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Naša škola v súčasnosti 
V tomto školskom roku študovalo na našej škole od septembra 662 žiakov v 32 
triedach. Na prvom stupni sme mali 17 tried a na druhom 15 tried. Školský klub 
detí navštevovalo vo 8 oddeleniach 278.detí.  Naša škola pripravovala deti 
v klasických triedach, v triedach v intelektovým nadaním, mali sme však aj       
0. ročník pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a Prípravný ročník pre 
deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.  
Kolektív zamestnancov školy 

Na škole počas školského roka pôsobilo  46 učiteľov, 1 špeciálna pedagogička,    
9 vychovávateliek a 5 asistentiek a jedna dobrovoľníčka. Okrem pedagógov 
u nás v priebehu roka pracovalo 8 zamestnancov v školskej jedálni, 7 upratova-
čiek a 1 školník. V administratíve pracovali 2 zamestnankyne.   

Slovo riaditeľa školy 
Vážení čitatelia ročenky, priatelia našej školy! 

Pri reflektovaní práve končiaceho sa školského roku som si 
uvedomil, s akými veľkými plánmi  a  s akou „malou du-
šičkou“ sme doň vstupovali. Nie každý rok môže byť totiž 
taký skvelý, aký bol ten predchádzajúci. Ale, našťastie, od 
septembra sme postupne zbierali ocenenie za ocenením 
a prichádzali zväčša príjemné a  prekvapivé správy. Veď 
len posúďte: v septembri sme sa stali druhou najväčšou 
školou v meste (664 žiakov), súčasne sme aj pre nás trochu 
prekvapivo skončili na 2. mieste  v celoštátnej súťaži  Škola 

roka v kategórii škôl nad 300 žiakov, neskôr naši žiaci priniesli obrovské množ-
stvo ocenení z predmetových olympiád na okresnej, krajskej i celoslovenskej 
úrovni, o ktorých sa viac dozviete vnútri tejto našej Ročenky. A to nás najväčší 
úspech len čakal: neuveriteľný zápis nových žiakov do našej školy.  Podarilo sa 
nám zapísať 4 prvé ročníky a  po 1 nultom a  prípravnom ročníku. Spolu 
s odkladmi pribudne na našu školu budúci rok viac ako 100 nových tvárí a dnes 
môžeme smelo povedať, že za vzdelávaním na našej škole sa dokonca ľudia 
zámerne sťahujú  do  nášho školského obvodu. A to je zaväzujúce. Pre nás všet-
kých, ktorí sme sa na tom svojou zodpovednou, čestnou a aktívnou prácou spo-
lupodieľali. Zamestnanci, žiaci a  ich rodičia, priatelia, externí spolupracovní-
ci....skrátka tí, ktorým na našej škole zo srdca záleží. Nech teda aj táto naša Ro-
čenka je príkladom, že sa naše spoločné úsilie podarilo a nesie svoj pozitívny 
odkaz do sveta. Ďakujeme všetkým, čo nám pritom držia palce! 

Riaditeľ školy                                             
PhDr. Bohuslav Vaľko 
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Pedagogický zbor 
 

PhDr. Bohuslav Vaľko riaditeľ 

Mgr. Jozef Bakó zástupca 
Mgr. Daniela Dingová zástupkyňa 
Mgr. Marcela Bilpuchová triedna učiteľka: 8. B 
Mgr. Michaela Bocková triedna učiteľka: 3. D 
PaedDr. Ružena Brezovská triedna učiteľka: 3. A 
PaedDr. Katarína Burdigová zatupujúca triedna učiteľka: 7. C 
Mgr. Vladimír Burík učiteľ 
Ingrid Bušovská vychovávateľka 
Mgr. Ivana Cpin Brajerová triedna učiteľka: 7. A  
Mgr. Miriam Dovalová  triedna učiteľka: Prípravný ročník 
Mgr. Katarína Dovčíková učiteľka 
Mgr. Lenka Fiffiková učiteľka 
Mgr. Andrea Filipová učiteľka 
Mgr. Mária Filipová triedna učiteľka: 4. D 
Mgr. Lucia Garčárová triedna učiteľka: 2. B 
Mgr. Mária Jacková vychovávateľka 
Mgr. Ľubomír Jakubov triedny učiteľ: 5. A 
Veronika Janecová asistentka 
Mgr. Valéria Jendrálová triedna učiteľka: 4. A 
Mgr. Renáta Kolárčiková triedna učiteľka: 4. B 

Helena Kostelníková vychovávateľka 

Ing. Katarína Kováčová asistentka 

Mgr. Andrea Kožíková triedna učiteľka: 2. A 

Bc. Oľga Krausová vychovávateľka 

Ing. Mária Lacušová triedna učiteľka: 6. C 

Mgr. Stanislava Ledecká triedna učiteľka. 7. C 

Mgr. Mária Macejková učiteľka  

Mgr. Simona Maceľuchová vychovávateľka 

Mgr. Alena Majerničková triedna učiteľka: 1. C 

Ing. Monika Marcinová triedna učiteľka: 6. B 

Mgr. Katarína Meliorisová triedna učiteľka: 2. C 

Mgr. Ivana Milaniaková asistentka 

Ing. Martin Mucha učiteľ 

Mgr. Viera Muchová triedna učiteľka: 3. B 

Mgr. Eva Murgáčová triedna učiteľka: 7. B 

Dana Němcová vychovávateľka 

Mgr. Anna Nováčeková učiteľka 

Mgr. Patrícia Nováková  triedna učiteľka: 1. B 

Kamila Okályová triedna učiteľka: 3. C 

 
 
Mgr. Martina Polláková 

 
učiteľka 

Mgr. Anna Prachová učiteľka  

Mgr. Danica Rimská triedna učiteľka: 8. A 

Mgr. Tatiana Rusnáková triedna učiteľka: 9. B 

Mgr. Martin Sliva triedny učiteľ: 6. A 

Mgr. Štefánia Slivošová triedna učiteľka: 1. D 

Mgr. Miriam Soláková triedna učiteľka: 1. A 

Mgr. Jana Šimonová triedna učiteľka: 5. B 

Mgr. Magdaléna Šišková triedna učiteľka: 9. C 

Mgr. Zuzana Šoltésová učiteľka 

Mgr. Miriam Šubová vychovávateľka 

Mgr. Františka Tornayová asistentka 

Mgr. Andrea Trnovcová triedna učiteľka: 4. C 

Iveta Turcsányiová asistentka 

Mgr. Valéria Uhliarová vychovávateľka 

Mgr. Ľudmila Urbanová triedna učiteľka: 0. ročník 

Mgr. Jana Urichová triedna učiteľka: 5. C 

Mgr. Ľudmila Vargová špeciálny pedagóg a výchovný poradca 

Mgr. Zuzana Vojčíková triedna učiteľka: 9. A 

Mgr. Mária Žukovská triedna učiteľka: 8. C 
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Nepedagogickí zamestnanci  
Sekretariát: Silvia Mikolajová 
Ekonomický úsek a PaM: Lenka Slebodníková 

 
 

Vedúca ŠJ: Ing. Katarína Brejčáková 
Kuchárky: 
 

Andrea Vlčeková, Valéria Blahutová, 
Darina Friedmanová, Erika Hutníková, 
Svetlana Rovderova, Kamila Štefániková, 
Petra Zajacová, Antónia Sanetriková  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školník: Jaroslav Sanetrik 
Upratovačky: 
 

Mária  Frišlovičová, Anna Gondeková,   
Alžbeta Kiššáková,  Iveta Krišková,  
Mária Selnekovičová, Lenka Lapšanská, 
Darina Forbergerová 

 

 

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. Jozef Gonda, PaedDr. Dávid Demečko, 

 Ing. Zuzana Záborská, Ľubomír Vaic 
 

 

Rada rodičov  

Predsedníčka: 
 
Podpredsedníčka: 

Ing. Alena Piatnicová                                            
(do apríla 2019 Mgr. Mária Hollaarová)    
Mgr. Ingrid Olejníková 

Pokladníčka: Ing. Jana Barbuščáková 

Členovia Rady rodičov sú predsedovia jednotlivých tried. 

Administratívne                        
pracovníčky 

Vedúca a kuchárky 
školskej jedálne 

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

0. ročník 

Triedny učiteľ: Mgr. Ľudmila Urbanová 
Žiaci:  Matúš Gabčo, Kevin Gárbor, Valentína Gapčová, Šimon Girga, 
Štefan Girga, Igor Holub, Tomáš Horváth, Tomáš Kotlár, Tomáš Pecha, 
Denisa Plachetková, Martina Polláková, Viktor Žiga   

 
Nultý ročník je formou edukácie pre zaškolenie detí zo sociálne znevý-
hodneného a málo podnetného prostredia. Tento školský rok navštevuje 
triedu 12 detí. Žiaci v tejto triede zvládli nultý ročník úspešne. Počas ce-
lého školského roka sme sa zapájali do podujatí a aktivít organizovaných 

školou. Už na jeseň sme sa zú-

častnili cvičenia v prírode a re-
gionálnej výchovy. Navštívili 
sme divadelné predstavenie, 
zasúťažili sme si na Mikuláš-
skom GymFite a svojimi výrob-
kami sme prispeli na vianočnú 
burzu a na burzu ku Dňu matiek. 
Žiaci sa oboznámili s médiami 
počas mediálneho dňa. Počas 
celého školského roka sa neustá-
lou prácou pripravovali na vstup 
do 1. ročníka. K ich najobľúbenejším činnostiam patril spev, hudba, tanec 
a maľovanie. Za svoju prácu a usilovnosť boli odmenení školským výle-
tom do ZOO v Spišskej Novej Vsi. 
 

 

Zimná vychádzka 

Regionálny deň 

Na výlete v ZOO 
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Prípravný ročník 

Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Dovalová 
Vychovávateľka ŠKD: Bc. Oľga Krausová 

Žiaci:  Patrik Berčák, Alex Jarabek, Daniel Kračko, Oliver Pavlík, Matúš 

Salitrik, Andrej Slobodník, Samuel Šlenker, Nataly Monika Žilavá 

 

 

 
Písal sa 3. september 2019. Deti s krycím menom Smajlíci prvýkrát otvo-
rili brány školy a začali objavovať úplne nový, doposiaľ nepoznaný svet. 
V septembri si predsavzali, že budú usilovne a odvážne spoznávať roz-
právkový, písmenkový a číselný svet. Na hodinách ILI spolu s pani lo-
gopedičkou a triednou učiteľkou cvičili neposlušný jazýček, učili sa bás-
ničky a vykonávali Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľko-
nina. Spolu s postavičkami Majstrom Slabikom, Majstrom Dĺžňom, 
Hláskulienkami putovali po Krajine slov a hravo sa učili rozlišovať sla-
biky, hlásky a slová. Okrem učenia však deti bavilo vymýšľať rôzne lot-

roviny, a preto sa v triede stále niečo dialo, takže čas tu letel veľmi rých-
lo. Trieda sa zapájala do všetkých aktivít organizovaných školou. Miku-
láš okrem sladkostí doprial deťom aj športový zážitok, v GUS si vytvorili 
krásne vianočné pohľadnice, v Spišskom divadle si pozreli rozprávku 
Snehulienka a sedem trpaslíkov, prostredníctvom prierezových dní zaži-
li zaujímavé vyučovanie. Úspešne zvládli aj Deň otvorených dverí, počas 
ktorého predviedli aktivity, ktoré sprevádzajú ich vyučovací proces. 
Vďaka rodičom sa zapojili do zberu starého papiera, tetrapakov 
a gaštanov. Po celoročnej práci dostali odmenu v podobe školského výle-
tu do Alex parku. 
Celý tento rozprávkovo-písmenkovo-číselný svet bol odhalený a smelo 
sa môžu vydať na ďalšiu cestu objavovania nových informácií 
a zážitkov. Dovidenia, prváci! 
 

 

 

Sánkovčka, regionálny deň,                 
Školský výlet 
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I. A 

Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Soláková 
Vychovávateľka  ŠKD: Mgr. Simona Maceľuchová 
Žiaci:  Alexia Bebjaková, Marco Beneš, Dávid Burčík, Tobias Comba, 
Sandra Danková, Tomáš Francisty, Simona Hamráková, Gregor Jasečko, 
Michal Mačák, Anton Morávek, Liliana Neuwirthová, Sofia Nováková, 
Margaréta Pacáková, Filip Palkovič, Alica Potoková, Jakub Truhan, To-

máš Uhliar. V našej triede sú deti s intelektovým nadaním. 
 

