

 

Náš triedny kolektív 

Tento školský rok ubehol veľmi rýchlo. Do piateho ročníka sme nastúpili 
s obavami. Museli sme si zvyknúť na nových učiteľov a náročnejšie uči-
vo. Ale zvládli sme to. Veľmi nám pomáhala naša milá a trpezlivá tried-
na pani učiteľka Júlia Slivová. Počas tohto školského roka sme toho veľa 
zažili. Veľmi sa nám páčila exkurzia v  Kežmarku s  prehliadkou         

hradu. V Gánovciach sme si užili zábavu pri hľadaní kešiek na nálezisku 
neandertálca. Zaujímavá bola aj návšteva meteorologickej stanice. Ve-
domosti z prvého stupňa sme si preverili v celoslovenskom testovaní 
piatakov, kde sme obstáli celkom úspešne. V našej triede je veľa šikov-
ných žiakov. Zapájali sme sa do školských súťaží, športových aktivít 
a akcií Zelenej školy. Koncoročný výlet v Košiciach sme si užili s novou 
pani učiteľkou triednou Monikou Marcinovou, pretože pani učiteľka 
Slivová nastúpila na materskú 
dovolenku. Vo vlaku sme 
stretli známu youtuberku 
Lady Ziku. V technickom 
centre Steel Park sme sa za-
bavili na aktívnych hrách 
z oblasti fyziky, geológie 
a strojárenstva a naše hlavič-
ky potrápili rôzne hlavolamy. 
Aj napriek drobným ne-
zhodám sme si tento školský 
rok užili a tešíme sa na ďalší.  

 

 

 Na školskom výlete v Košiciach 
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V. C 

Triedna učiteľka:  Ing. Mária Lacušová 
Žiaci: Jessika  Bigošová, Tobias   Friedmanský, Ján  Horváth, Annamaria 
Horváthová, Marián  Kotlár, Nikola  Korbová, Zoja  Koršalová, Dominik 
Komár, Adrián Kukoľ, Andrej Krempaský, Soňa Meliorisová, Alexandra 
Mrovčaková, Vanesa Neuvirthová,  Zoja Priadková, Jakub Rusina, Mar-
tin Sliva, Marián  Smorada, Tereza  Tomaščíková, Adrián Vaľko, Viktor 
Zajac. V zahraničí: M. G., M. H. 

 
V septembri 2017 sme vstúpili do nového školského roka plní očakávaní, 
zvedavosti, ale aj obáv.  Čakalo nás veľa zmien: nová trieda, nová tried-
na i nová spolužiačka. Rýchlo sme si však zvykli, počiatočné obavy 
zmizli. Páčilo sa nám, že sme mohli viac využívať počítač, pracovať na 
projektoch, hľadať kešky na exkurziách, chodiť na besedy. Čas rýchlo 
plynul, mesiace rýchlo ubehli a prišli sviatky. Vianoce sme si spríjemnili 

triednou besiedkou. V priebehu roka sme mali niekoľko prierezových 
dní a vyskúšali sme si aj integrované tematické vyučovanie na tému 
Vodná energia. Naše práce z Vodnej energie boli úspešné a vyvesené na 
nástenke. Zapojili sme sa do mnohých súťaží: výtvarných, olympiád, 
športových aktivít či zberov. Po vyučovaní sme navštevovali krúžky,  
umeleckú školu, venovali sa rôznym športom. Sme skvelý kolektív. Na-
vzájom si pomáhame a nikoho neodsudzujeme pre jeho pleť, pôvod ani  
vzhľad. Zažili sme spolu veľa príjemných zážitkov a skvelých dobro-
družstiev. Všetci sme sa snažili byť užitočnými a či nám to vyšlo, ukáže 
až čas. V rámci projektu Erasmus+ sme spolu s triednou učiteľkou kresli-
li logo a na hodinách telesnej výchovy sme nacvičili tanec. Zaujali nás  
rôzne otvorené hodiny so žiačkami zo SOŠ ekonomickej. Hovorili sme o 
peniazoch a práci. Robili s nami rôzne aktivity, ako napríklad vyrábanie 
pier. Na konci hodiny sme dostali diplomy a perá, ktoré sme si vyrobili. 
Aj nás pochválili. Všetci sme sa tešili na spoločný školský výlet do Domi-
ce, ktorá sa nám páčila, bolo tam dosť vody, a tak sme sa previezli loď-
kou. 

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.”  
Ján Amos Komenský 

 

 

Náš triedny kolektív 

Aktivity so žiačkami Strednej odbornej školy ekonomickej  
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VI. A 

Triedna učiteľka:  Mgr. Ivana Cpin Brajerová 
Žiaci: Bibiána Birošová, Laura Brathová, Maximiliána Ferencová, Tomáš 
Jakubec, Petra  Jendrálová,  Tamara  Kondrátová,  Viliam Karol  Kubičár, 
Bibiána Kucková, Sára Lesňáková, Simona Thao Van Luong, Lenka Palu-
šáková, Filip Sabovčík, Šimon Širilla, Laura Vaicová, Tomáš Vitko, Sheng 
Zheng. V zahraničí: S. M. H. 

 
Začiatok školského roka 2017/2018 sme začali so zmiešanými pocitmi, 
pretože jedna naša spolužiačka odišla žiť a študovať do zahraničia. Jej 
prítomnosť nám ale vynahradila nová tvár. Školský rok so sebou už tra-
dične prináša exkurzie. My sme absolvovali Banskú cestu na Hnilčíku, 
kde sme hľadali kešky. A to my oceňujeme, pretože počas hry sa doká-
žeme naučiť oveľa viac. Spojili sme sa ako kolektív a spoločne sme zví-
ťazili. Dokonca si poniektorí z nás vyskúšali, aké to je, viesť prednášku             

o navštevovaných miestach, hľadali sme vzácne 
kamene, navštívili sme štôlňu, či očisťovali ka-
mene od hlušiny.  Koniec októbra sa v našej trie-
de niesol v duchu Halloweenu. Obliekli sme si 
strašidelné kostýmy, pripravili sme si súťaže 
a snažili sme sa presvedčiť mladších spolužiakov 
o tom, že my sme milé strašidlá. Tento školský 
rok sme opäť stmeľovali kolektív. Naučili sme sa 
rešpektovať jeden druhého, podporovať sa na-
vzájom a pomáhať si. Počas krúžkovej činnosti 
sme boli v kine alebo na vianočných trhoch v Koši-

ciach. Pár našich žiakov sa zapojilo i do medziná-

rodnej spolupráce Erasmus+, kde si žiačka našej triedy svojou húževna-

tosťou vyslúžila pobyt v pôvabnom Taliansku. V mesiaci apríl sme si 
v triede zorganizovali príjemné popoludnia plné noviniek, kde sme pre-
zentovali svoje ročníkové práce. Jeden najšikovnejší zo šikovných nás za-
stupoval na celoslovenskom kole v Košiciach. Veľmi sa nám darilo 
v matematických, geografických a recitačných súťažiach. Tešíme sa z postupu 
najurozprávanejšieho z urozprávaných na celoslovenské kolo recitačnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Počas záverečného školského výletu sme sa 
opäť spojili so žiakmi 8. B triedy a navštívili Chodník korunami stromov 
v Bachledovej doline. Aj tento jún sa nám podarilo prekvapiť svoju triednu 
učiteľku zorganizovaním 
jej narodeninovej oslavy 
priamo v triede. Hoci naše 
výsledky častokrát nezod-
povedali našej snahe, vždy 
sme sa snažili odovzdať 
zo seba čo najviac. Držíme 
sa však odporúčania Al-
berta Einsteina: „Zo školy 
by mal vychádzať mladý 
človek ako harmonická osob-
nosť, nie ako špecialista.“  
 

Náš triedny kolektív 

Hľadanie kešiek -                 
Banská cesta Hnilčík 

Chodník korunami stromov 
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VI. B 

Triedna učiteľka:  Mgr. Eva Murgáčová 
Žiaci: Martin Gabriel Bartko, Anna Mária Bartošová, Adam Bukovinský,  
Dominik Dunčko, Ján Dzurňák, Monika Hanzelyová, Emanuel Henzely, 
Alexandra  Horváthová, Tomáš  Hudzík, Lukáš  Ištvanik, Samuel  Jurík,  
Lucia Kozubová, Adrián Mrovčák, Emma  Murdžáková, Veronika  Osta-
puk, Dušan Pacák, Aneta Poláková, Sebastián Sagalinec, Simona Sliven-
ská, Miriam Vyrosteková. V zahraničí: E. H., B. K., J. M., M. M. 