 

 

Prvý ročník bol pre nás veľmi dôležitý. Naším cieľom bolo naučiť sa čí-
tať, písať, počítať. Náš prvý rok v tejto škole nebol len o učení. Na za-
čiatku školského roka sme boli  „pasovaní za prvákov“ na slávnostnej 
imatrikulácii spojenej s krátkym kultúrnym programom. Netušili sme, že 
školský rok bude  mať pre nás prichystaných množstvo zaujímavých 
aktivít. Svoje športové výkony sme si preverili v Testovaní prvákov 

a v Mikulášskom GymFite. Odvážne sme sa zapojili aj do vedomostnej 
súťaže Matematický klokan a do Logickej olympiády. Zažili sme aj ne-
tradičné vyučovanie, na ktorom sme sa rozprávali o rodine, o peniazoch, 
o tolerancii, o vode, o slnku. Vo svojich ročníkových prácach sme svojim 
spolužiakom porozprávali o svojich záľubách.  Pre našich rodičov sme si 
pripravili v decembri vianočnú besiedku spojenú s príjemným posede-
ním a výrobou vianočných darčekov a v máji besiedku ku Dňu matiek. 
Navštívili sme aj detské dopravné ihrisko a knižnicu, kde sa niektorí stali 
prvými čitateľmi. Celý rok sme pracovali v programe ZIPPYHO KA-
MARÁTI. Školský rok sme ukončili výletom do Alexparku, zábavného 
sveta detí. Veľmi sa tešíme na druhý ročník. 

 

 

         Zippyho kamaráti                                                                            Halloween  

V zoologickej záhrade 
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I. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Patrícia Nováková 
Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Miriam Šubová 
Žiaci:  Fabrizia Abrányi, Nikola Bobeková, Mariusz Brutvan, Ema Caba-
lová, Vanesa Gabčová, Vladimír Gáborčík, Zoja Geletková, Zoya P. Gre-
goire, Michal Chromčo, Matej Kačír, Dominika Kellnerová, Peter Košal-
ko, František Kotlár, Enrico Lacika, Ema Pramuková, Simon Solák,           
Šimon Stoličný, Anna Širillová, Marek Šitár, Vanesa Šurcová, Dominika 
Zacharová 

 

Desať mesiacov pretieklo ako voda... na ich konci sa z malých predško-
lákov stali plnohodnotní žiaci našej školy - budúci druháci. Čas strávený 
spolu sme si užili naplno. Zvládli sme všetko, čo si pre nás naša pani 
učiteľka pripravila. Počas spoznávania nových písmen nám občas robil 
spoločnosť aj náš kamarát MIMO. Po celú dobu sme si budovali v triede 
kamarátstva a pomáhal nám pri tom  Zippy lúčny koník. Vďaka nemu 

vieme, že o kamarátstvo sa treba starať  a konflikty sa snažíme riešiť 
pomocou Zippyho pravidiel. Už prvé školské dni nás čakal v škole zau-
jímavý program s ochranárom, v októbri nás pasovali na Imatrikulácii za 
prvákov. V predvianočnom čase  sme si pripravili spolu s pani učiteľkou 
a pani vychovávateľkou ŠKD Vianočnú besiedku pre rodičov. Zapojili 
sme sa do zberu papiera, gaštanov a tetrapakov. Stali sme sa členmi 
Spišskej knižnice a pravidelne raz mesačne absolvujeme výmenu kníh. 
Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže a matematickej súťaže Klokanko. 
V recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín reprezentovala našu triedu 
Anna Širillová. Školský rok bol pre nás plný zaujímavých aktivít, na kto-
rých sme sa s radosťou zúčastňovali. Hravou formou sme získavali nové 
vedomosti aj prostredníctvom prierezových dní. Za dobre vykonanú 
prácu sme si zaslúžili odmenu v podobe školského výletu do Alexparku. 
Pred nami sú prvé letné prázdniny, na ktoré sa veľmi tešíme.  

 Na školskom výlete 
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I. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Alena Majerničková 
Vychovávateľka ŠKD: Ingrid Bušovská 
Žiaci:  Teo Baláš, Patrik Bendík, Barbora Bertalanová, Zuzana Černíko-
vá, Michal Čuchran, Dominika Dirgová, Timotej Frankovič, Martina 
Gapčová, Olívia Catalá  Giménez, Denisa Horváthová, Lukáš Hudzík, 
Liana Korfantová, Alexandra Kozubová, Radek Lesňák, Samuel Marcin-
ko, Ján Matis, Slávka Ondrejčíková, Jana Pirochová, Zuzana Puchalová, 
Šimon Sivačko, Viktória Stanková, Maroš Šarga, Michaela Šlejzáková. 
V zahraničí: T. M. H. 

 

Jeden z najvýznamnejších dní života každého z nás je deň, keď po prvý 
raz otvárame brány školy a objavujeme úplne nový, doposiaľ nepoznaný 
svet. Tak sme vstúpili do nášho nového Kúzelného Písmenkova.  Zú-
častnili sme sa Imatrikulácie prvákov, na ktorej sme boli, po splnení zada-
ných úloh, slávnostne prijatí za žiakov školy. Z veľkej diaľky k nám      

do triedy prišiel náš 

nový kamarát Zippy. 
Počas celého roka bol 
našim verným kama-
rátom, s ktorým sme 
zažili kopec zážitkov 
a dobrých rád do 
života. Počas kraľo-
vania bielej zimy 
sme zažili na Miku-
láša zábavné dopoludnie – GymFit. Predvianočný čas sme si spríjemnili 
Vianočným posedením s rodičmi. Rodičom sa veľmi páčilo vystúpenie ich 
detí, ktoré spoločne pripravili pani učiteľka a pani vychovávateľka ŠKD. 
Mesiac február nám priniesol kultúrny zážitok, prebehlo triedne kolo 
súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. V rámci ITV sme spoznali médium Roz-
hlas, kde sme si počas zábavného dopoludnia vyrobili mikrofón, rozhla-
sový prijímač a zahrali sa na moderátorov. Zapojili sme sa do súťaží: 
Matematický klokan a Večerný beh mestom. Veľký úspech na gymnas-
tickom štvorboji kategórie A v rámci družstva dosiahli  na krajskom kole 
Janka Pirochová, Alexandra Kozubová (2. miesto) a Timotej Frankovič na 
celoslovenskom dosiahol v rámci družstva 2. miesto. Navštívili sme 
Spišskú knižnicu, Detské dopravné ihrisko a divadelné predstavene. 
Školský výlet sme strávili so zvieratkami v našej krásnej ZOO. Tešíme sa 
na prázdniny plné dobrodružstiev, ale aj na ďalší rok objavovania no-
vých informácií a zážitkov.     

 

Imatrikulácia prvákov 

Zippyho kamaráti 
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I. D 

Triedna učiteľka: Mgr. Štefánia Slivošová 
Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Valéria Uhliarová 
Žiaci: Benjamín Biacovský, Maroš Blahut, Diana Cimbalistová, Tadeáš 
Dačo, Táňa Demečková, Sabrina Gabčová, Dávid Gajan, Timea Gajano-
vá, Ingrida Horváthová, Nela Hozzová, Matej Chabada, Michal Chaba-
da, Bianka Kollárová, Tatiana Kukurová, Daniel Majerčák, Alex Mozgi, 
Maxim Murdžák, Monika Neupauerová, Natália Ondrejčíková, Rebeka 
Semanová, Janka Ščúrová, Sára Štepitová. V zahraničí: E. P. 

 

Začali sme písať novú etapu nášho života, života školáka prváka.              
Prvýkrát sme otvorili brány školy a objavujeme úplne nový, doposiaľ 
nepoznaný svet. Začali sme objavovať tajomstvá písmeniek a číslic.          
Zúčastnili sme sa Imatrikulácie prvákov, na ktorej sme boli, po splnení za-
daných úloh, slávnostne prijatí za žiakov školy. Počas celého roka sme sa 
stretávali s našim kamarátom Zippym, s ktorým sme zažili veľa dobro-

družstiev a dobrých rád do živo-
ta.  Počas zimy sme sa zúčastnili 
Mikulášskeho GymFitu, na konci 
ktorého nás čakalo prekvapenie. 
Predvianočný čas sme si sprí-
jemnili Vianočným posedením 
v triede, kde sme si urobili radosť 
darčekmi. Fašiangy sme ukončili 
Karnevalom v školskej jedálni. 
Začiatkom jari prebiehalo zaují-
mavé vyučovanie plné slnka 
a slnečnej energie, kde nás zauja-
li solárne hračky. Spoznali sme médium rozhlas, kde sme si počas dopo-
ludnia vyrobili mikrofón, rozhlasový prijímač a zahrali sa na moderáto-
rov. Nakoniec si každé štúdio nahralo svoju reklamu. Zapojili sme sa do 
súťaží Zber papiera a tetrapakov, Matematický klokan, Bedmintonový 
turnaj dvojíc a Večerný beh mestom. V zbere tetrapakov sa umiestnil na                      
1. mieste Maxim Murdžák. V bedmintone Sára Štepitová obsadila 4. miesto 
a vo večernom behu na 1. mieste sa umiestnila Táňa Demečková,                
na 3. mieste Benjamín Biacovský. Navštívili sme aj Spišskú knižnicu, Det-
ské dopravné ihrisko a divadelné predstavene. Školský výlet sme strávili 
so zvieratkami v našej ZOO. Rozlúčili sme sa besiedkou s rodičmi 

v triede. Z našej triedy 
odchádza do Bardejo-
va Dianka Cimbalis-
tová. Prajeme jej veľa 
úspechov a  zážitkov 
v novej škole. Teraz sa 
už tešíme na prázdni-
ny plné zážitkov, ale 
aj na ďalší školský 
rok...už ako druháci. 
 

Imatrikulácia 

Vianočná besiedka 



 
 

20               21 
 

 

           ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves                                                                                                                                         Ročenka 2018/19 

II. A 

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Kožíková 
Vychovávateľka ŠKD: Dana Němcová 
Žiaci: Lukáš Bartko, Ema Dam, Vitalia Dirgová, Teodor Dravecký, Boris 
Dublan, Natália Hagovská, Samuel Ištvanik, Maxim Kašper, Miroslav 
Kondrát, Nina Krajňáková, Samuel Kukura, Chiara Matiašovská, Nella 
Mikolajová, Slavomír Morávek, Vanesa Novotná, Paulo Kristián Perháč, 
Ngoc Chau Pham Thanh, Matej Radovič, Henrietta Revajová, Dominik 
Rimský, Kristína Turčanová 

 
Po krásne strávených letných prázdninách sme v septembri nastúpili do 
druhého ročníka.  S veľkým elánom a nadšením sme sa pustili do učenia 
a počas celého školského roka sme získavali nové vedomosti i zručnosti. 
Veľmi sa nám páčili prierezové dni, ktoré spestrili  naše vyučovanie. 
Lásku k literatúre sme naďalej prehlbovali na čitateľskom krúžku Malí 

čitatelia a každý mesiac sme navštevovali Spišskú knižnicu. Zapájali sme 
sa do zberu separovaného odpadu i gaštanov. Tento rok naše dievčatá 
24. októbra vystúpili na benefičnom koncerte Deti mestu s tanečným čís-
lom na tému Dar pekných spomienok. Svoje emocionálne a sociálne 
zručnosti sme prehlbovali v novom projekte Kamarát Edo. Začiatkom 
októbra sme navštívili zábavné technické centrum Steelpark v Košiciach. 
V decembri sme si výborne zašportovali na Mikulášskom GymFite a ab-
solvovali sme aj korčuliarsky výcvik. Za svoje korčuliarske výkony na 
ľade sme boli odmenení diplomom. Predvianočný čas sme si spríjemnili 
divadelným predstavením, koledami a biblickým príbehom Traja králi. 
Zapojili sme sa do školského grantového projektu OD SLOV K ČINOM  - 
DAJME SI ZÁVÄZOK. Spoločne sme sa dohodli, že budeme pravidelne 
čítať knihy. Zlepšíme si čitateľskú zručnosť a obohatíme si slovnú záso-
bu. Počas roka sme po prvýkrát pracovali na ročníkových prácach, pro-
stredníctvom ktorých sme si rozšírili svoje vedomosti z rôznych oblastí. 
Samuel Kukura so svojou prácou Futbal úspešne postúpil zo školského 
do mestského kola. Teodor Dravecký bol členom družstva chlapcov, kto-
ré sa dňa 15. mája zúčastnilo na školských majstrovstvách Slovenska 
v gymnastickom štvorboji. Družstvo získalo 2. miesto. Počas roka sme sa 
aktívne zapájali do rôznych súťaží, v ktorých sme boli aj úspešní: iBobor, 
Logická olympiáda, Klokan, Všetkovedko, Šaliansky Maťko, Hviezdo-
slavov Kubín. Kristína Turčanová v školskom kole súťaže Slávik Sloven-
ska si vyspievala 2. miesto. V júni  sme navštívili DDI a veľmi sa nám 
páčil školský výlet. Veríme, že sa nám bude dariť aj v treťom ročníku. 

 

 

Cvičenie v prírode 
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II. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Garčárová 
Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Valéria Uhliarová 
Žiaci: Marko Baldovský, Hugo Biganič, Rachel Cristea, Michael Detvai, 
Zara Dziedzinová, Vivien Fedorčáková, Robin Frankovič, Diana Gurec-
ká, Nina Hirošová, Nina Horváthová, Viktória Kniznerová, Tomáš Kor-
ba, Michal Kotlár, Kristián Krotký, Viktória Lochmanová, Filip Malák, 
Bruno Novák, Martin Plachetka, Alica Zoe Staňová, Damián Turcsányi, 
Diana Vašková, Ľuboš Vincze. V zahraničí sú: Z. G., V. H., V. K.  

 

Na začiatku druhého ročníka sa naša sovičková trieda rozrástla o novú  
spolužiačku Viki. V mesiaci september sme zasa našej sovičke našli no-
vého kamaráta Eda. Edo je opičiak, plyšová hračka, ktorá je s nami každý 
deň a prostredníctvom pani učiteľky nám pomáha zvládať emócie. Nau-
čil nás prekonať trému, strach zo straty priateľstva či ovládať svoj hnev. 
Spoločne s ním sa zdokonaľujeme v čítaní, keďže si o ňom čítame pouč-

né a veselé príbehy. Bol  

hrdý na spolužiakov, ktorí 
prekonali trému pri behu 
a reprezentovali našu trie-
du počas ,,Ferčekovskej 
10“ a získali  pekné umiest-
nenia. Ako každá opica, aj 
Edo má rád banány a vedie 
nás k zdravému životnému 
štýlu. V súťaži Hovorme 
o jedle sme mu dokázali, že aj my sa snažíme zdravo a chutne stravovať. 
Na sviatok sv. Mikuláša sme si odopreli sladkosti a ukázali sme,             
že v zdravom tele je aj zdravý duch. Keďže náš kamarát Edo pochádza 
z inej krajiny, zobrali sme ho na exkurziu do Múzea Spiša a priblížili mu 
naše tradície od ,,Lucie do Vianoc“ a takto sme oslávili meniny našej pa-
ni učiteľky, ktorá zase prekvapila bežcov našej triedy vianočným darče-
kom. Nezabudnuteľným zážitkom druhého ročníka bol netradičný za-
čiatok nového roka, a to náš korčuliarsky výcvik. Mali sme skvelých tré-
nerov, ktorí nás naučili korčuľovať. V našej triede máme spolužiaka, 
ktorý vie výborne korčuľovať a je výborným hokejovým brankárom.  
Rozprával nám o hokejovom zážitku z Majstrovstiev sveta, ktoré sa ko-
nali v Košiciach. Vybrali sme sa teda na koncoročný výlet do Košíc 
a navštívili Steelpark a bábkové divadlo. Na záver sme chceli potešiť 
Eda, ktorý má rád akrobatické kúsky. Edo cestoval s  našimi gymnastami 

do Dubnice nad Vá-
hom, kde získali na 
Majstrovstvách Slo-
venska 2. miesto. 
Prichádza čas práz-
dnin, ale my sa už 
teraz tešíme na tretí 

ročník. 😊  

Školský výlet - Steelpark - Košice 

Korčuliarský výcvik 
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II. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Meliorisová 
Vychovávateľka ŠKD: Helena Kostelníková 
Žiaci: Rozália Foxová, Emma Gabrišová, Karolína Gapčová, Adrián  
Horváth, Lenka Hritzová, Vanesa Ilenčíková, Michal Jalč, Lukáš Jesze, 
Denisa Kačírová, Sebastián Kaščák, Ariana Kollárová, Tomáš Kotlár,  
Vinh Le Duy, Dávid Malejčík, Veronika Mocková, Martin Omasta, An-
drii  Ostapuk, Viktor Roth, Alexandra Staniská, Karin Šmelková, Jakub 
Šoltés, Max Vall. V zahraničí:  P. C., K. H., I. K., E. V.    

 

V septembri sme sa opäť stretli v  škole. Oddýchnutí a plní sily sme zača-
li druhý ročník. V decembri nás potešil Mikulášsky GymFit. Vianočný 
čas sme si spríjemnili spoločným  posedením  s pani učiteľkou, kde sme 
si  pripravili vianočný program a obdarovali sa všetci navzájom malým 
darčekom. Zapojili sme sa do rôznych školských súťaží:  Klokanko,  ma-
tematická Pytagoriáda, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik 

Slovenska, kde  sa  v speve na           
3. mieste  umiestnila Alexandra 
Staniská. Vo výtvarnej súťaži 30 
rokov ZOO pekné 2. miesto 
získala  taktiež Alexandra Stani-
ská. V marci – Mesiaci kníh - 
sme navštívili Spišskú knižnicu. 
Vďaka rodičom sme sa všetci 
zapojili do zberu papiera, mno-
hí aj do zberu gaštanov či tetra-
pakových obalov. Veľmi zaují-
mavé a pútavé boli dni integrovaného tematického vyučovania, najmä 
Mediálny deň, kde sme si prvýkrát mohli vyskúšať úlohu redaktora, 
novinára a vytvoriť si  svoj detský časopis pod názvom Super časopis. 
Zapojili sme sa do projektu  kamarát EDO, Korčuľovanie pre všetkých, 
Od slov k činom: „Dajme si záväzok“. Našou úlohou bolo čítanie na 
pokračovanie,  tvorba leporela, starostlivosť o kvety a životné prostredie 
v našej triede. Za tento splnený záväzok sme boli ocenení finančnou 

odmenou. V máji 
sme pripravili 
pre naše mamič-
ky, krásny prog-
ram ku Dňu ma-
tiek. Školský rok  
sme  ukončili 
školským výle-
tom. Veríme a 
držíme si palce, 
aby sa nám 
i  naďalej darilo 
v treťom roční      
ku. 

Vianočné posedenie 

Školský výlet 
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III. A 

Triedna učiteľka: PaedDr. Ružena Brezovská  
Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Simona Maceľuchová  
Žiaci: Dorota Beťková, Alexander Galdon,  Richard Geci, Hosanna Grace  
Gregoire, Jakub Hanzely, Elizabeth Hodáková, Laura Ječimová, Karolína 
Karchňáková, Nella Kováčová, Richard Kubík, Ján Majerník, Filip Nu-
ber, Sonam Omasta, Nikola Pribulová, Kristína Sakmáryová, Paulína 
Sakmáryová, Dominik Sliva,  Saskia Šlenkerová, Natália Tökölyová, Jan-
ka Urbanová, Matúš Zempléni 

 
Ani sme sa nenazdali a pomaličky tu máme koniec školského roka. Do 
nášho kolektívu prišli dvaja noví žiaci Ján Majerník a Hosanna Grace 
Gregoire. S veľkou chuťou sme sa pustili do práce a tešili sa na nové ve-
domosti, zručnosti a skúsenosti. Zdokonaľovali sme sa vo vyjadrovaní, 
čítaní, tvorbe projektov a matematike. Učili sme sa niektoré nové po-

znatky iným spôso-

bom. Fascinujúci  
bol pre nás  aj Deň 
Zeme. Zapojili sme 
sa do grantového 
projektu „Dajme si 
záväzok“. Náš pro-
jekt pozostával zo 
štyroch aktivít: Ča-
rovný svet kníh, 
Štvorlístok 
v literatúre, Sedem 
divov vo vybraných 
slovách  a vytvorenie učebnej pomôcky  Sme rovnaké, a predsa iné. Po-
čas roka sme sa aktívne zapájali  do rôznych aktivít a podujatí: Plavecký 
výcvik, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Všetkovedko, Pytagoriáda, Klo-
kan, iBobor, Slávik Slovenska, Logická olympiáda, Zber papiera a tetrapakov, 
Zber gaštanov.  Boli to aj divadelné predstavenia, karneval, Múzeum Spi-
ša, burzy a športové podujatia. Aktívne sme pracovali na ročníkových 
prácach, ktoré boli pre nás zaujímavé a podnetné.  

                                                                        

  
 
 

Naše úspechy:   
Šaliansky Maťko (okresné kolo): Jakub Hanzely – 1. miesto 

PytagoriádaP3 (okresné kolo): Dominik Sliva – 3. miesto, Natália Tököly-
ová – 4. miesto, Ján Majerník – 5. miesto  
Pytagoriáda P4 (okresné kolo): Dominik Sliva – 5. miesto 
Matematický Klokan: Dominik Sliva, Ján Majerník, Richard Geci, Laura 
Ječimová  
Všetkovedko: Dominik Sliva - 7. miesto, Matúš Zempléni, Richard Geci, 
Nella Kováčová – úspešní  riešitelia 
iBOBOR: Dominik Sliva, Richard Geci 
Mestské kolo ročníkových prác: Filip Nuber, Paulína Sakmáryová, Kristína 
Sakmáryová  
Celoslovenské kolo ročníkových prác Ružomberok: Filip Nuber 
Gymnastický štvorboj družstvo (krajské kolo): Natália Tökölyová, Kristína 
Sakmáryová   

V SteelParku 
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III. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Viera Muchová 
Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Mária Jacková 
Žiaci: Jessica Bednárová, Lenka Draguňová, Sofia Gašparová, Lucia  
Holubová, Sára Holubová, Ivana Horváthová, Marcel Horváth, Adam 
Kakalejčík, Boris Kolenčík, Oliver Koval, Kristína Kukurová, Karol Mac-
ko, Zuzana Macková, Tereza Mačupová,  Laura Paulíková, Andrej Piat-
nica, Michal Piatnica, Peter Piroch, Martin Sekerka, Soňa Slivenská, Zu-
zana Šikolová, Michaela Tarbajová, Michaela Vikartovská, Barbora Wag-
nerová, Filip Zeman. V zahraničí: M. D.,  M. G., F. H.  

 

 

Došli sme do tretiackeho cieľa. 
Aj tento rok nám priniesol zážitkov veľa. 

Zaslúžený oddych čaká v lete nás. 
Tešíme sa už teraz, že v septembri sa uvidíme zas. 

Tento školský rok nám priniesol veľa nového. Boli to nové predmety, 
noví spolužiaci, nová trieda na poschodí, ale aj veľa nových zážitkov. 
Každý z nás vniesol do vyučovania i mimo neho svoju jedinečnosť, sna-
živosť, myslenie i kreativitu. Zapojili sme sa do projektu Detský čin roka 
a získali sme Certifikát za Vianočnú poštu. V triede sme mali Motýliu 
farmu, kde deti pozorovali vývin motýľov. Aktívne sme sa zapojili do 
súťaží: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín,  Pytagoriáda, iBobor, 
Všetkovedko, Matematický klokan. V zbere gaštanov sme sa umiestnili 
na 1. mieste a v zbere papiera sme nazbierali za celý rok 1 800 kg starého 
papiera. Navštívili sme  Múzeum Spiša,  GUS  tvorivé dielne Chyba 
môjho videnia, Tepanie, Eko-grafika. V Mestskej knižnici pre nás pripra-
vili besedu o Márii Ďuríčkovej a v ZUŠ  výchovný koncert.  Najviac sme 
sa tento rok tešili na Plavecký výcvik a výlet na Spišský hrad. Najväčší 
zážitok  bola pre nás tvorba videoreklamy o škole počas Mediálneho  
dňa. Žiaci triedy reprezentovali školu v športových súťažiach: na  MŠO – 
hokejbal, malý futbal,  gymnastický štvorboj, minibasketbal a iné. Pote-
šenie nám prinieslo  Ocenenie družstva gymnastov na Deň študentstva, 
ktorého členom bol P. Piroch,  ale aj umiestnenie  L. Paulíkovej na              
3. mieste v súťaži Šaliansky Maťko, ako aj O. Koval, ktorý bol úspešný 
riešiteľ v súťaži iBobor. Najväčší úspech dosiahli tento rok naši spolužia-
ci v súťaži gymnastický štvorboj:  P. Piroch  2. miesto na krajskom kole 
 a F. Zeman 2. miesto na celoslovenskom kole. 