 

Náš triedny kolektív 

 

Tak a opäť sme tu. Už vieme, ako to chodí na druhom stupni. To sme si 
povedali na začiatku školského roka. No predsa sa niečo zmenilo. Odišli 
od nás štyria spolužiaci a jeden pribudol. Takisto nám pribudli nové 
predmety a tým pádom aj noví učitelia. Ale nevadí, veď my to hravo 
zvládneme. A zvládli sme to. Počas školského roka sme sa snažili na vy-
učovaní, ale zapájali sme sa aj do rôznych súťaží.  

Vedomostné súťaže: 

Hviezdoslavov Kubín: L. Kozu-
bová – 2. miesto 
Pytagoriáda: E. Murdžáková –  
3. miesto 
Športové súťaže:  
Slalomové korčuľovanie: S. Ju-
rík – 2. miesto 
Bedminton: J. Dzurňák a M. G. 
Bartko  –  1. miesto v okresnom 
kole 
Plavecká štafeta miest: D. Dunčko   
T. Hudzík nás reprezentoval v tanci v projekte mestskej polície: „Drogy? 
Tie nie sú pre mňa...“  
Absolvovali sme plavecký výcvik. Super boli aj dni,  keď sme sa učili 
inak: Dni integrovaného vyučovania - finančná gramotnosť, Deň Zeme, 
regionálna exkurzia Po stopách baníctva.   Pripravili sme si krásny prog-
ram na Vianoce a darčeky. 

Pokračujeme ďalej v rozvíjaní 
olympijskej myšlienky na škole. Pri 
príležitosti Zimných olympijských 
hier v Pjončangu sme zorganizovali  
množstvo podujatí. V mesiaci máj 
a jún to boli zase akcie a súťaže pri 
príležitosti Olympijského dňa na 
počesť 25. výročia SOV a MOV.  
A výlety? Tie sú pravidelne každý 
mesiac: Steel Park Košice, Tomášov-
ský výhľad, gymnastická telocvičňa 
v Košiciach, Liptovský Ján  
a množstvo iných. Opäť to bol krás-
ny a pestrý rok. Tešíme sa už ale na 
prázdniny. Oddych, voda, zábava -
to je naše! 
 

Súťaž v olympionizme 
Výlet v Košiciach 

Na výlete v Košiciach 
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VI. C 

Triedna učiteľka:  Mgr. Stanislava Ledecká 
Asistentka:  Františka Tornayová 
Žiaci: Samuel Bobko, Filip Bodnár, Boris Buček, Samuel Cvengroš, Adam  
Čambal, Nina Dzimková, Lucia Fabianová, Norbert Frankovič, Filip Gra-
džilo, Samuel Hasaj, Róbert  Horváth, Marián  Kešelák, Natália Komáro-
vá, Nikolas  Kotlár, Daniela  Kozlovská, Lukáš  Majerčák, Adam  Mistrík, 
Adam Murdžák, Naďa Neuvirthová, Matúš Vilkovský, Dominika Vresi-
lovičová 

 

Náš triedny kolektív 
 

Ani sme nenazdali a je tu koniec. Do tohto školského roka sme nastupo-
vali s nadšením a veľkými očakávaniami, ale hlavne zo záujmom o nové 
vedomosti. Báli sme sa síce Škriatka náročnosti, ale my sme šikovní 
a zvládli sme to. Náš kolektív sa začiatkom školského roka zmenšil 
o  troch spolužiakov. Naša cesta týmto rozprávkovým školským rokom 

začínala veľmi zaujímavo. Začala sa exkurziou s názvom Banská cesta. 
Boli sme hľadačmi rôznych pokladov a vzácnych nerastov. Pri spiatočnej 
ceste sme navštívili baňu na Hnilčíku. A keďže sme šikovní, získali sme 
v záverečnom teste krásne druhé miesto. V apríli sme si pripomenuli 
Deň Zeme. Počas vyučovania sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí a tvori-
li sme projekty súvisiace s témami tohto dňa. Zúčastnili sme sa konco-
ročného výletu v Košiciach. Očarili nás krásne pamiatky mesta, úchvatná 
spievajúca fontána a Steelpark, kde sa nám páčilo  a dozvedeli sme sa 
veľa nových informácií o fyzike a hologramoch. Sme aktívna trieda, 
a preto sa nám darilo aj v olympiádach a rôznych súťažiach, pričom nie-
ktorí z nás sa umiestnili na krásnych miestach: 
Adam Mistrík – Biologická olympiáda (praktická časť) - 1. miesto 
Naďa Neuvirthová – Mladí reportéri – 2. miesto  
Samuel Hasaj - Matematická olympiáda (okresné kolo) – 5. miesto   
Samuel Bobko, Boris Buček, Daniela Kozlovská – dejepisná súťaž –          
1. miesto  
Naši aktívni hráči v bedmintone boli: Samuel Bobko – 2. miesto a Boris 

Buček – 3. miesto. Mestom Spišská Nová Ves si zabehol po krásne druhé 
miesto Filip Gradžilo. Takto sa končí naša rozprávková cesta školským 
rokom 2017/2018 a my sa už tešíme na budúci školský rok. 

 

 

Steelpark 

Školský výlet v Košiciach 
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VII. A 

Triedna učiteľka:  Mgr. Danica Rimská 
Žiaci: Tamara Akram, Ema Frniaková, Patrícia Geciová, Adam Holotňák, 
Branislav  Ječim,  Šimon  Kirňák,  Alica  Kvasňáková,  Kim Uyen Le Duy, 
Tomáš Ondov, Sofia Ostapuk 

Náš triedny kolektív 

A zase sme o rok starší a dúfame, že aj skúsenejší a múdrejší.  Máme dve 
nové spolužiačky Tamaru a Sofiu, a tak sú opäť chlapci v menšine. Bol to 
pre nás rok bohatý nielen na  vedomostí, ale aj na zážitky tak v škole, ako 
aj mimo nej. Hneď v septembri sme absolvovali plavecký výcvik, kde 
sme sa všetci zdokonalili v rôznych štýloch plávania. V októbri  to bola 
regionálna exkurzia v Levoči, Žehre a horolezectvo sme si vyskúšali na 
Dreveníku. Pred Vianocami sme navštívili technické centrum Steel Park 
v Košiciach. Vo februári  sa niektorí na lyžiarskom  výcviku naučili, iní 
zdokonalili v lyžovaní. Super dni boli, keď sme realizovali integrované 

tematické vyučovanie: Finančná gra-
motnosť a Deň Zeme. Záver roka sme 
ukončili dvojdňovým výletom 
v Liptovskom Jáne. Okrem návštevy 
Stanišovskej jaskyne, minerálneho 
prameňa - kaďa  a parku Mini Sloven-
sko sa náš kolektív ešte viac stmelil. 
Absolvovali sme aj mnoho besied, 
výstav a vianočné posedenie. 
Celý rok sme sa snažili využiť svoj 
potenciál a dosiahnuť čo najlepšie 
vyučovacie výsledky. A o tom, že sa 
nám darilo, svedčia naše výsledky na 

vysvedčeniach a umiestnenia v olympiádach a predmetových súťažiach. 
V on-line súťaži Matematický expres náš tím získal 2. miesto. Šimon 
Kirňák: Dejepisná olympiáda, Logická olympiáda, Olympiáda v ANJ 
a BiO. Branislav Ječim: Pytagoriáda P7 a P8, GeO, Alica Kvasňáková: 
Pytagoriáda P7, Sofia Ostapuk: BiO, Ema Frniaková: Dejepisná olym-
piáda, Kim Uyen Le Duy: Logická olympiáda, Patrícia Geciová: Hviez-
doslavov Kubín 
a  literárna súťaž  
Naše mesto.  Zapoji-
li  sme sa aj do ko-
rešpondenčného 
seminára MATIK a 3 
z nás boli pozvaní 
za odmenu a zimné 
a letné sústredenie. 
Veríme, že aj ďalší 
rok bude taký 
úspešný ako tento 
a my zase zažijeme 
kopec zábavy. 

Vianočné posedenie 

Výlet – Liptovský Ján 
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VII. B 

Triedna učiteľka:  Mgr. Marcela Bilpuchová 
Žiaci: Mariana Dovalová, Gabriela Céline Feňárová, Oliver Girga, Daniel 
Gracia, Kristína  Holečková,  Darina  Hozzová, Sára  Janecová,  Miroslav 
Kotlár, Otília  Kotlárová,  Marko  Krempaský, Bruno Labuda, Erik Letko, 
Alex  Novák,  Karolina  Petrová,  Marek  Pollák,  Sofia  Salayová, Martin 
Smatana, Lenka  Šrobárová,  Martin  Švec,  Tomáš  Uhrin, Adam  Varga. 
V zahraničí: Š. H., S. K. 