 
 

 

                         Plavecký výcvik                                                      Výlet na Spišský hrad 



 
 

30               31 
 

 

           ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves                                                                                                                                         Ročenka 2018/19 

III. 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, Ad-
rián Kaščák, Vanesa Kleinová, Patrícia Koleková, Andrej Labuda, Len-
ka Marušiaková, Hugo Mužík, Lenka Neupauerová, Elissa Pavlíková, 
Marína Pohlyová, Miroslava Polláková,  Adrián Sejut, Ema Slebodníko-
vá, Sára Šitárová, Jakub Širilla, Alexandra Šoltésová, Andrej Špičuk, Ta-
tiana Varšová, Ema Tkáčová, Zahraniční:  P. K., M. H. 

 

Do tretieho ročníka sme nastúpili plní očakávania po krásnych letných 
prázdninách. Privítali sme nového spolužiaka Jakuba Širillu. Aj tento 
rok, tak ako ostatné, bol naplnený množstvom školských  aj mimoškol-
ských aktivít a povinností. Naše školské dni boli obohatené návštevami 
múzea, divadla, knižnice, ale aj kina. Zapájali sme sa do zberu gaštanov, 

papiera, tetrapakov. V triede dôsledne separujeme a vedieme k tomu aj 
našich rodičov. Zúčastňujeme sa súťaží, ktoré organizuje naša škola 
a naši spolužiaci s úspechmi reprezentujú našu triedu, ale aj školu.  
Boli to súťaže iBobor,  Pytagoriáda, Matematický klokan, Hviezdoslavov 
Kubín, Gymnastický štvorboj. Absolvovali sme plavecký výcvik  
a niektorí z nás aj Prvé sväté prijímanie.  
Týmto žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy: 
Pytagoriáda: H. Mužík,(školské a okresné kolo) A. Špičuk (školské kolo), 
(úspešní riešitelia), iBobor: H. Mužík, A. Labuda, A. Špičuk, A. Kaščák, 
P. Blaščák, L. Neupauerová, S. Šitárová, P. Koleková.  Matematický klo-
kan: H. Mužík, A. Labuda, A. Špičuk, P. Blaščák, L. Neupauerová,          
S. Šitárová, E. N. Devienne. Gymnastický štvorboj: M. Pohlyová členka 

víťazného družstva (celoštátne kolo). Hviezdoslavov Kubín: E. Slebodní-

ková (obvodné kolo). Naši žiaci sú veľmi šikovní športovci, malí umelci, 

hudobníci a navštevujú množstvo záujmových útvarov a ZUŠ. 
Na konci školského roka sme boli na výlete na Spišskom hrade, kde bolo 
pripravené Hradohranie. Tam sme na štrnástich stanovištiach plnili úlo-
hy, ktoré boli náročné, ale aj zaujímavé a veselé. Všetci sme ich zvládli 
a s diplomom, dobrým pocitom a lízankou sme sa vrátili k posledným 
školským povinnostiam. Tešíme sa na prázdniny, ale aj na opätovné 
stretnutie v novom školskom roku, ktorý bude posledný na prvom stup-
ni. Pekné leto.  

Školský výlet 

https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=356657
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400738
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=400718
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400733
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400706
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400706
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400499
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=401456
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III. D 

Triedna učiteľka: Mgr. Michaela Bocková 
Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Miriama Šubová 
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, Valentína Klempárová, Patrik Kotlár, Romeo Kováč, Lukáš Kri-
vák, Silvio Lacika, Maddox Roderick Macala, Jonáš Matis, Adam Ogur-
čák, Jazmína Polláková, Katarína Sȕčová, Lara Tomajková, Marko Želin-
ský. V zahraničí: O. G., N. H.    

 

Po krásne strávených prázdninách sme plní elánu nastúpili do 3. ročníka. 
Počas celého školského roka sme sa snažili čo najviac zdokonaľovať vo 
všetkých predmetoch: v čítaní, vyjadrovaní, počítaní, písaní, tvorbe prí-
behov. Na tento školský rok sme sa veľmi tešili, pretože nás čakal pla-
vecký výcvik a 1. sväté prijímanie. Zažili sme množstvo podujatí a rôz-

nych aktivít počas roka. Boli to divadelné predstavenia, karneval a zau-
jímavé integrované tematické vyučovanie. Zúčastnili sme sa na súťa-
žiach: iBobor, Všetkovedko, Pytagoriáda, Matematický klokan. Súťažili 
sme aj v športových disciplínach: v plávaní, v atletike, vo florbale a            
v hokejbale. Školský rok bol pre nás na našej škole pestrý a zaujímavý. 
Už sa tešíme na štvrtý ročník. 

 

 

Náš kolektív 

Školský výlet 
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IV. A 

Triedna učiteľka: Mgr. Valéria Jendrálová 
Vychovávateľka ŠKD: Dana Němcová 
Žiaci:  Max Briňarský, Tomáš Franko, Samuel Frniak, Matúš Hecko, Ja-
kub Kirňak, 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.  

   

Po krásne strávených prázdninách sme  plní elánu a chute  do práce na-
stúpili do IV. ročníka. Počas celého školského roku sme sa snažili čo naj-
viac 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 v týchto súťažiach reprezentova-
li: A. Klein a M. Kokoruďa. Martin nás po úspešnom školskom kole   

súťaže Hviezdoslavov Kubín reprezentoval aj na obvodnom kole tejto 
literárnej súťaže. Darilo sa nám aj v riešení vedomostných a matematic-
kých súťaží: Klokan, Všetkovedko, iBobor. Najlepšie umiestnenie sa po-
darilo získať  S. Frniakovi v súťaži matematický Klokan. V matematickej 
Pytagoriáde 4. ročníka boli na školskom kole úspešní: P. Nováková, T. 
Franko a  A. Klein, M. Kokoruďa, J. Magnuševský, M. Mlynarčík, M. 
Hecko. V Pytagoriáde 5. ročníka boli na školskom kole úspešní M. Vresi-
lovič a A. Klein. Na obvodnom kole Pytagoriády sa A. Klein umiestnil na           
1. mieste v P5 a 2. mieste v P4, M. Vresilovič, ktorý sa umiestnil na          
1. mieste v P4 a 7. mieste v P5. Do športových súťaží sa zapojili J. Kirňak, 
S. Frniak, N. Vaicová, L. Šťastná, A. Klein. Naši spolužiaci N. Vaico-
vá,   L. Šťastná a  A. Klein  sa na krajskom kole gymnastiky v Košiciach  
umiestnili na 2. mieste. V Logickej olympiáde sme mali na školskom kole 
päť úspešných riešiteľov: A. Klein, J. Magnuševský, A. Le Duy, S. Frniak, 
M. Briňarský. Celoslovenského kola tejto olympiády sa zúčastnili A. Kle-
in a J. Magnuševský. Adam si odniesol krásne tretie miesto. Svoje najpú-
tavejšie celoročné projekty – ročníkové práce predstavili na školskom 
kole A. Klein, N. Vaicová,  M. Kokoruďa a J. Kirňak. 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 Ružomberku. V čase fašiangov sme sa zúčastnili na Karnevale v škole. 
Zručnosti z dopravnej výchovy sme si overili na Detskom dopravnom 
ihrisku na súťaži v dopravných zručnostiach. V októbri sme strávili zau-
jímavý deň v Steelparku v Košiciach a následne v Planetáriu v Košiciach. 
Posledné  dni škol-
ského roka sme spo-
ločne strávili na roz-
lúčkovom školskom 
výlete v krásnom 
prostredí na Úloži. 
Štyri roky prešli 
veľmi rýchlo a my  
veríme a držíme si 
palce, aby sa nám 
darilo i naďalej.   

Výlet v Košiciach 
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IV. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Renáta Kolárčiková 
Vychovávateľky ŠKD: Helena Kostelníková, Bc. Oľga Krausová 
Asistentka: 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, Kamila Zaremča-
nová 

 

Počas štvrtého ročníka sme sa usilovne a aktívne zapájali nielen do vyu-

čovacích aktivít, ale aj do rôznych súťaží a akcií. Boli to divadelné pred-

stavenia, športové podujatia,  návštevy galérie a múzeí, Svetový deň poé-
zie, súťaže iBobor, Pytagoriáda, Matematický klokan, Všetkovedko, 

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen, Slávik Sloven-
ska. Počas exkurzie sme spoznali naše krajské mesto Košice a navštívili 
sme v ňom planetárium. V máji sme absolvovali školu v prírode 
v Račkovej doline. Náš spolužiak Samuel Husár prvýkrát vypracoval a 
prezentoval na školskom kole svoju ročníkovú prácu Bicyklovanie je 
zábava. Aj v tomto školskom roku sme boli úspešní v zbere papiera 
a tetrapakov. Zapojili sme sa do grantového programu Od slov k činom, 
záväzok sme spoločnými silami úspešne splnili, v zbere papiera sme 
dokonca prvenstvo znova obhájili.  Za vzornú reprezentáciu triedy 
a školy ďakujeme spolužiakom: Ella Holečková – 1. miesto v školskom 
a 1. miesto v okresnom kole, účasť na krajskom kole súťaže Šaliansky 
Maťko; 2. miesto v školskom kole Hviezdoslavov Kubín; Michaela Ko-

šalková – 1. miesto v okresnom a 2. miesto v krajskom kole súťaže druž-
stiev Gymnastický štvorboj, 3. miesto v krajskom kole – individuálny 
výsledok; Enrico Luca Lorko – úspešný riešiteľ školského a okresného 
kola súťaže Pytagoriáda P4; úspešný riešiteľ iBobor, úspešný riešiteľ 
a titul Šampión školy v súťaži Matematický klokan; 1. miesto na ZŠ 
v zbere papiera. 
Onedlho sa rozlúčime s prvým stupňom aj s našou pani učiteľkou, bude 
nám veľmi chýbať, ale plní očakávania sa tešíme na piatu triedu. 

 

 

Prehliadka MINI SLOVENSKO               
v Liptovskom Jáne 

V škole v prírode s „pionierkou“ Vierkou 
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IV. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Trnovcová 
Vychovávateľka ŠKD:  Ingrid Bušovská  
Žiaci: Daniela Dubjelová, Sofia Gánovská, Victoria Jasečková, Jessica 
Mária Lorincová, Mariana Šarišská, Monika Štrbinská, Natália                
Vilkovská, Daniel Holub, Adrián Kačír, Matej Kotlár, Jakub Kotlár,  To-
bias Kuda, Šimon Majerčák, Maxim Novotta, Aleš Ogurčák, Anton Petra, 
Filip Szabó, Martin Šarišský, Samuel Šaršaň 

 

Počas celého roka sme získavali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti. 
Zažili sme množstvo podujatí a rôznych aktivít počas roka. Boli to diva-
delné predstavenia, karneval, zaujímavé prierezové dni, GUS, mestská 
knižnica, Múzeum Spiša, pilotný projekt – Vedomosti žiakov 4. ročníka v 
oblasti DV na DDI a planetárium v Košiciach. Zapájali sme sa do súťaží. 
Všetkovedko: Sofia Gánovská, Tobias Kuda, Victoria Jasečková, Jessica 

Mária Lorincová. Pytagoriáda: 
Aleš Ogurčák, Anton Petra, Šimon 
Majerčák, Victoria Jasečková. Ma-
tematický klokan: Sofia Gánovská, 
Victoria Jasečková, Tobias Kuda. 
iBobor: Šimon Majerčák, Aleš 
Ogurčák, Victoria Jasečková, Sofia 
Gánovská, Anton Petra, Filip Sza-
bó. Športové súťaže:  basketbal, 
futbal, prehadzovaná, vybíjaná, 
plávanie, beh v Smižanoch, kde 
úspešne reprezentovalo našu školu družstvo: Matej Kotlár, Anton Petra, 
Maxim Novotta, Filip Szabó, Sofia Gánovská, Natália Vilkovská.  Nevy-
nechali sme ani prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín: Monika 
Štrbinská, Natália Vilkovská. Najväčším zážitkom bola ŠvP – Račkova 

dolina, Pribylina. Boli sme sa pozrieť v Liptovskom Jáne na slovenské 
kultúrne pamiatky – Mini Slovensko, Svätojánsku rozhľadňu, v Pribyli-
ne sme sa prešli po  Múzeu liptovskej dediny.  Prežili sme spolu 4 roky 
a tešíme sa na druhý stupeň, kde chceme ukázať, čo sme sa naučili. 

 

 

DDI pilotný projekt 

ŠvP                       
Račkova dolina 
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IV. D 

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Filipová 
Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Mária Jacková 
Žiaci: Alex Čipkala, Sára Frankovičová, Marcel Horváth, Mário Horváth, 
Oliver Hozza, Viktória Janečková, Maroš Karabel, Dávid Kellner, Daniel 
Klempár, Laura Kollárová, Tomáš Kotlár, Tatiana Lesňáková, Nina Mly-
nárová, Tereza Mocková, Veronika Omastová, Erik Pešta, Martin Pivo-
var, Sebastián Polčík, Timotej Ringoš, Adam Sim, Dávid Šárga, Sophia 
Tomajková 

 

Veľmi dobre si pamätáme na náš prvý deň v škole a už končíme  štvrtý 
ročník. Aj tento rok sme na sebe pracovali, vzdelávali sa, zapájali sa do 
rôznych aktivít a akcií, ktoré prebiehali počas vyučovania, v školskom 
klube, ale aj mimo školy. Navštívili sme Planetárium v Košiciach, DDI, 
Múzeum Spiša, Spišské divadlo, GUS.  V prednese reprezentovali našu 
triedu D. Šárga a T. Mocková. Nechýbali sme v súťažiach ako matema-

tický Klokan, Všetkovedko, 

iBobor. V Pytagoriáde D. Šárga 
a  M. Pivovar postúpili do 
okresného kola, kde skončili 
ako úspešní riešitelia. Úspechy 
sme získali aj v športových 
súťažiach. V MŠO v mini-
futbale získali:  S. Polčík,        
M. Pivovar, O. Hozza a              
M. Karabel 3. miesto, v preha-
dzovanej S. Polčík, M. Pivovar, 
O. Hozza, S. Frankovičová   
a T. Mocková zaslúžené 2. miesto. Títo žiaci našu školu reprezentovali aj 
vo vybíjanej, McDonald cup, v SŠH. Ani tento rok nechýbali prierezové 
dni, Mikulášsky GymFit, vianočná besiedka, karneval, besedy... Boli sme 
v ŠvP v Račkovej doline, kde nás čakalo nádherné prostredie, výlet do 
Liptovského Jána, vystúpili sme na Svätojánsku rozhľadňu, s krásnym 
výhľadom do širokého okolia. Navštívili sme skanzen liptovskej dedinky 
Pribylina. Dôstojne sme  sa rozlúčili aj s našou pani učiteľkou, ktorá nám 
odovzdala nové vedomosti, skúsenosti a venovala veľa času aj 
v mimoškolských aktivitách. Rozlúčkovú besiedku sme mali v Alexpar-
ku s kultúrnym   programom, ktorý sme si sami pripravili. 
 
 
 
   

Náš kolektív 

ŠVP v Račkovej doline 
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V. A 

Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomír Jakubov 
Žiaci:  A. B., Júlia Bilpuchová, Viktória Bjelončíková, Vanessa Blaščáko-
vá, Jordan Stanislav Boiadjiev, Sebastián Brath, K. D., Maximilián Gal-
don, Mazzy Anne Gregoire, Martin Hlucháň, Tomáš Hošík, Nina Juríko-
vá, Barbora Karchňáková, Alexandra Kleščová, Miroslava Kožárová, 
Damián Kvasňák, Tomáš Lang, Veronika  Langová, Marek Malejčík,      
L. N., Nela Nováková, Kevin Omasta, Jakub Pacák, Pascal Perháč, Laura 
Petrášková, Patrik Sliva, Ema Smižanská, Andrej Širák, Michaela Špako-
vá   

 

Po letných prázdninách sme sa plní očakávaní vrátili do školy. Vedeli 
sme, že nás čaká zmena. Dostali sme  nového triedneho, nových učiteľov 
a aj nových spolužiakov, spojili sme sa dve triedy A a B a pribudla k nám 
nová spolužiačka Mazzy. Takže, mali sme si na čo zvykať. Dostali sme 
veľkú triedu na konci chodby. Pán učiteľ nás od začiatku bral ako jednu 

veľkú triedu. Prvá spoločná 
akcia bola Ochrana života 
a zdravia. Postupne sme si 
zvykali na nových učiteľov 
a učiteľky a na nové predme-
ty. A začala príprava na Tes-
tovanie 5, ktoré sme zvládli 
úspešne. Spolu s ostatnými 
IND triedami sme sa začiat-
kom decembra zúčastnili ex-
kurzie v  Energolande v  Mo-
chovciach, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií 
o jadrovej energii. Pred Vianocami sme mali Vianočnú besiedku, kde 
sme si pre seba pripravili pohostenie a malé darčeky. Postupne sme sa 
zapájali do množstva vedomostných a športových súťaží, v ktorých sme 
dosahovali výborné výsledky, aj v rámci školského grantu Dajme si zá-
väzok, sme sa rozhodli, že sa budeme viac zapájať do súťaží. Potom pri-
šlo polročné vysvedčenie, prvé na 2. stupni. Po náročnej aklimatizácii 
bola s ním väčšina z nás spokojná. V druhom polroku sme začali praco-
vať na ročníkových prácach, ktoré sme koncom apríla odprezentovali 
pred spolužiakmi. Najlepšie práce postúpili do školského kola. Koncom 
mája sme boli tak ako ostatní žiaci školy na školskom výlete. Vybrali sme 

sa vlakom do Štrby, odkiaľ sme 
sa presunuli zubačkou na Štrb-
ské Pleso. Vychádzkovým tem-
pom sme prešli okolo plesa. 
Niektorí chlapci hľadali kešky. 
Ku mostíkom sme sa už nedosta-
li pre silný dážď, ktorý nám 
skrížil plány. A tak sme sa najed-
li a presunuli do Popradu, kde 
už nepršalo. Už sa všetci tešíme 
na leto, prázdniny a oddych. 
Dovidenia v septembri.  

Vianočné posedenie 

Školský výlet 
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V. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Šimonová 
Asistentka: Iveta Turcsányiová  
Žiaci: Matúš Bartoš, Matúš Delej, Norbert Dragúň, Lucia Dugasová, Ma-
tej Gajan, Oliver Geletka, Daniela Holečková, Tomáš Kapsdorfer, Kris-
tián Kendzior, Michaela Macalová, Tamara Mačupová, Kristína Mikola-
jová, Karolína Mravčáková, Marián Netík, Veronika Ofčáková, Michal 
Pavol, Marína Pružinská, Adrián Sloboda, Matúš Tőkőly, Martina Vaňo-
vá, Tamara Varšová, Kristián Vaško, Laura Vytykačová, Linda Zajacová. 
V zahraničí: B. C., K. P. 

 

Tento školský rok, ako to už pri prechode na druhý stupeň býva, bol 
plný zmien.  Nová trieda, veľa  nových predmetov a s nimi aj noví učite-
lia. V septembri náš triedny kolektív opustila Rebeka Mária Gradžilo, ale 
naopak prišli k nám dvaja noví spolužiaci - Matej Gajan a Norbert Dra-
gúň, na ktorých sme si rýchlo zvykli a začali s nimi zdieľať spoločné zá-

žitky. Pekné spomienky 

máme na regionálnu ex-
kurziu, v rámci ktorej sme 
navštívili Kežmarský hrad, 
Slovenský hydrometeoro-
logický ústav a Geopark  
Neandertal v Gánovciach. 
V priebehu roka sme mali 
niekoľko prierezových dní, 
ako Finančná gramotnosť, Deň Zeme či Mediálny deň. Taktiež sme si 
veľmi užili prezentáciu projektov z dejepisu, kde nás pani učiteľka vzala 
do mesta. Na hokejovo-športovom dni sme si všetci doniesli hokejové 
veci a takto sme chodili do školy celý týždeň. Vyhrali sme. Dokonca nás 
veľmi prekvapilo a zároveň potešilo, že naša hokejová fotka je na hlavnej 
stránke školy.  Na konci mája sme absolvovali školský výlet do Tatier na 
Skalnaté pleso. K plesu sme sa odviezli lanovkou, čo sa nám veľmi páči-
lo. Mnohí z nás sa viezli v lanovke prvýkrát. Počasie bolo síce všelijaké, 
ale nedali sme si pokaziť výlet. Naša trieda bola aktívna aj v rôznych 
súťažiach. Najviac sa darilo Karolíne Mravčákovej, ktorá recitovala na 
súťažiach Hviezdoslavov Kubín či Štúrov Zvolen. V Gymnastickom 
štvorboji na krajskom kole získal Matúš Tőkőly 2. miesto ako jednotlivec. 

Rok ubehol 
ako voda a je 
čas na letný 
oddych. Už 
sa nevieme 
dočkať šies-
teho ročníka. 

Hokejovo-športový deň 

Školský výlet 
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V. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Urichová 
Žiaci:  Matúš Bakoš, Andrej Dubjel, Samuel Frančák, Natália Gabrišová, 
Simona Hadušovská, Vanda Hadušovská, Tamara Hasajová, Tereza Ha-
sajová, Sarah Henzélyová, Daniela Holubová, Šimon Hrebenár, Tomáš 
Ištvanik, Tomáš Kačír, Viktória Kaščáková, Klaudia Kniznerová, Marko 
Kotlár, Marek Krajňák, Diana Murdžáková, Alexander Novotta, Natália 
Phamová, Samuel Profant, Branislav Roth, Rastislav Sagalinec, Nela Šte-
pitová, Radoslav Vikartovský, Nikola Vilkovská 

 

Tento školský rok nás čakalo množstvo zmien. Presunuli sme sa na           
2. stupeň, dostali sme novú triednu pani učiteľku, museli sme si zvyknúť 
na nových učiteľov na takmer každom predmete a navyše nám pribudli 
aj dvaja noví spolužiaci. Začiatok školského roka bol teda náročný, ale 
postupne sme si zvykli. Čo sa ale nezmenilo je športový duch našej trie-
dy. Hneď na začiatku školského roka sme sa ukázali ako výborní cyklisti 

a pokračovali sme ďalšími športo-

vými úspechmi. Naše žiačky Simo-
na Hadušovská, Vanda Hadušovská 
a Nela Štepitová získali v  bed-
mintone krásne 1. miesto 
v okresnom kole a v krajskom kole 
sa umiestnili na 5. mieste. Tomáš 
Ištvanik a Radoslav Vikartovský 
získali v gymnastickom štvorboji    
2. miesto v krajskom kole. Naše 
dievčatá tiež reprezentovali školu 
v gymnastickom štvorboji a vybí-
janej. Večerný beh mestom priniesol 6. miesto Tamare Hasajovej a             
7. miesto Tereze Hasajovej. Okrem športu sme zažili aj iné zaujímavé 
chvíle. V rámci regionálnej exkurzie sme navštívili Spišskú Sobotu, Kež-
marok a Gánovce, kde sme hľadali kešky a riešili zaujímavé úlohy. Naša 
trieda získala 1. miesto. Predvianočný čas sme si spestrili vianočnou be-
siedkou v triede, kde sme sa navzájom obdarovali malými darčekmi. 
Zaujímavé boli pre nás dni integrovaného tematického vyučovania:   

Finančná gramotnosť, Deň 
Zeme a  Mediálna výchova, 
kde sme sa učili zážitkovou 
formou o  peniazoch, vodnej 
energii a práci s novinami 
a  časopismi. Školský výlet 
sme absolvovali v  Košiciach 
návštevou Steelparku. Skladali 
sme rôzne hlavolamy, naučili 
sme sa o  elektrine a ďalších 
zaujímavých veciach. Tento 
školský rok ubehol veľmi 
rýchlo a už sa tešíme, čo nás 
čaká v ďalšom školskom roku, 
ale teraz hlavne na oddych cez 
letné prázdniny. 