Náš triedny kolektív 
 

Rok sa s rokom stretol a my sme opäť nielen o niečo starší, ale aj múdrej-
ší. Siedmy ročník je čoskoro za nami. Hoci máme pocit, že len nedávno 
bol september prešlo už celých desať mesiacov. Na začiatku školského 
roka nastali v našom kolektíve menšie zmeny. Dievčenský kolektív opus-
tila Sofiia Ostapuk, ktorá sa rozhodla pokračovať v štúdiu v VII. A trie-
de. Na oplátku však k chlapcom pribudol nový spolužiak Erik Letko, 

ktorý k nám prišiel zo ZŠ Komenského. Tento školský rok bol vlastne 
plný noviniek a zmien. Naša trieda sa presídlila do novej učebne, ktorá je 
svetlejšia a väčšia. Na nové prostredie sme si rýchlo zvykli. Ďalšou no-
vinkou bolo to, že v siedmom ročníku absolvujeme plavecký aj lyžiarsky 
výcvik. Na obidve školské aktivity sme sa veľmi tešili.  A hoci snehové 
podmienky neboli práve ideálne, týždňový pobyt v stredisku Plejsy sme 
si naozaj užili. Utužili sme vzťahy v našom kolektíve, ale aj s ostatnými 
rovesníkmi zo siedmeho ročníka. Desať školských mesiacov však nebolo 
len o zábave. Boli aj o učení, testoch a písomkách a dosahovaní cieľov. 
Absolvovali sme prierezové dni, integrované vyučovanie, cvičenia 
v prírode, výstavy, besedy, exkurzie. Výsledkom celoročného snaženia je 
množstvo nových vedomostí, ale aj pekných umiestnení a ocenení zo 
súťaží  a olympiád. Zapojili sme sa nielen do vedomostných súťaží, ale aj 
do športových, výtvarných či recitačných. Dokázali sme,  že v našej trie-
de je veľa múdrych, šikovných a talentovaných žiakov. Každý z nás je 
dobrý v niečom inom, a tak je to dobre. Lebo všetci spolu sme super. Sme 
radi, že sme dobrý kolektív a držíme spolu. Na záver šk. roka sme strávi-
li spoločný pekný deň na výlete v Žiline a na hrade Strečno. Nakoniec 
ďakujeme naším učiteľom za ich snahu a nové vedomosti, ale aj naším 
rodičom za pomoc a dobré rady. A obidvom ďakujeme za čas, úsmev 
a lásku, ktorú nám každý deň dávajú.... -))  

 
Na školskom výlete 
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VII. C 

Triedna učiteľka:  Mgr. Mária Žukovská 
Žiaci: Antónia Gánovská, Filip Geletka, Liana Hangalová, Martin Jacko-
vič, Karin  Janecová,  Filip  Kolesár, Lenka  Koščová, Anežka  Kotlárová,  
Filip  Krotký, Viktória  Lapšanská, Frederik  Christián  Macala,  Kristián 
Marečák, Kristián  Mička,  Klaudia  Ondrejčíková,  Radoslav  Roth, Pavol 
Tomko, Juraj  Volčko, Šimon  Zajac, Emma  Zajacová.  V zahraničí:  D. K., 
G. K. 

 
A sme siedmaci. Tento školský rok sa niesol viac v športovom duchu ako 
tie ostatné. Prispel k tomu plavecký výcvik, na ktorý sme sa tešili tak 
plavci ako i neplavci. Po jeho skončení sme už  neplavcov nemali 
a plávanie sa stalo našim koníčkom. V športových aktivitách sme pokra-
čovali aj v mesiaci február na lyžiarskom kurze. Počas neho sme boli 
ubytovaní na Plejsoch, v jednom z najkrajších lyžiarskych stredísk u nás. 

Dopoludnia sme sa zdokonaľovali v lyžovaní, popoludní spoločne zabá-
vali, hrali hry, kvízy. V posledný deň mal veľký úspech karneval. Počas 
pobytu sme sa lepšie spoznali, utužili priateľstvá. Nové vedomosti nám 
poskytlo integrované tematické vyučovanie, ktoré bolo zamerané na Fi-
nančnú gramotnosť a Deň Zeme. Počas Dňa Zeme sme navštívili skládku 
odpadu Kúdelník. Tohtoročná regionálna exkurzia bola nasmerovaná na 
spoznávanie trasy Spišský Jeruzalem, Sivá Brada a pamiatky historickej 
Levoče. Máj bol spojený s očakávaním školského výletu. Tentoraz sme 
navštívil jaskyňu Domicu, ktorá je najväčšou jaskyňou Národného parku 
Slovenský kras. Tešilo nás, že prehliadka bola spojená s plavbou na plti. 
Na spiatočnej ceste bola zastávka v sídle grófskej rodiny Andrássyovcov, 
v kaštieli Betliar. V našej škole máme možnosť zapájať sa do rôznych 
súťaží, či už vedomostných alebo športových. Trojčlenný tím siedmakov, 
do ktorého patril aj náš spolužiak Filip Krotký, sa zúčastnil na medziná-
rodnej súťaži Matematický expres. Súťažiace družstvo získalo krásne           
2. miesto. Zároveň sa tento spolužiak umiestnil v okresnom kole Pytago-
riády na 2. mieste. Školský rok sa pomaly končí a my sme bohatší o veľa 
nových vedomostí, skúseností, zážitkov a zároveň naplnení očakávaním 
prežiť prekrásne prázdniny.   

 

 

Náš triedny kolektív 

Lyžiarsky výcvik 

Školský výlet  
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VIII. A 

Triedna učiteľka:  Mgr. Zuzana Vojčíková 
Žiaci: Barbara Birošová, Juliána Dovalová, Lucia Zajacová, Viktor Bar-
buščák, Tomáš  Hamrák, Tomáš Hasaj, Oliver Hošík  Adam Kvasňák, Ján 
Leibiczer, Samuel Širilla 

Náš triedny kolektív 

Ako vidíte, už sme ôsmaci. A s týmto ročníkom a vekom prišli aj zmeny. 
V prvom rade výškové (niektorí už riadne prerástli aj učiteľov), ale aj 
srdcové (niektorí sa zaľúbili), aj osobnostné (dospievame). Celkovo to 
bol pre triedu úspešný rok. Zapájali sme sa do predmetových olympiád, 
športových súťaží, ale zastúpenie sme mali aj v umeleckej oblasti (reci-
tačné i rétorické súťaže). Medzi najväčšie úspechy patrí 3. miesto Lucii 
Zajacovej na celoslovenskom kole dejepisnej olympiády. Viktor Barbuš-
čák a Tomáš Hasaj úspešne hrali basketbal a na Majstrovstvách Sloven-
ska v basketbale obsadili 3. miesto. Juliána Dovalová  a Lucia Zajacová 

tiež na Majstrovstvách Slo-
venska v basketbale obsa-
dili dokonca 1. miesto! Ján 
Leibiczer svojím recitátor-
ským vystúpením očaril 
porotu na krajskom kole v 
Michalovciach a porota  
mu udelila Strieborné 
pásmo. Počas roka sme 
navštívili s ostatnými IND 
žiakmi Steel Park v Košiciach. Na dejepisnej exkurzii sme boli v Martine, 
kde sme navštívili Maticu Slovenskú a blízky skanzen. V máji  - v rámci 
školského výletu sme obdivovali Strečno, no voľný čas v Žiline sa nám 
páčil ešte viac. Na podujatí Mesto deťom sme dokázali, že sme stále ešte 
deťmi a predovšetkým chlapci sa vyšantili na nafukovacom hrade.  

 

 

Výlet Strečno 

Skanzen v Martine 

Pred koncom roka zastihla našu triedu a školu najsmutnejšia  

udalosť, aká sa len v živote môže stať. Náš spolužiak Adam náhle 
skolaboval, bohužiaľ, nepomohla ani rýchla pomoc záchranárov. 
Bol to  a ešte stále aj je pre nás riadny šok a obrovská strata. Tvoje 
miesto v triede zíva prázdnotou. Odkaz pre Adama: „Nikdy na 
Teba nezabudneme. A už teraz nám  chýbaš.“  
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VIII. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Rusnáková   
Žiaci: Jakub Černický, Juraj Černický, Tatiana Dzurňáková, Erik Erhardt, 
Adriána Fehérová, Lea Filipová, Zora Frankovičová, Diana Friedmanská,   
Nikolas Gabčo, Lukáš  Kuľa, Vanesa  Labancová, Zuzana Mackovjaková, 
M. M, Samuel  Novotta, Paulína  Petrová, Rastislav  Polčík, Denis  Rákai, 
Michaela  Rumanová, Matej  Szabo, Timotej  Tomala, Diana  Tomšíková. 
V zahraničí: T. G., Ľ. H. 