Regionálna exkurzia v Spišskej Sobote 

Školský výlet v Košiciach 
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VI. A 

Triedny učiteľ: Mgr. Martin Sliva 

Žiaci:  Matej Boroš, Carlota Sofia da Cruz, Jerguš Dunčko, Matúš Holot-

ňák, Barbora Ištvaniková, Aneta Krčmárová, Adela Leibiczerová, Simon 

Ľorko, Aleš Michálek, Oliver Novák, Lenka Nováková, Martin Sakmáry, 

Sophia Šlenkerová, Kang Le Zheng  

 
Leto prešlo neuveriteľne rýchlo a opäť sme sa stretli v škole. V našej trie-
de nastali dve významné zmeny: náš kolektív opustil Filip Šťastný, ktorý 
odišiel študovať na osemročné gymnázium a presťahovali sme sa do 
priestorov školskej knižnice. Táto zmena nám veľmi vyhovuje, pretože 
sme sa dostali bližšie k našim obľúbeným knihám a časopisom. V tomto 
školskom roku pre nás škola a učitelia pripravili množstvo nových podu-
jatí v rámci vyučovania i mimo neho. Hneď v septembri sme absolvovali 
tradičnú regionálnu exkurziu, tentoraz to bola Banská cesta na miesta 

s významnou baníckou minulosťou. 

V jeseni sme si ešte zdokonalili 
naše plavecké schopnosti na pla-
veckom výcviku. Október sa niesol 
v znamení návštevy a výmenného 
pobytu žiakov a učiteľov z rôznych 
krajín v rámci projektu Erazmus+. 
V decembri sme spolu s inými 
triedami pre IND navštívili jadro-
vú elektráreň v Mochovciach, kde 
sme sa dozvedeli množstvo faktov 
o výrobe elektriny pomocou jadro-
vej energie. Pred koncom roka sme sa zapojili do grantového projektu 
Od slov k činom – Dajme si záväzok, ktorého cieľom je zlepšiť atmosfé-
ru, komunikáciu a vzťahy v triede. Vytvorili sme si čet v aplikácii Han-
gouts, ktorý slúži hlavne na pomoc a komunikáciu s tými, ktorí v škole 
chýbali. Predtým, ako sme odišli na zimné prázdniny, rozlúčili sme sa 
Vianočnou besiedkou, na ktorej sme si i vymenili vianočné darčeky. Po-
čas celého školského roka sa uskutočňovali rôzne súťaže a olympiády, 
do ktorých sme sa zapájali i my. Nevynechali sme Olympiádu z anglic-
kého jazyka, spevácku súťaž Slávik Slovenska, recitačné i výtvarné súťa-
že. Niektorí z nás boli i úspešní. Matej Boroš sa presúťažil až do celo-
štátneho kola Pytagoriády, kde skončil na fantastickom 8. mieste. Adela 
Leibiczerová a Carlota da Cruz  v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov 
Kubín získali 1. a 3. miesto, pričom Adela postúpila až na celoštátnu 
prehliadku v Dolnom Kubíne.  Carlota zvíťazila i na geografickej olym-
piáde a postúpila na krajské kolo. Lenka Nováková a Matej Boroš obsa-
dili 1. miesto v okrese na matematickej olympiáde. Martin Sakmáry zís-
kal 2. miesto v okrese na dejepisnej olympiáde. Naše dievčatá sú vynika-
júce športovkyne a na krajských majstrovstvách v basketbale skončili na 
3. mieste. Ako vidieť, sme šikovná trieda, no sme i dobrí kamaráti. Spolu 
s triednym sme zažili krásny školský výlet na chate v Havranej doline. 
Už sa tešíme na zaslúžené prázdniny, no i počas leta ostaneme 
v kontakte a chceme sa stretávať a navštevovať. A po prázdninách hurá 
opäť do školy! 

Triedna besiedka 
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VI. B 

Triedna učiteľka: Ing. Monika Marcinová  
Žiaci: Ján Bakoš, Vratko Belej, Karolína Brateková, Pavol Helcmanovský, 
Karin Horváthová, Lea Horváthová, Judita Jánošíková, Viktória Kačíro-
vá, Dominik Kalna, Sára Kleinová, Patrícia Kotlárová, Denisa Kurillová, 
Lucia Lesňáková, Daniel Pollák, Alexandra Ščúrová, Alexa Zobolová. 
V zahraničí: I. G.   

 

Začiatok školského roka 2018/2019  priniesol malú zmenu. Odišli  traja 
spolužiaci a jedna spolužiačka, čo výrazne posilnilo dievčenský kolektív. 
Pribudli nám nové predmety aj noví učitelia. Napriek tomu sme  smelo 
vykročili do nového školského roka. Ten  bol opäť plný nových vedo-
mostí a aktivít. Veľmi zaujímavá bola exkurzia s názvom Banská cesta. 
Stali sme sa hľadačmi pokladov, navštívili baňu na Hnilčíku, hľadali 
kešky. Netradičné boli aj dni integrovaného vyučovania: Deň finančnej 
gramotnosti, Deň Zeme a Deň mediálnej výchovy. Máme veľa šikovných 

žiakov. Zapojili sme sa do rôznych súťa-
ží: Dejepisný kvíz (Pavol Helcmanovský, 
Daniel Pollák, Karolína Brateková),  De-
jepisná olympiáda (Daniel Pollák), Pyta-
goriáda (Daniel Pollák, Ján Bakoš), 
Hviezdoslavov Kubín (Karolína Brateko-
vá, Pavol Helcmanovský). Aktívnou špor-
tovkyňou triedy je Lea Horváthová. Po-
máhali sme pani učiteľke pri zbere papie-
ra a zapájali sa do aktivít Zelenej školy. 
Vyrábali sme výrobky na burzu a potom 
sme ich predávali. Pred Vianocami sme si 
vymenili darčeky. Zábavný bol školský 
výlet na Hrebienok, aj napriek tomu, že 
sme zmokli do nitky. Sme zas o rok starší, 
o čosi múdrejší, aj keď vieme, že v učení 
musíme pridať. Teší nás, že sa vylepšili  
vzťahy medzi spolužiakmi a upevnil sa kolektív. Učíme sa rešpektovať 
jeden druhého.  Veľa sme toho zažili, tešíme sa na prázdniny, ale aj na to, 
čo prinesie ďalší školský rok.  

 

 

Školský výlet 

Na školskom výlete 
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VI. C 

Triedna učiteľka: Ing. Mária Lacušová  

Žiaci: Tobias Friedmanský, Maroš Gabčo, Matúš Horváth, Jan Horváth, 

Annamária Horváthová, Ema Jasenčáková, Dominik Komár, Zoja Korša-

lová, Marian Kotlár, Jadranka Kováčová, Andrej Krempaský, Adrián Ku-

koľ, Alexandra Mrovčáková, Vanesa Neuvirthová, Jakub Rusina, Martin 

Sliva, Marián Smorada, Adrián Vaľko, Viktor Zajac 

 

A  opäť sme tu v našej škole. Spoznali sme, ako to chodí na druhom 
stupni. Odišli od nás niektorí spolužiaci a jedna žiačka pribudla. Takisto 
nám pribudli nové predmety a tiež aj noví učitelia. Ale aj tak  sme nastu-
povali s nadšením a veľkými očakávaniami a aj tento rok nám priniesol 
exkurziu  s  názvom Banská cesta. Hľadali sme vzácne kamene, navštívi-
li sme štôlňu a  získali sme v záverečnom teste tretie  miesto. V apríli sme 
si pripomenuli Deň Zeme. Počas vyučovania sme sa dozvedeli veľa zau-
jímavostí a tvorili sme projekty súvisiace s témami tohto dňa. Absolvova-

li sme plavecký výcvik. Super boli aj dni, keď sme sa učili inak: Dni in-
tegrovaného vyučovania - finančná gramotnosť a zaujímavý bol aj me-
diálny deň. Pripravili sme si  program na Vianoce a darčeky. V októbri 
2018 náš pán riaditeľ vyhlásil súťaž Grantový program Od slov k činom. 
Naším problémom bolo vyrušovanie na hodinách. Martin Sliva sa v 
rámci školy zapojil do Európskeho  projektu  Erasmus+ a na niekoľko 
dni odcestoval do Poľska. Zúčastnili sme sa koncoročného výletu v Koši-
ciach. Očarili nás krásne pamiatky mesta a spievajúca fontána.  Navštívili 
sme Steelpark v  Košiciach.  Sme menej aktívna trieda v učení, ale viac sa 
zapájame do športových súťaží: florbalu, hokejbalu, basketbalu, minifut-
balu a vybíjanej. Vedomostné súťaže: Hviezdoslavov Kubín: 3. miesto 
Martin Sliva, Pytagoriáda: 4. miesto Ján Horváth. Výtvarné súťaže:         
3. miesto Jadranka Kováčová a Dominik Komár. Športové súťaže: večer-
ný beh mestom Spišská Nová Ves si zabehli Alexandra Mrovčáková, 
Zoja Koršalová, Martin Sliva, Viktor Zajac a Marián Smorada. Naša spo-
lužiačka Zoja Koršalová získala krásne 2. miesto.  A čo sme sa naučili? 
Naučili sme sa rešpektovať jeden druhého, podporovať sa navzájom a 
pomáhať si. 
 

 

 

Návšteva Steelparku 

Školský výlet v Košiciach 
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VII. A 

Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Cpin Brajerová 
Žiaci:  Bibiána Birošová, Laura Brathová, Maximiliána Ferencová, Eliza 
Stowe Gregoire, Sára Mária Hollaarová, Tomáš Jakubec, Petra Jendrálo-
vá, Tamara Kondrátová, Viliam Karol Kubičár, Sára Lesňáková, Simona 
Thao Van Luong, Lenka Palušáková, Filip Sabovčík, Šimon Širilla, Laura 
Vaicová, Tomáš Vitko, Sheng Zheng 

 

Tento školský rok k nám na začiatku roka pribudla nová spolužiačka, 
ktorá medzi nás od prvého momentu zapadla. Od začiatku školského 
roka 2018/2019 sme sa snažili držať odporúčaní Alberta Einsteina, 
a teda, že zo školy by sme mali vychádzať ako harmonické osobnosti. 
Môžeme povedať, že cieľ sa nám podarilo naplniť aj vďaka grantu, do 
ktorého sme vstupovali plní očakávaní. Dali sme si záväzok, že budeme 
pracovať na našich vzťahoch, na vytváraní trvalých kamarátstiev 
a budovaní si vzájomnej dôvery prostredníctvom výletov, mimoškol-

ských akcií a vzájomného nezištného obdarovávania sa a pomáhania si 
navzájom. Exkurzii na Dreveník prialo počasie a my sme mohli s radosťou 
v úvode školského roka vyskúšať liezť, hľadať kešky a vďaka súdržnosti 
zažiť jeden príjemný deň. Ako trieda sme si  dali vyrobiť odznaky, ktoré 
sme si sami navrhli a nosíme ich na každú spoločnú akciu, dokonca aj na 
vianočných trhoch v Košiciach, ktoré už tradične absolvujeme 
v predvianočnom období. Mnohí z nás sa zapojili do projektu Erasmus+. 
Vyplývalo nám z toho síce veľa povinností, značnú časť školského roka 
sme nacvičovali divadelné interaktívne predstavenie pre škôlkarov, no 
stálo to za to. V máji sme za odmenu vycestovali do Poľska a tam zažili 
nezabudnuteľný týždeň s novými kamarátmi. Keďže spolu radi trávime 
čas, navštívili sme s triednou učiteľkou bowling, divadlo či kino. Školský 
rok zbehol ako voda a na jeho sklonku sme absolvovali školský výlet 
spoločne s 9. B triedou do poľskej soľnej bane Wieliczka a nákupy v Krakowe. 
Baňa je naozaj nádherná a sme vďační, že nám pani učiteľky vymysleli 
taký zaujímavý a najmä náučný výlet. Počas celého roka sme úspešne 
súťažili v rôznych recitačných, matematických, geografických, biologických, 
dejepisných, lingvistických aj výtvarných súťažiach, navštevovali sme množ-
stvo krúžkov, poctivo sme pracovali na ročníkových prácach,  navzájom 
si pomáhali a do budúceho školského roka chceme vkročiť s myšlienkou 
od A. L. Ballinga: „Šťastný je ten, kto má priateľov a smie byť priateľom 
iných.“ 

         Školský výlet vo Wieliczke                                     Vianočné trhy v Košiciach 
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VII. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Eva  Murgáčová 
Žiaci: Martin Gabriel Bartko, Annamária Bartošová, Adam Bukovinský, 
Dominik Dunčko, Ján Dzurňák, Monika Hanzelyová, Emanuel Henzély, 

Alexandra Horváthová, Tomáš Hudzík, Lukáš Ištvanik, Sára Janecová, 

Samuel Jurík, Otília Kotlárová, Lucia Kozubová, Adrián Mrovčák, Ema 

Murdžáková, Veronika Ostapuk, Dušan Pacák, Simona Slivenská,       

Miriam Výrosteková. V zahraničí: E. H., B. K., M. M., J. M. 
 

Naša trieda 7. B je veľmi výnimočná, a to tým, že sme výborný kolektív, 
škola je pre nás niečo ako náš druhý domov, v ktorom zažívame denno-
denne zábavu, radosť a šťastie z toho, že sa zase niečo nové a zaujímavé 
dozvieme. Myslíme si, že nám k tomu dopomohol psychosociálny vý-
cvik, ktorý nám  ukázal, ako sa máme k sebe lepšie správať, pomáhať si, 
riešiť problémy, komunikovať. Krásne boli aj dni na lyžiarskom výcviku, 
mnohí sa naučili lyžovať. Regionálna exkurzia, finančná gramotnosť, 

Deň Zeme, ale aj mediálna výchova boli dni, kedy sme sa priamo 
v teréne učili o jednotlivých témach. Máme v triede žiakov, ktorí sa ve-
nujú rôznym aktivitám. A tu sú ich úspechy: J. Dzurňák a M. Bartko       
1. miesto v bedmintone v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole.      
J. Dzurňák patrí medzi štyroch najlepších bedmintonistov na Slovensku. 
D. Dunčko obsadil 3. miesto v okresnom kole v gymnastike. Výrosteko-
vá, Slivenská obsadili 1. miesto v basketbale v okresnom kole a 3. miesto 
na kraji. L. Kozubová úspešne reprezentuje našu triedu v projekte Eraz-
mus+ a v Hviezdoslavovom Kubíne obsadila 3. miesto. V. Ostapuk          
získala 3. miesto v anglickej olympiáde v školskom kole. V súťaži Slávik 
Slovenska  E. Murdžáková obsadila v školskom kole 3. miesto a v Pyta-
goriáde  4. miesto. Olympijský krúžok funguje aj tento rok a absolvovali 
sme množstvo aktivít. Boli sme v gymnastickej telocvični v Košiciach,          
v Aqua City Poprad, na Dni detí v Novoveskej Hute, zbierali sme od-
padky  v Novoveskej Hute atď.  Z tých naj bolo celoslovenské finále vo 
vedomostnom olympijskom kvíze v Starom Smokovci, kde sa zúčastnilo 
družstvo v  zložení: Murdžáková, Kozubová a Pacák, ktorí obsadili           
4. miesto. Ďalej to bol krátky, ale krásny zájazd do gréckej Olympie (Hu-
dzík, Kozubová, Dzurňák, Výrosteková).  S Olympijským krúžkom sme 
získali aj čestné uznanie ako najaktívnejšia škola na Slovensku a v rámci 
kraja sme si boli spoločne s pani učiteľkou Murgáčovou aj s M. Hanzely-
ovou prebrať čestné uznanie.  

 

   

Školský výlet 

V Grécku 
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VII. C 

Triedna učiteľka:  Mgr. Stanislava Ledecká  
Zastupujúca triedna učiteľka:  PaedDr. Katarína Burdigová 
Asistentka: Mgr.  Františka Tornayová  
Žiaci: Samuel Bobko, Filip Bodnár, Boris Buček, Samuel Cvengroš, Adam 
Čambal, Nina Dzimková, Lucia Fabianová, Norbert Frankovič, Filip 
Gradžilo, Samuel Hasaj, Karin Janecová,  Róbert Horváth, Marián Keše-
lák, Natália Komárová, Nikolas Kotlár, Anežka Kotlárová, Daniela Koz-
lovská, Lukáš Majerčák, Adam Mistrík, Adam Murdžák, Naďa Neuvir-
thová, Matúš Vilkovský, Dominika Vresilovičová 

 

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec. Do tohto školského roka sme nastu-
povali s nadšením a veľkými očakávaniami, ale hlavne so 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 
jedného spolužiaka Filipa Gradžila. Naša cesta týmto  školským rokom 
začínala veľmi zaujímavo. Začala sa exkurziou v okolí Spišského hradu. 

Zaujala nás príroda aj monumentálny hrad.  V apríli sme si pripomenuli 
Deň Zeme. Navštívili sme skládku odpadu Kúdelník, kde sme sa obo- 
známili so spracovaním odpadu a  s  výrobou elektrickej energie 
z biomasy.  Počas vyučovania sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí a tvo-
rili sme projekty súvisiace s témami tohto dňa. V máji sme zvládli prí-
pravu reportáže a jej úpravu, čím sme si priblížili prácu s médiami. Zú-
častnili sme sa koncoročného výletu v Prešove. Navštívili sme Ortodox-
nú synagógu a oboznámili sme sa so židovskou kultúrou. 
Aktívne sme sa zapájali do súťaží. Boris Buček: Dejepisná olympiáda 
okresné kolo 2. miesto, krajské kolo 5. miesto, Biologická olympiáda 
okresné kolo 3. miesto. Samuel Bobko  Matematická olympiáda okresné 
kolo 10. miesto, Biologická olympiáda 4. miesto, v súťaži družstiev 
v bedmintone okresné kolo 1. miesto a krajské kolo 4. miesto. V súťaži 
Slávik Slovenska Dominika Vresilovičová úspešne reprezentovala školu 
v obvodnom kole.  Norbert Frankovič: okresné kolo Biologickej olym-
piády 6. miesto. Takto aktívne sme zvládli školský rok 2018/19. Počas 
školského roka nastala u nás zmena. Pani triedna učiteľka odišla, praje-
me jej i jej narodenému synovi životné šťastie a nahradila ju zastupujúca 
triedna učiteľka. My sa už tešíme na budúci školský rok.  

  
Školský výlet v Prešove 

Triedna besiedka 
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VIII. A 

Triedna učiteľka: Mgr. Danica Rimská 

Žiaci: Tamara Akram, Ema Frniaková, Patrícia Geciová, Rose Caroline 

Gregoire, Adam Holotňák, Branislav Ječim, Šimon Kirňak, Alica Kvasňá-
ková, Kim Uyen Le Duy, Tomáš Ondov, Sofia Ostapuk 

 

Je za nami desať náročných školských mesiacov, čo sa týka učenia a prí-
pravy na vyučovanie. Zažili sme však aj veľa zábavných chvíľ a dní, keď 
sme okrem svojich vedomostí mohli prejaviť aj svoju kreativitu, napr. pri 
tvorbe projektov a v dňoch integrovaného tematického vyučovania. Ten-
to rok k nám prišla nová spolužiačka Rose. V našej triede sa rýchlo akli-
matizovala a urobila ju zase o niečo veselšou. Kolektív stmelilo aj spo-
ločné venčenie psov z mestského útulku, ktoré sme organizovali v rámci 
školského grantového programu. Všetci sme sa snažili vychádzať jeden 
druhému v ústrety, navzájom si pomáhať, chápať sa a tolerovať. Každý  
z nás je na niečo talentovaný či už je to matematika, jazyky, šport, ume-

nie, alebo len hranie sa na 

počítači. V našej triede ná-
jdete výborných maliarov, 
klaviristov, atlétov a veľa 
múdrych a hlavne dobrých 
ľudí. A to sme dokázali 
najmä na rôznych súťa-
žiach a  predmetových 
olympiádach: Dejepisnej, 
Matematickej, Logickej 
alebo Biologickej olympiá-
de, ale takisto aj v predne-
sových, výtvarných a in-
ternetových súťažiach a na všetkých sme vybojovali pekný výsledok 
a umiestnenie.  Najaktívnejší z nás boli: Braňo Ječim, Šimon Kirňak, Pat-
rícia Geciová, Alica Kvasňáková,  Kim  Le  Duy, Sofia Ostapuk a Rose 
Gregoire. Od náročných školských povinností sme si trochu oddýchli na 
výletoch. Navštívili sme  elektráreň v Mochovciach, múzeum v Martine, 
Slovenský  raj. Školský výlet sme absolvovali v Košiciach s možnosťou 
zabaviť sa pri Laser Game, v ZOO a v Escape Room, kde sme si preverili 
naše schopnosti vzájomnej spolupráce. Čaká nás už len rok na ZŠ a my 

už začíname rozmýš-
ľať o tom, kam sa 
ďalej poberieme. Dve 
spolužiačky odchá-
dzajú na gymnáziá už 
teraz. Želáme im veľa 
šťastia. Všetci sa už 
tešíme na prázdniny, 
aby sme potom v sep-
tembri mohli zaujať 
pozíciu najstarších 
žiakov školy. 

Školský výlet 

V ZOO 
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VIII. B 

Triedna učiteľka: Mgr. Marcela Bilpuchová 

Žiaci:  Mariana Dovalová, Gabriela Céline Feňárová, Daniel Gracia, 

Kristína Holečková, Darina Hozzová, Miroslav Kotlár, Marko Krempas-

ký, Bruno Labuda, Erik Letko,  Alex Novák, Karolina Petrová, Sofia Sa-

layová, Martin Smatana, Karolína Širillová, Lenka Šrobárová, Martin 

Švec, Tomáš Uhrin, Adam Varga. V zahraničí: Ľ. H., Š. H., S. K. 
 

Ďalší školský rok sa pomaly blíži ku koncu. Pre nás už v poradí ôsmy. 
Preto sme na poslednej triednickej hodine trochu spomínali na to, aký 
bol, hodnotili a spriadali plány na ten posledný, ktorý je pred nami. Pre 
každého z nás bol tento rok iný. Pre niekoho náročný, pre niekoho po-
hodový,  iných  potrápili  zdravotné  alebo  srdcové  problémy, napriek 
všetkému sme to zvládli. Učenie, písomky, súťaže aj projekty. Absolvo-
vali sme zaujímavé exkurzie, kde sme sa učili trochu iným spôsobom, 

divadelné či filmové predstavenia, koncoročný výlet. A ako hodnotili 
ôsmy ročník samotní žiaci? 
„Tento rok hodnotím pozitívne. Mám veľa nových zážitkov. Do našej triedy 
pribudla nová spolužiačka. Zo začiatku bola trochu nesmelá,  a tak sme jej po-
máhali zapojiť sa do kolektívu. Moje najlepšie kamarátky sú Sofia a Lenka .“     
K. P. 
„Niektoré predmety sa mi zdali ťažšie, iné zasa ľahšie ako minulý školský rok. 
Zapájal som sa aj do súťaží a rôznych aktivít. Najviac ma teší úspech na celoslo-
venskom kole výtvarnej súťaže, kde som sa umiestnil na 3. mieste. Do budúceho 
školského roka si prajem, aby sa mi podarilo úspešne absolvovať Testovanie 9.“   
M. K. 
„V tomto ročníku som sa zlepšila vo viacerých predmetoch, hlavne v matematike 
a chémii. Máme novú pani učiteľku matematiky. Vie nám učivo dobre vysvetliť 
tak, aby sme to všetci chápali. Má skvelú techniku učenia. S kamarátkami mám 
super zážitky, sme úžasný kolektív, ktorý by som určite nevymenila.“ K. H. 
„Keď som prišla do novej školy, práve začínal školský rok. Pre mňa bol lepší ako 
ten minulý. Spoznala som nových spolužiakov. V novom bydlisku som si už 
zvykla. Najviac som sa skamarátila s Lenkou. Zapojila som sa do súťaže Štúrov 
Zvolen a podarilo sa mi vyhrať 3. miesto. Dúfam, že budem mať dobré vysved-
čenie.“ K.  Š. 
ODKAZ PRE ŽIAKOV 8. B: „Keď je ťažké lúčiť sa, znamená to, že všet-
ko, čo sme spolu prežili bolo naozaj krásne. Nezabudnem.“                     
Vaša triedna učiteľka. 
 