 
Žiaci našej triedy sa v školskom roku 2017/2018 neustále a neúnavne 
zapájali do školských akcií, súťaží a iných udalostí spojených so školou 
i mimo nej. V ich účasti boli veľmi úspešní. Hneď začiatok šk. roku sme 
odpálili branným cvičením, kde sme utužili naše vzťahy a veľa sme sa 
nasmiali. Následne hneď v októbri sme sa zapojili do akcie Deti mestu, 
kde si pár našich žiakov radostne zatancovalo, ale i zahralo v krátkej 

divadelnej scénke podľa scenára našej triednej pani učiteľky. V každom 
mesiaci sme bojovali v rôznych školských súťažiach. Boli sme úspešní 
v umeleckých, odborných a predmetových olympiádach a športo-
vých súťažiach. Ako dievčatá, tak i chlapci úspešne reprezentovali 
v biologických, slovenčinárskych, matematických a športových súťa-
žiach. Pár našich žiakov sa zapojilo i do medzinárodnej spolupráce Eras-
mus+, kde si žiačka našej triedy tvrdou prácou vyslúžila nádherný pobyt 
v krásnom Taliansku. Okrem školských akcií sme boli neustále aktívni aj 
v mimoškolských aktivitách. Tancujeme hip-hop, hráme hokej, robíme 
karate či spievame a hráme na hudobných nástrojoch. V rámci školského 
roku sme sa snažili taktiež riešiť problémy kolektívu a aktívne sme praco-
vali v spojení s centrom pedagogicko-psychologickej prevencie. Akční a 
kreatívni sme boli aj počas tematických prierezových dní. Najviac sa nám 
zapáčil Deň Zeme, no obľúbenou mimoškolskou akciou je pre nás akcia 
mesta Spišská Nová Ves Dni humoru na Spiši, kde sme okrem účasti ako 
diváci pravidelne zapájaní do jednotlivých programových čísel. Ku kon-
cu školského roka sme sa už tradične vybrali na školský výlet, ktorý sme 
tento rok absolvovali vo výškach korún stromov v Bachledovej doline. 
V duchu aktivity a radosti zo života sa už pripravujeme na záver škol-
ského roka a tešíme sa na deviaty ročník, kde plánujeme úspešne „zmoni-
torovať“ a uchádzať sa o rôzne stredné školy. 
 

 

Náš triedny kolektív 
Na školskom 

výlete – 
v korunách              

stromov 
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VIII. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Šišková 
Zoznam žiakov: Zuzana Compelová, Matúš Franko, Jakub Frankovič, 
Benjamín Gradžilo, Ivana Hanáková, Terézia Horváthová, Miriam Jurí-
ková, Štefan Kedžuch, Daniela Kešeláková, Nikola Kotlárová, Ema Mag-
nuševská, R. M., Matej Mikolaj, Ladislav Mizera, Kristián Morihladko, 
Denis Olejník,  Sára Reisová, Andrej Tobiaš  
  

 
Skončil školský rok a môžeme začať hodnotiť ten predchádzajúci. Počas 
školského roka sme sa nielen vzdelávali, ale sme sa i aktívne zapájali do 
mimoškolských aktivít. Pracovali sme v rôznych krúžkoch: 
Športový krúžok  - Denis, Matúš, Ivana, Laco, Ema, Števo, Benjamín 
Olympijský krúžok - Denis, Laco, Benjamín 
ZUŠ - Daniela, Mirka, Benjamín 

Zapájali sme sa do rôznych športových súťaží: 
Okresné majstrovstvá v bedmintone - Benjamín 1. miesto, krajské kolo          
v bedmintone 4. miesto, okresné kolo v basketbale - Benjamín,  Štefan           
1. miesto, krajské kolo 1. miesto, mestské kolo v hádzanej - Benjamín,  
Štefan, Ivana, mestské kolo v gymnastike - Denis, Benjamín, Večerný beh 
mestom - Benjamín 1. miesto, Spišské športové hry - Benjamín,  Štefan, 
okresné kolo v atletike - Štefan 2. miesto. 
A nezaostávali sme aj v predmetových olympiádach a súťažiach: 
Školské kolo olympiády slovenského jazyka - Denis, Benjamín,  
školské kolo olympiády anglického jazyka - Denis, 
školské kolo dejepisnej olympiády - Denis, Ivana, Ema, Štefan, Laco, 
okresné kolo biblickej olympiády - Benjamín 6. miesto,  
Pytagoriáda - Denis, Benjamín, 
Hráme sa s azbukou - Denis, Ema - 1. miesto, 
dejepisná súťaž - Denis, Benjamín, Mirka - 2. miesto, 
okresné kolo výtvarnej súťaže - Benjamín 3. miesto. 
Zúčastnili sme sa regionálnej exkurzie v Slovenskom raji, dejepisnej ex-
kurzie v Martine, kde sme navštívili Slovenské literárne a historické mú-
zeum a najväčší skanzen na Slovensku. Veľmi sme sa tešili na školský 
výlet. Počasie nám prialo, a tak sme z najvyššieho bodu hradu Strečno 
mali prekrásny výhľad na okolitú krajinu a prírodu. Po skončení pre-
hliadky hradu sme ešte navštívili aj historickú Žilinu.   
 

 

 

Náš triedny kolektív 

Na exkurzii v Martine 

Na hrade Strečno 
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IX. A 

Triedny učiteľ:  Mgr. Ľubomír Jakubov 
Žiaci: Dominika  Bigošová, Ester  Bigošová, Martina  Dovčíková,  Vane-
sa  Drabiščáková, Patrik  Dvorský, Tímea Dzimková, Daniela Hagovská,  
Daniel  Jakubek,   Kamila   Jarošová,  Soňa   Jeszeová,  Samuel   Kačenga,          
Oliver Kotlár, Kristína  Kriváková,  Adam  Mesarčík,   Alexandra Mistrí-
ková,  Miloš  Neuvirth,  Veronika  Pivovarová, Nina  Ratkovská, Simona 
Slivošová, Sabina Vencelová. V zahraničí: S. J. H., J. H., S. K. 

Náš triedny kolektív 

Tento rok sme začali nezvyčajným spôsobom. Noví spolužiaci, noví uči-
telia, nový kolektív a samozrejme nové nedorozumenia a hádky...  
Všetko sa to začalo na konci osmičky, keď nám triedni učitelia oznámili, 
že z dvoch tried sa stane jedna. Úprimne povedané, prvé týždne boli 
katastrofálne. Trvalo nejaký čas, kým sme si k sebe našli cestu a spriateli-
li sa. K utuženiu kolektívu nám pomohli exkurzie v Tatrách alebo v Steel 
Parku v Košiciach. Pomaly sme sa začali pripravovať na našu prvú             

väčšiu skúšku a prijímačky na stredné školy. Touto skúškou nazývanou 
aj „strašiak deviatakov“ bolo samozrejme Testovanie 9. Mali sme pravi-
delné doučovania zo SJL a MAT. Nedá nám nespomenúť, že väčšina z 
nás sa spolu s doučovaniami pripravovala na „Sviatosť kresťanskej dos-
pelosti“ - Birmovku. Počas všetkých tých príprav a napätia konečne bol 
ten deň. Mesiace pre niekoho utrpenia, pre iného chuti do učenia sa lus-
knutím prsta stratili a pred nami stál veľký deň „D“, 21. 3. 2018 - deň T9. 
No po všetkých prípravách sme boli spokojní. Nakoniec myslíme, že aj 
naše výsledky boli výborné (M - 77,5%, SJL - 76%), keďže boli pomerne 
vysoko nad slovenským priemerom. Väčšinu z nás čakala tá dôležitejšia 
skúška - prijímačky na SŠ. Po úspešnom absolvovaní aj tejto skúšky sme 
konečne dostali sľúbený a zaslúžený oddych  - výlet na Kapušanský 
hrad.   
Nakoniec nám nedá nespomenúť naše aktivity a úspechy počas roka. 
Náš najaktívnejší spolužiak S. Kačenga sa zúčastnil NO, GEO, DO aj FO 
na okresných kolách, kde obsadil popredné miesta. V kraji je to tretí naj-
lepší fyzik. Šikovná D. Hagovská sa prebojovala na celoslovenské kolo 
IQ olympiády a S. Vencelová tiež celoslovenské kolo prezentácii roční-
kových prác pre IND deti. Aktívna A. Mistríková bola na okresnom kole 
AngO štvrtá, tiež sa zúčastnila okresného kola DO. V basketbale našu 
školu reprezentovali: K. Jarošová a M. Dovčíková. Na majstrovstvách 
Slovenska obsadili 1. miesto. M. Dov-
číková na okresnom kole v atletike 
vyhrala zlato vo vrhu guľou a                 
2. miesto 60 m šprint. Na krajskom 
kole obsadila vo vrhu guľou 2. mies-
to. V tomto školskom roku sme zažili 
veľa náročných, stresujúcich a kom-
plikovaných chvíľ, ktoré nás posunuli 
ďalej. Vďaka patrí najmä našim učite-
ľom, ktorí nás na to všetko pripravili 
a prežívali to s nami. Dúfame, že sme 
si stredné školy vybrali správne a 
vždy budeme vďační za to, čo sme sa 
tu naučili. ĎAKUJEME 9. A! 

Výlet na  Kapušanský hrad 
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IX. B 

Triedny učiteľ:  Mgr. Vladimír Burík 
Žiaci: Viera Bednárová, Soňa Székelyová, Lenka Jančíková, Adriana Ko-
váčová,  Radoslava  Andrejčíková,  Lenka  Boroňová,  Jolana  Hradiská, 
Svetlana Strelová, Lukáš  Vilkovský  Samuel Petruška. V zahraničí: T. G., 
E. K. 

Náš triedny kolektív 
A už je to tu! Ani sme sa nenazdali a už sme deviataci.  Každý z nás si 
dobre uvedomil, že je to náš posledný rok na základnej škole. Preto na-
ším cieľom od začiatku roka bolo si tento posledný rok užiť naplno. 
Chceli sme zažiť veľa zážitkov, naučiť sa nové veci, spoznať nové miesta 
a hlavne úspešne prejsť testovaním deviatakov a dostať sa na stredné 
školy. To všetko sa nám krásne podarilo splniť. Počas roka sme boli na 
výlete vo Vysokých Tatrách, kde sme si vyskúšali nordic walking, ďalej 
sme v tomto roku pripravili mladším spolužiakom Mikuláša, boli sme na 
exkurzii v našom meste, kde sme spoznávali historické pamiatky mesta. 
Zúčastnili sme sa aj exkurzie na Dukle, kde sme sa dozvedeli veľa 

o vojne na Slovensku a videli sme aj krásny výhľad z rozhľadne na okoli-
té priestranstvo, kde prebiehali tuhé boje a umrelo okolo 80 000 našich 
a sovietskych vojakov pri oslobodzovaní našej vlasti. Školský rok sme 
ukončili školským výletom do jaskyne Domica, kde sme mali krásnu 
prehliadku a plavbu loďkou. Cestou naspäť sme navštívili aj zámok Bet-
liar, ktorý sa nám veľmi páčil a videli sme v ňom originálne ručne maľo-
vané historické obrazy, starý nábytok a zbrane. To všetko sme si zaslúžili 
za naše súťaže, písomky a olympiády, na ktoré sme sa svedomito pri-
pravovali.  
Žiaci našej triedy dosiahli aj mnoho úspechov a zúčastnili sa mnoho sú-
ťaží. Spomenieme aspoň niektoré. V obvodnom kole hádzanej dievčat 
sme sa umiestnili na 1. mieste, v bedmintone sme v okrese obsadili               
2. miesto, na olympiáde z ľudských práv v školskom kole sa naša trieda 
umiestnila na 1. mieste. Náš spolužiak Samuel Petruška získal vo florba-
le 3. miesto a na Olympiáde z Anglického jazyka získal najväčší počet 
bodov na škole. Naša spolužiačka Vierka Bednárová získala v súťaži 
v speve Slávik Slovenska krásne 1. miesto a postup do obvodného kola, 
2. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži, 1. miesto v bedmintone,             
2. miesto v Nemeckej olympiáde, 2. miesto v prednese poézie 
v nemeckom jazyku a veľa ďalších úspechov. Ale naším najväčším úspe-
chom je testovanie deviatakov. Za tieto všetky úspechy, zážitky, spo-
mienky veľmi ďakujeme nielen sebe, ale aj naším učiteľom.  

 

 

Na výtele vo Vysokých Tatrách 

Exurzia na Dukle 
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Zo života  školského  klubu  detí 

 

 

 
 

 
 
 

 

1. oddelenie:               
Mgr. Valéria 

Uhliarová 

3. oddelenie:                   
Helena 

Kostelníková 

4. oddelenie: 
Dana 

Němcová 

2. oddelenie:                       
Bc. Oľga 
Krausová 
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7. oddelenie:                                 
Eva Lesňáková 

 
                                                                                   

 

 

5. oddelenie:                                          
Štefánia Vantrobová 

 

 
 

 

 

Najvýznamnejšie akcie ŠKD  
v školskom roku 2017/18 
Maľovanie v prírode (september) 
Environmentálne popoludnie (október) 
Divadelné predstavenie: Zlaté kuriatko 
(november) 
Mikulášske posedenie v oddeleniach 
(december) 
Práca s hlinou – keramika (január) 
Fašiangový karneval (február) 
Pálenie Moreny (marec) 
Na ľudovú nôtu (apríl), Stavanie mája a 
tanečné vystúpenie skupiny Denzz In-
dustry (máj) 
Prehliadka činnosti vojenskej polície 
(jún) 
Okrem toho každoročne navštevujeme 
detské dopravné ihrisko, Domov dô-
chodcov, Múzeum Spiša, Galériu umel-
cov Spiša, ZOO, uskutočnili sme besedu 
so spisovateľom, besedu s detskou le-
kárkou, prípravu výrobkov na vianočnú 
burzu a burzu na Deň matiek. 

 

 

6. oddelenie:                                                  
Ingrid Bušovská 

 

8. oddelenie:                                                  
Ľudmila Veselá 
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Prehľad umiestnenia žiakov                          
v predmetových olympiádach 

a súťažiach v školskom roku 2017/2018 
SLOVENSKÝ  JAZYK A LITERATÚRA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Hviezdoslavov Kubín 
(próza)  II. kategória 

1. miesto Adela Leibiczerová, V. A Mgr. M. Sliva 

Hviezdoslavov Kubín 
(poézia)  II. kategória 

1. miesto Šimon Širilla, VI. A Mgr. M. Sliva 

Hviezdoslavov Kubín 
(poézia)  III. kategória 

1. miesto Ján Leibiczer, VIII. A Mgr. Z. Vojčíková 

Šaliansky Maťko 
2. miesto Adela Leibiczerová, V. A Mgr. M. Sliva 

2. miesto Ella Holečková, V. A Mgr. M. Sliva 

 
Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Hviezdoslavov Kubín 
(poézia)  II. kategória 

1. miesto Adela Leibiczerová, V. A Mgr. M. Sliva 

Hviezdoslavov Kubín 
(poézia)  II. kategória 

1. miesto Šimon Širilla, V. A Mgr. M. Sliva 

 
RUSKÝ JAZYK 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

ORJ 1. miesto Zuzana Mackovjaková, VIII. B Mgr. M. Šišková 

Ars poetika 2. miesto Zuzana Mackovjaková, VIII. B Mgr. M. Šišková 

 
NEMECKÝ JAZYK  
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

ONEJ 3. miesto Samuel Kačenga, IX. A Mgr. Z. Lisoňová 

Prednes nemeckej 
poézie 8. -9. roč. 

2. miesto Viera Bednárová, IX. B Mgr. M. Žukovská 

3. miesto Radoslava Andrejčíková, IX. B Mgr. M. Žukovská 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Shakespeare´s 
Memoriál 3. – 4. roč. 

1. miesto Samuel Frniak,  III. A Mgr. Z. Šoltésová 

Shakespeare´s 
Memoriál 9. roč 

3. miesto Miloš Neuvirth, IX. A Mgr. I. Cpin Brajerová 

 

MATEMATIKA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

MOZ5 1. miesto Lenka Nováková, V. A Mgr. S. Ledecká 

MOZ6 

1. miesto Filip Sabovčík, VI. A Mgr. D. Rimská 

2. miesto Viliam Karol Kubičár, VI. A Mgr. D. Rimská 

MOZ8 

1. miesto Juliána Dovalová, VIII. A Mgr. Ľ. Jakubov 

3. miesto Tomáš Hamrák, VIII. A Mgr. Ľ. Jakubov 

Pytagoriáda                  
5. ročník 

1. miesto Lenka Nováková, V. A Mgr. S. Ledecká 

2. miesto Metej Boroš, V. A Mgr. S. Ledecká 

Pytagoriáda                   
6. ročník 

2. miesto Filip Sabovčík, VI. A Mgr. D. Rimská 

3. miesto Ema Murdžáková, VI. B Mgr. Ľ. Jakubov 

Pytagoriáda                   
7. ročník 

1. miesto Braislav Ječim, VII. A Mgr. D. Rimská 

2. miesto Filip Krotký, VII. C Mgr. J. Šimonová 

Pytagoriáda                   
8. ročník 

1. miesto Branislav Ječim, VII. A Mgr. D. Rimská 
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Celoslovenské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Logická olympiáda 5. miesto Šimon Kirňák, VII. A Mgr. D. Rimská 

Matematický expres 2. miesto 
Š. Kirňák, B. Ječim, K. U. Le 
Duy, VII. A, F. Krotký, VII. C 

Mgr. D. Rimská,            
Mgr. J. Šimonová 

iBobor - Bobríci 1. miesto 
Matej Boroš, V. A,                              
Oliver Novák, V. A 

Mgr. S. Ledecká 

iBobor - Benja-
míni 

1. miesto Filip Krotký, VII. C  Mgr. J. Šimonová 

iBobor - Kedeti 1. miesto Tomáš Hamrák, VIII. A Mgr. Ľ. Jakubov 

 
FYZIKA  
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

FO kat. E 1. miesto Samuel Kačenga,  IX. A Mgr. S. Ledecká 

 

Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

FO kat. E 3. miesto Samuel Kačenga,  IX. A Mgr. S. Ledecká 

 

GEOGRAFIA 

Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

GeO kat. G 
2. miesto Oliver Novák, V. A Mgr. D. Rimská 

3. miesto Lenka Nováková, V. A Mgr. D. Rimská 

GeO kat. F 3. miesto Filip Sabovčík, VI. A Mgr. D. Rimská 

GeO kat. E 
1. miesto Lucia Zajacová, VIII. A Mgr. D. Rimská 

2. miesto Samuel Kačenga, IX. A Mgr. D. Rimská 
 

 

Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

GeO kat. F 9. miesto Filip Sabovčík, VI. A Mgr. D. Rimská 

GeO kat. E 10. miesto Lucia Zajacová, VIII. A Mgr. D. Rimská 

GeO kat. E 5. miesto Samuel Kačenga, IX. A Mgr. D. Rimská 

 

BIOLÓGIA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

BiO kat. C teoretic-
ko-praktická časť 

1. miesto Zuzana Mackovjaková, VIII. B Ing. M. Marcinová 

 
BiO kat. D teoretic-
ko-praktická časť 

1. miesto Šimon Kirňák, VII. A Ing. M. Marcinová 

2. miesto Sofia Ostapuk, VII. A Ing. M. Marcinová 

3. miesto Kristína Holečková, VII. B Ing. M. Marcinová 

BiO projektová časť 1. miesto Adam Mistrík, VI. C Ing. M. Marcinová 

 

Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

BiO kat. C teoretic-
ko-praktická časť 

6. miesto Zuzana Mackovjaková, VIII. B Ing. M. Marcinová 

 

DEJEPIS 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

DO kategória F 1. miesto Filip Sabovčík, VI. A Mgr. M. Šišková 

DO kategória E 2. miesto Šimon Kirňák, VII. A Mgr. M. Šišková 

DO kategória D 

1. miesto Lucia Zajacová, VIII. A Mgr. M. Šišková 

2. miesto Barbara Birošová, VIII. A Mgr. M. Šišková 

DO kategória C 1. miesto Samuel Kačenga, IX. A Mgr. M. Šišková 
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DEJEPIS 
Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

DO kategória E 10. miesto Šimon Kirňák, VII. A Mgr. M. Šišková 

DO kategória D 1. miesto Lucia Zajacová, VIII. A Mgr. M. Šišková 

DO kategória C 4. miesto Samuel Kačenga, IX. A Mgr. M. Šišková 

  
Celoslovenské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

DO kategória D 3. miesto Lucia Zajacová, VIII. A Mgr. M. Šišková 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Šport – moja láska 3. miesto Lenka Nováková, V. A Mgr. D. Dingová 

 
TELESNÁ VÝCHOVA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Atletika – 1000 m 2. miesto Štefan Kedžuch, VIII. C Mgr. K. Dovčíková 

Atletika – 800 m 2. miesto Carlota Da Cruz, V. A Mgr. K. Dovčíková 

Atletika – 60 m 2. miesto Martina Dovčíková, IX. A Mgr. K. Dovčíková 

Atletika – vrh 
guľou 

1. miesto Martina Dovčíková, IX. A Mgr. K. Dovčíková 

Atletika - štafeta 3. miesto 
M. Dovčíková, J. Dovalová, 
A. Kvasňáková, C. Da Cruz 

Mgr. K. Dovčíková 

Cezpoľný beh 3. miesto 
C. Da Cruz, L. Nováková,              
V. A 

Mgr. K. Dovčíková 

Gymnastický 
štvorboj 

1. miesto 
V. Drabiščáková, V. Labanco-
vá, N. Ratkovská, S. Salayová, 
K. Mravčáková 

Mgr. E. Murgáčová 

Bedminton 

1. miesto V. Bednárová, L. Jančíková Mgr. J. Bakó 

2. miesto 
B. Gradžilo, J. Dzurňák,        
M. G. Bartko 

Mgr. J. Bakó 

Basketbal - chlapci 1. miesto 

V. Barbuščák, A. Čambal,               
J. Frankovič, B. Gradžilo,             
T. Hasaj, D. Jakubek, Š. Ke-
džuch, A. Kukoľ, B. Labuda, 
D. Rákai 

Mgr. K. Dovčíková 

Basketbal - dievčatá 1. miesto 

C. Da Cruz, J. Dovalová, M. 
Dovčíková, G. C. Feňarová, 
A. Gánovská, A. Horváthová, 
K. Jarošová, A. Mrovčáková, 
l. Nováková, L. Zajacová 

Mgr. K. Dovčíková 

Hádzaná – dievčatá 1. miesto 

V. Bednárová, J. Dovalová, M. 
Dovčíková, Z. Frankovičová, 
i. Hanáková, L. Jančíková,    
K. Jarošová, V. Labancová,   
P. Petrová, L. Zajacová 

Mgr. K. Dovčíková 

 
Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Atletika – vrh     
guľou 

2. miesto Martina Dovčíková, IX. A Mgr. K. Dovčíková 

Basketbal - chlapci 1. miesto Družstvo chlapcov Mgr. K. Dovčíková 

Basketbal - dievčatá 1. miesto Družstvo dievčat Mgr. K. Dovčíková 

Bedminton  4. miesto  
B. Gradžilo, J. Dzurňák,                 
M. G. Bartko 

Mgr. J. Bakó 

 
Celoštátne kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Basketbal - chlapci 3. miesto Družstvo chlapcov Mgr. K. Dovčíková 

Basketbal - dievčatá 1. miesto Družstvo dievčat Mgr. K. Dovčíková 

Spišské športové hry: 
- basketbal chlapci:  1. miesto (Mgr. K. Dovčíková) 
- hokejbal chlapci:  3. miesto (Mgr. E. Murgáčová) 
 V rámci súťaže  Škola roka sme obsadili 3. miesto. 
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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Diecézna recitačná 
súťaž - próza 

1. miesto Adela Leibiczerová, V. A Mgr. M. Žukovská 

 
1. STUPEŇ 
 Okresné kolo         

  
 

Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Gymnastický      
štvorboj kategória A 

1. miesto Družstvo chlapcov  Mgr. A. Majerníčková 

Gymnastický              
štvorboj  kategória A 

1. miesto Družstvo dievčat Mgr. A. Majerníčková 

Gymnastický    
štvorboj  
kategória A ,          
individuálne oce-
nenie 

1. miesto 
Michaela Košalková, III. B,   
Ľuboš Vincze, I. B 

Mgr. A. Majerníčková 

2. miesto Peter Piroch, II. B Mgr. A. Majerníčková 

3. miesto 
Adam Klein, III. A,                        
Lucia Šťastná, III. A                                 

Mgr. A. Majerníčková 

 
Celoslovenské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

iBobor – kat. Drobci 1. miesto Adam Klein, II. A PaedDr. R. Brezovská 

iBobor – kat. Bobríci 1. miesto Jordan S. Boiadjiev,  IV. A Mgr. M. Soláková 

Všetkovedko 1. miesto Dominik Sliva, II. A PaedDr. R. Brezovská 

Logická olympiáda 11. miesto Damián Kvasňák, IV. B Mgr. M. Dovalová 

Gymnastický      
štvorboj kategória A 

4. miesto Družstvo chlapcov  Mgr. A. Majerníčková 

Gymnastický                 
štvorboj kategória A 

7. miesto Družstvo dievčat Mgr. A. Majerníčková 

Výtvarná súťaž           
Kalokagatia 

3. miesto Oliver Geletka, IV. C Mgr. D. Dingová 

Bežecké lyžovanie: 1. miesto: Tamara Hasajová, IV. D, 2. miesto: Terézia 
Hasajová, IV. D, 2. miesto: Samuel Hasaj, VI. C, Damián Kvasňák, IV. B. 
Klokan – matematická súťaž pre žiakov 3. – 8. ročníka. Celkovým víťa-
zom a školským šampiónom našej školy sa stal žiak Enrico Luca Lorko 
žiak III. B triedy. 

Gymnastický      
štvorboj kategória C 

1. miesto Karolína Mravčáková, IV. C Mgr. E. Murgáčová 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Šaliansky Maťko 2. miesto Ella Holečková, III. B Mgr. R. Kolárčiková 

Shakespeare´s 
Memoriál 

1. miesto Samuel  Frniak, III. A Mgr. Z. Šoltésová 

Pytagoriáda 3. roč. 
2. miesto Adam Klein, III. A Mgr. V. Jendrálová 

3. miesto Dominik Sliva, II. A PaedDr. R. Brezovská 

Pytagoriáda 4. roč. 2. miesto Marek Malejčík, IV. A Mgr. M. Soláková 

Výtvarná súťaž:             
Šport – láska moja 

3. miesto Barbora Karchňáková, I V. B Mgr. M. Dovalová 

Výtvarná súťaž Slo-
venský ornament 
očami Spišiakov            

1. miesto Tamara Hasajová,  IV. D Mgr. Š. Slivošová 

3. miesto Rebeca Mária Gradžilo, IV. C Mgr. D. Dingová 

Gymnastický    
štvorboj  
kategória A 

1. miesto 
Lucia Šťastná, III. A,              
NelaVaicová, III. A                                                                                                           

Mgr. A. Majerníčková 

Gymnastický      
štvorboj  
kategória A 

1. miesto 

Adam Klein, III. A,                                      
Peter Piroch, II. B,                       
Filip Zeman, II. B,  
Ľuboš Vincze, I. B,  
Kristán Krotký, I. B,  
Michael Detvai, I. B 

Mgr. A. Majerníčková 

Gymnastický 
štvorboj kategória 
A - individuálne   
ocenenie 

1. miesto 
Michaela Košalková, III. B,   
Ľuboš Vincze, I. B 

Mgr. A. Majerníčková 

2. miesto Peter Piroch, II. B Mgr. A. Majerníčková 

3. miesto 
Nela Vaicová, II. A,  
Adam Klein, III. A                                                                                                       

Mgr. A. Majerníčková 

Gymnastický 
štvorboj kategória 
B - individuálne   
ocenenie 

3. miesto Matúš Tőkőly, IV. C Mgr. E. Murgáčová 
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Najúspešnejší žiaci školy 

  

 

 
 

Lenka Nováková,  
V. A  Filip Sabovčík, 

VI. A 
Lucia Zajacová,                           

VIII. A 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Družstvo dievčat: C. Da Cruz, J. Dovalová, M. Dovalová,  M. Dovčíková,  G. C. Feňarová,                      

A. Gánovská, A. Horváthová,  K. Jarošová, A. Mrovčáková, l. Nováková, L. Zajacová, E. Zajacová 

 

Júlia Dovalová,                  
VIII. A 

Martina Dovčíková,  
IX. A 

Samuel Kačenga,  
 IX. A 

Šimon Kirňák,                                      
VII. A 

Adam Klein,                                      
III. A Adela Leibiczerová, 

V. A  
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Testovanie 5 

Predmet 
Priemerná 
úspešnosť                
v SR v % 

Priemerná 
úspešnosť  
školy v % 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy 

oproti národnému  
priemeru v % 

Slovenský jazyk            
a literatúra 

62,8 72,9 +10,1 

Matematika 64,7 73,7 +9,0 

 

Testovanie 9 

Predmet 
Priemerná 
úspešnosť               
v SR v % 

 
Priemerná 
úspešnosť   
školy v % 

Rozdiel priemer-
nej úspešnosti 

školy oproti             
národnému           

priemeru v % 

Slovenský jazyk             
a literatúra 

63,0 70,1 +7,1 

Matematika 55,9 74,7 +18,8 

 

Všetkým víťazom, ktorí reprezentovali našu 

školy v  rôznych súťažiach blahoželáme 

a  prajeme veľa ďalších úspechov v novom 

školskom roku! Ďakujeme aj učiteľom, ktorí 

sa podieľali na ich príprave.  

 

Prezentujeme sa na verejnosti 
 
VÝZNAMNÉ PROJEKTY ŠKOLY 
 

Zelená škola. Po obhájení certifikátu Zelenej školy sme tento rok vstúpili 
do novej témy Zeleň a ochrana prírody. Obnovili sme pestovanie byli-
niek, zhotovili ukážku hydroponického pestovania rastlín. Deň vody 
sme si pripomenuli ochutnávkou zdravých nápojov vo vodnom bufete, 
pripravili vianočnú burzu a burzu ku Dňu matiek, kde boli ponúkané 
výrobky žiakov a priesady rastlín. Žiaci sa starali o zeleň v interiéri školy 
a na ekoploche a zapojili sa do rovesníckeho vzdelávania so zameraním 
na zvýšenie ochrany životného prostredia. Koordinátormi projektu:          
Mgr. Júlia Slivová, Ing. Monika Marcinová 
Časopis OKO. Cieľom práce v časopise je vhodné využitie voľného času 
detí, podpora a rozvoj tvorivosti a talentu. Pri tvorbe časopisu sa redak-
tori okrem písania článkov učia aj využívať  informačno-komunikačné 
technológie, pracujú s internetom, pomáhajú tvoriť grafiku. Všetky tieto 
činnosti im pomáhajú získavať nové  poznatky a skúsenosti, motivujú sa 
k samostatnosti a zodpovednosti. Zodpovedné za časopis: Mgr. Marcela 
Bilpuchová,  Mgr. Michaela Bocková 
Prevencia sociálno-patologických javov. V školskom roku 2017/18 sa  
pedagógovia našej školy podieľali na prevencii sociálno-patologických 
javov. Patria tu také javy, ako sú šikanovanie, záškoláctvo, týranie, ky-
beršikanovanie, drogy, fajčenie, alkoholizmus a iné závislosti. V rámci 
projektu sa uskutočnilo množstvo podujatí a aktivít, ktoré pripravili uči-
telia našej školy a venovali tak svoj voľný čas a energiu svojim žiakom, 
čím prispeli k ich zdravému životnému štýlu  Z podujatí a aktivít, ktoré 
zorganizoval samotný koordinátor, spomenieme aspoň niektoré. Boli to  
besedy so žiakmi 4. ročníka o šikanovaní, besedy koordinátora so žiakmi 
5. a 6. ročníka o alkohole a fajčení, besedy s príslušníkmi mestskej polície 
v 8. ročníku z oblasti trestného práva a v 9. ročníku o obchodovaní 
s ľuďmi a extrémizme. Okrem toho sa pripravovali na svoju prax aj peer 
aktivisti – žiaci 7. B triedy. Koordinátor projektu: Mgr. Vladimír Burík 
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Zdravá škola. Úlohou zdravej školy je naďalej dbať o dodržiavanie 
správnej výživy, radosti z pohybu a emocionálneho zdravia pre našich 
žiakov, ktorí budú nielen zdraví a šťastní, ale do života si odnesú aj 
správne zásady, ktoré odovzdajú vo svojom živote aj ďalším generáciám. 
Počas roka sme zorganizovali množstvo aktivít na splnenie týchto cieľov. 
Koordinátorky projektu: Mgr. Lucia Štundová a Mgr. Michaela Bocková. 
Erasmus+ V tomto školskom roku sme získali grant v projekte Erazmus+ 
s názvom „Once Upon A Time... European Children All Together“. Pro-
jekt bude realizovaný od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Do projektu sú zapoje-
né krajiny Slovensko, Poľsko, Španielsko a Taliansko. Víziou projektu 
je „Čítanie s láskou a porozumením pre všetky európske deti“ prostred-
níctvom rozprávky a legendy typickej pre danú krajinu. Doposiaľ sme 
navštívili partnerskú krajinu Taliansko a zrealizovali sme aktivity týka-
júce sa typickej  slovenskej rozprávky Janko Hraško. Všetky krajiny par-
ticipovali na príprave loga, maskota a multilingválneho slovníka. Ďalšie 
stretnutie je naplánované na október 2018 na Slovensku. Koordinátorom 
projektu je Ing. MárianLacušová. 
Pravidelné aktivity školy: projekt Naše mesto je dobrovoľnícky projekt. 
Každoročne skrášľujeme životné prostredie školy. Tento šk. rok sme pre 
žiakov vyrábali drevené paletové sedenie k našej novozriadenej Verejnej 
školskej knižnici. Program Zippyho kamaráti sa zaujíma o duševné 
zdravie detí. Žiaci 1. ročníka sa majú možnosť už niekoľko rokov naučiť 
lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, zvládať sociálne situácie, vy-
chádzať s rovesníkmi a ostanými ľuďmi. Ďalšie projekty, ktoré uskutoč-
ňujeme: Detská atletika, Zdravý chrbátik,  Ovocie do škôl. Ostatné  

pravidelné aktivity sú: Deň vody, Otváranie studničiek, Vianočná burza, 

Burza pre mamičky, Burza kníh, GymFit, Bedmintonový turnaj dvojíc, 

Mikuláš, Vianočný betlehem, Karneval, Deň otvorených dverí pre IND 

triedy, Imatrikulácia prvákov, Slávnostný zápis, návšteva divadelných 

predstavení, výchovných koncertov, návšteva galérie, múzea a na konci 

šk. roka sú to vydarené školské výlety.  
Každoročne pre našich žiakov realizujeme Dni integrovaného tematic-
kého vyučovania. Tento školský rok to boli tri nezvyčajné dni. Využili 
sme na to Deň regionálnej výchovy, Deň Zeme a Deň finančnej gramot-
nosti. Z rôznych pohľadov jednotlivých predmetov sme nazerali, skúma-

li, hľadali informácie o zadaných témach. Uskutočnili sme pre žiakov 
zaujímavé exkurzie na spoznávanie Spiša. Žiaci I. stupňa spoznávali na-
še mesto - Spišskú Novú Ves. Žiaci II. stupňa navštívili Slovenský raj, 
Vysoké Tatry, južný a severný Spiš, Levoču a okolie. Zároveň si precviči-
li prácu s GPS zariadením a vyhľadávali kešky.  
Prierezové dni uskutočňujeme pravidelne počas školského roka. Odrá-
žajú potreby, hodnoty a smerovanie súčasnej spoločnosti. Integrujeme 
ich v tento deň do každého predmetu pomocou aktivizujúcich 
a interaktívnych učebných metód. 
Škola v prírode sa v tomto školskom roku uskutočnila pre žiakov                 
I. stupňa. V krásnom prostredí  Mýta pod Ďumbierom, Mlyniek, Pribyli-
ny oddychovali a naberali sily žiaci spolu s so svojimi učiteľkami a vy-
chovávateľkami. 
Aktivity školského klubu detí. Život v školskom klube detí je pestrý, 
plný zábavných aj náučných aktivít. V tomto školskom roku sme usku-
točnili besedu so spisovateľom, s detskou lekárkou, pracovali sme s hli-
nou v tvorivej dielni, maľovali v prírode na fólie. Nezabúdame na našich 
starkých v Domove dôchodcov, každý rok pripravujeme pre nich kul-
túrny program. Pestujeme u detí cit pre umenie a kultúru stálymi náv-
števami Galérie umelcov Spiša a Múzea Spiša. V novembri sme  privítali  
hercov Prešovského divadla s divadelnou hrou pre deti Zlaté kuriatko. 
Vo vianočnom období  zdobia vestibul školy ikebany aranžované v škol-
skom klube detí, zdobíme stromček v škole, vyrábame ozdôbky na 
stromček v meste. Svojimi výrobkami prispievame na každú burzu or-
ganizovanú našou školou. Nemenej zaujímavé sú aktivity s environmen-
tálnou tematikou, ktoré nám napomáhajú formovať ekologické cítenie u 
detí, záujem o prírodu.  Na školskej ekoploche sme uskutočnili  hry s 
lesnou pedagogičkou a navštívili sme aj Správu NP SR. Uchovávame 
dedičstvo našich ľudových tradícií a organizujeme Pálenie Moreny, no-
vinkou bolo stavanie májov a popoludnie „Na ľudovú nôtu“. V tomto 
šk. roku sme prvýkrát pozvali tanečnú skupinu Denzz Industry na Deň 
detí a jún sme zakončili ukážkou práce vojenskej polície z Prešova. Už 
teraz rozmýšľame nad zaujímavými akciami, ktoré uskutočníme na bu-
dúci školský rok.  
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Posledné zvonenie  

Všetko má svoj začiatok aj koniec. Aj naša práca. Pre niektorých z našich 
zamestnancov bol tento školský rok posledný. Rozlúčili sa s  nami a  za-
slúžený dôchodok si odteraz budú užívať: Mgr. Anna Nováčeková:  
učiteľka MAT-CHEM, Mgr. Zdenka Lisoňová: učiteľka SJL-NEJ,               
Mgr. Alexander Hreha: učiteľ 1. stupňa, Štefánia  Vantrobová: vycho-
vávateľka, Katarína Pavlíková: upratovačka, Terézia Bednárová: ku-
chárka. Z našej školy do inej práce pre zmenu odchádza Eva Lesňáková: 
vychovávateľka. Niektorých sme oslovili a oni sa vyznali zo svojich poci-
tov. 

Po ukončení Pedagogickej fakulty UPJŠ sa mojím prvým a zároveň celoživot-
ným pracoviskom stala naša ZŠ, Ul. Ing. Kožucha.  Sú to desiatky rokov, stovky 
žiakov, mnoho matematických i chemických olympiád, prijímacích skúšok, testo-
vaní,... Rada si spomínam na vyučovanie v matematických triedach, ktoré vy-
tvárali popularitu našej školy. Teší ma, keď sa stretávam so svojimi bývalými 
žiakmi úspešnými v rôznych povolaniach.                
                                                                                 Mgr. Anna Nováčeková 
 
Na tejto škole som začala pracovať v roku 1987. Za tých 31 rokov som prežila 
pekné chvíle, na ktoré budem spomínať veľmi rada.  

Na túto školu som nastúpila ako 28 ročná v roku 1984 do funkcie vychovávateľ-
ky. Prežila som tu polovicu svojho života. Za tie roky sa mi podarilo urobiť kus 
peknej práce s deťmi. Mám veľmi pekné spomienky a zážitky nielen s deťmi, ale 
aj s celým kolektívom. Teším sa na dôchodok, počas ktorého sa budem naďalej 
venovať výchove, ale už iba svojim vnúčatám.                                                                                
                                                                                                   Števka Vantrobová 
Do kuchyne na našej škole som nastúpila v apríli 1988. Ako pomocná sila som 
odpracovala vyše 30 rokov.  Práca ma bavila, lebo varenie je zároveň mojou zá-
ľubou. Varím často a rada.  Kolektív v kuchyni bol vždy dobrý, vždy tam bola 
sranda a dobrá atmosféra. Teraz sa už teším na dôchodok, na voľné dni i čas 
strávený s rodinou a vnúčatami. A preto už dnes rozmýšľam, čo dobré im zajtra 
uvarím.... 

                                                                                      Terézia Bednárová 

 
Milé kolegyne a kolega, naša škola sa na dlhé roky stala súčasťou váš-
ho života. Ďakujeme vám za vašu prácu, skvelé nápady, obetavosť, 
kolegialitu,... Prajeme vám na zaslúženom dôchodku, aby ste si od-
dýchli a mali ešte veľa síl na realizáciu svojich záľub, koníčkov, rados-
ti z blízkych, priateľov,... nech vás život i naďalej teší. 

                         vedenie školy 

 Katka Pavlíková 
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Rozlúčka s Kožuškou 

A je to tu. Pred deviatimi rokmi sme tu stáli ako malí nesmelí pr-

váčikovia s vystrašeným pohľadom a ani sme sa nenazdali 

a lusknutím prsta sa z nás stali sebavedomí a odhodlaní ľudia.  

Zvonček, ktorý, nás každodenne nútil vstať z teplej postele 

a stihnúť jeho prvé melódie nám bude chýbať. Tieto melódie sme 

si aj tak postupom času začali pohmkávať a dnes už spievame spo-

lu s ním. Roky plynuli a my sme získavali,  čím ďalej tým viac ve-

domostí. Ani sme sa nenazdali a nastala naša doteraz najväčšia 

skúška – strašiak deviatakov MONITOR. Pripravovali sme sa deň 

čo deň, aby sme na tejto skúške uspeli. Počas našej prípravy na deň 

D nám pomáhali aj rôzne výlety, aby sme aspoň nachvíľku vypli 

a zrelaxovali.  Pri všetkých tých spomienkach už je nám teraz 

smutno. Dosiahli sme celkom slušné výsledky, no nezvládli by 

sme to bez našich milých učiteľov. 

Poďakovanie 

My deviataci sa Vám chceme poďakovať za to, čo všetko ste pre 

nás obetovali, no hlavne za Váš čas, ochotu, trpezlivosť 

a odhodlanie... Od prvého až po deviaty ročník ste sa snažili nau-

čiť nás, ako sa máme správať, aby z nás vyrástli ľudia, ktorí sú od-

hodlaní a generácia, ktorá sa uberie správnym smerom. Sme 

vďační za všetko, čo ste nás naučili a pripravili do života mladých 

dospelých. Síce sa lúčime, no tento malý koniec je pre nás veľkým 

začiatkom. Od septembra spadneme do niečoho nového 

a neznámeho, ale na Vás, milí učitelia, nikdy nezabudneme 

a budeme stále spomínať.  
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