 

Literárna exkurzia                  
Martin 
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VIII. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Žukovská 
Žiaci: Antónia Gánovska, Filip Geletka, Matúš Geletka, Martin Jackovič, 
Filip Kolesár, Lenka Koščová,  Filip Krotký, Viktória Lapšanská, Frederik 
Christán Macala, Kristián Marečák, Kristián Mička, Klaudia Ondrejčíko-
vá, Radoslav Róth, Pavol Tomko, Juraj Volčko, Šimon Zajac, Emma Zaja-
cová. V zahraničí: A. M. G., D. K., G. K., R. K. 

 

Opäť je tu mesiac jún. Veľmi očakávaný po desiatich mesiacoch plnenia 
školských povinností. Čas bilancovania a hodnotenia našich úspechov, 
vedomostí, no i spomienok na všetko pekné, hodnotné, čo sme v tomto 
školskom roku zažili. September nám obohatilo integrované tematické 
vyučovanie – Regionálna výchova, v rámci ktorej sme spoznávali histó-
riu Kláštoriska a obdivovali krásy Slovenského raja. K ďalším zaujíma-
vým podujatiam patrili divadelné predstavenia, návšteva kina, výchovné 
koncerty, besedy. V decembri sme sa zapojili do Grantovej výzvy           

Od slov k činom „Dajme si záväzok“. Stanovili sme si  v druhom polroku  
zlepšiť náš prospech i  správanie. Je to pre nás veľká výzva, no veríme, 
že sa nám podarí  záväzok splniť. V máji  sme sa zúčastnili literárnej ex-
kurzie v  Martine, kde sme navštívili Slovenské národné múzeum 
a Národný cintorín. Sú tam pochované významné slovenské osobnosti. 
Na školskom výlete sme boli v Markušovciach. Prezreli sme si Expozíciu 
historického nábytku v kaštieli, letohrádok Dardanely, v ktorom je Mú-
zeum klávesových hudobných nástrojov. Počas školského roka sme sa 
zapájali do rôznych súťaží či predmetových olympiád. Najúspešnejším 
žiakom bol Filip Kolesár. V okresnom kole Technickej olympiády získal 
1. miesto a v krajskom kole 2. miesto. Emma Zajacová a Klaudia Ondrej-
číková získali 3. miesto v okresných majstrovstvách v atletike žiačok zá-
kladných škôl. Filip Krotký sa umiestnil na 3. mieste Logickej olympiády 
v školskom kole. Po úspešnom školskom roku sa už veľmi tešíme na 
prázdniny, ktoré sa nezadržateľne blížia. 
   
 

 

Literárna 
exkurzia 
Martin 

Školský výlet Markušovce 
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IX. A 

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

 

Do tohto školského roka sme vstupovali s veľkým očakávaním, ale aj s 
troškou napätia. Predsa  sme deviataci, najstarší z celej školy a od tých sa 
očakáva, že budú rozumní, poslušní. To, že končíme svoje pôsobenie na 
„Kožuške“ sme si veľmi dobre uvedomili hneď v septembri, keď sme 
dostali do rúk rozvrh hodín. Príprava na Testovanie 9, poobedňajšie do-
učovanie, poniektorí príprava na birmovanie. Zmenila sa nám kmeňová 
trieda a usalašili sme sa v učebni informatiky, ktorá nám priniesla mno-
ho výhod. Myšlienka na budúce povolanie nás nútila rozmýšľať  nad 
výberom školy. Ukázalo sa, že záber našich záujmov je naozaj pestrý. Od 
športového gymnázia v Bratislave, konzervatória i zdravotnej školy 

v Košiciach  až ku školám v našom meste. Ale nebolo to stále len o učení 
za lavicami. V septembri sme v rámci spoznávania regiónu absolvovali 
turistiku v našich veľhorách. Počasie bolo krásne a turistický pochod 
sme si naozaj užili. V decembri sme si to namierili  do  Ergolandu Mo-
chovce. Lákadlom pre nás bola supermotorka, ktorou sme sa vydali do 
minulosti, získali poznatky o geotermálnej energii. V tomto školskom 
roku sme sa ako trieda podieľali na organizácii GymFitu s Mikulášom.  
Skúškou rozumu, trpezlivosti  i zodpovednosti bolo blížiace sa Testova-
nie 9, ktoré sa uskutočnilo v apríli. Úspešne sme ho zvládli a rovnako 
i prijímacie skúšky, ktoré však niektorí šťastlivci nemuseli absolvovať, 
pretože ich výsledok v testovaní bol nad 90%. Ale ani súťaže 
a olympiády sme nevynechali. V športových sa nám darilo v basketbale, 
volejbale i hádzanej. Lucia a Barbara tradične bodovali v predmetových 
olympiádach – dejepis, geografia, biológia, slovenský jazyk. Vycestovali 
sme i za kultúrou, a to do Prešova. Divadelná hra  s názvom ,,A je tu 
zas“ bola zároveň mimoriadne zábavná, ale aj desivo reálna. V apríli sme 
navštívili Banskú Bystricu a jej poučné Múzeum SNP, v máji sme si od-
skočili na Duklu a do Svidníka. Počas školského výletu v Mošovciach 
nám počasie veľmi neprialo, ale vynahradili nám to nočné rozhovory, 
ktoré trvali do skorých ranných hodín. Je polovica júna a nás čaká roz-
lúčková slávnosť žiakov 9-tych ročníkov a potom zásadná zmena 
v našich životoch – stredná škola, počas ktorej spoznáme opäť nových 

spolužiakov, nad-
viažeme priateľ-
stvá a  budeme 
nasávať vedomos-
ti. Ale predtým si 
užime krásne leto 
plné slnka, slad-
kého leňošenia, 
ale i  športových 
aktivít.  Ďakujeme 
za všetko, Kožuš-
ka! 

Na Štrbskom plese 
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IX. B 

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

 
„Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predsta-
vivosť však obopína zemeguľu.“ Albert Einstein 
Školský rok 2018/19 sa niesol v duchu spomínania, ukončovania, testo-
vania a v neposlednom rade rozhodovania sa o strednej škole. Po celý 
rok sme nelenili a okrem príprav na strednú školu sme aktívne reprezen-
tovali školu i seba samých. J. Černický zažiaril vo svete karate, T. Tomala 
hral hokej vo Švajčiarsku, Z. Mackovjaková, V. Labancová, Z. Frankovi-
čová, P. Petrová, E. Erhardt, J. Černický a iní niekoľkokrát úspešne re-

prezentovali školu v predmetových, športových a tanečných súťažiach. 
Taktiež sme naďalej pracovali pre projekt Erasmus+. Neúnavne sme 
i v deviatom ročníku zbierali papier a upratovali okolie školy. 
V decembri sme už tradične neobišli Vianočné trhy v  Košiciach 
a vymenili sme si navzájom vianočné darčeky. Od januára sa školský rok 
niesol najmä v znamení testovania a prijímacích skúšok na stredné školy. 
Tu sme dosiahli nádherné výsledky, dvaja žiaci dosiahli 100% úspešnosť 
v testovaní z matematiky a jedna žiačka 100% úspešnosť zo slovenského 
jazyka. Všetci sme sa dostali na vysnívané stredné školy a ako krásnu 
odmenu sme si užili poznávací zájazd do soľnej bane Wieliczka a mesta 
Krakow v Poľsku. Taktiež sme sa zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici 
a na Dukle. Počas celého školského roka sme sa ako trieda opäť zapojili 
do grantového programu „Od slov k činom“ so záväzkom prežiť najkraj-
ší spomienkový školský rok na základnej škole. V rámci grantu sme si 
taktiež navrhli triedne tričká a vytvorili spomienkovú nástenku 
s fotografiami od piateho ročníka. Na záver sme si užili nádhernú roz-
lúčkovú slávnosť a teraz odchádzame, ale nelúčime sa naozaj! Radi prí-
deme znova pozrieť našich bývalých pedagógov a kamarátov. Na úplný 
záver chceme poďakovať všetkým, najmä pedagógom za ich neúnavnú 
prácu a vedomosti, ktoré do nás vštepovali a kamarátom za krásne preži-
té roky na základnej škole. Majte sa!  
 

 

 

Exkurzia Banská 
Bystrica 
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IX. C 

Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Šišková 
Zoznam žiakov: Zuzana Compelová, Matúš Franko, Ivana Hanáková, 
Miriam Juríková, Štefan Kedžuch, Daniela Kešeláková, Nikola Kotláro-
vá, Ema Magnuševská, Ráchel Midliková, Matej Mikolaj, Ladislav Mize-
ra, Kristián Morihladko, Denis Olejník,  Sára Reisová, Andrej Tobiaš  

 

A je to tu. Koniec deviateho ročníka sa pomaly blíži. Počas neho nás uči-
telia slovenského jazyka a matematiky riadne potrápili. Výsledky testo-
vania boli nakoniec celkom uspokojivé. Po prijímacích pohovoroch sme 
si konečne vydýchli, pretože každý z nás sa dostal na vytúženú školu. 
Počas roka sme sa nielen pripravovali a učili, ale zapájali sme sa do   
rôznych športových alebo vedomostných súťaží. V športe školu          
reprezentovali najmä Denis, Matej, Števo, Jakub, Ivana. Na príprave 
školských podujatí sme sa zúčastňovali takmer všetci, ale veľkú zásluhu 
na tom, že sa veľmi vydarili, mala hlavne Ema, Ráchel, Mirka, Denis, 

Kristán, Ivana. Nesmieme zabud-

núť na prípravu a realizáciu Mi-
kuláša či mediálnej výchovy pre 
žiakov celej školy. Bola to nároč-
ná príprava, ale výsledok bol 
skvelý. Deväť rokov je pomerne 
dlhý čas. A za ten čas sme zažili 
toho mnoho, na čo nezabudneme. 
Karneval, kalokagatia, olympij-
ské aktivity, úspešný grantový 
projekt, športové a vedomostné 
súťaže, regionálne exkurzie, Slo-
venský raj, Vysoké Tatry, deje-
pisné exkurzie, výlety, múzeá, galérie, hrady, kaštiele, pamätníky, skan-
zeny... To je len časť aktivít, ktorých sme sa radi zúčastňovali.   
A za to všetko sa chceme poďakovať všetkým učiteľom, ktorí nás učili, 
ktorí pripravovali s nami vydarené podujatia a snažili sa, aby sa z nás 
stali zodpovední, empatickí a milí ľudia. 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Školský výlet 

EKO Mikuláš 

Múzeum SNP 
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Zo života  školského  klubu  detí 

 

 

 
 
 
 
 

 

1. oddelenie:    
Mgr. Valéria Uhliarová 

3. oddelenie:    
 Bc. Oľga Krausová 

4. oddelenie:             
       Helena Kostelníková 

5. oddelenie:  
Ingrid Bušovská 

6. oddelenie:  
Mgr. Simona Maceľuchová  

2. oddelenie:    
Mgr. Miriama Šubová 
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7. oddelenie:                                          
Dana Němcová  

 

 

Najvýznamnejšie akcie ŠKD  v školskom roku 2018/19 
 
Obrázky z prírodnín (september ) 
Psík z útulku.  Pomôžme opusteným 
zvieratkám (október ) 
LaborARTórium. Zážitková galéria 
pre deti (november ) 
Pečenie a zdobenie medovníkov 
(december) 
Zumba pre deti  (január) 
Fašiangový karneval  (február) 
Programovanie robotov (marec) 
Enviropopoludnie (apríl) 
Beseda s parašutistom (máj) 
Spišské divadlo  - Kráska a netvor (jún) 

  
 

 

8. oddelenie:                                                  
Mgr. Mária Jacková  

Pečenie a zdobenie  
medovníkov 

Zumba pre deti 

Beseda s hokejistom 
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Najúspešnejší žiaci školy 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lucia Zajacová,   
IX. A                  

Adam Klein,  
IV. A 

Branislav Ječim,  
VIII. A 

Filip Sabovčík,  
VII. A 

Barbarta Birošová, 
 IX. A 

Patrícia Géciová, 
VIII. A 

 

Matej Boroš, 
VI. A 

Carlota Sofia da Cruz, 
VI. A Lenka Nováková, 

VI. A Zuzana Mackovjaková,  
IX. B 
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Prehľad umiestnenia žiakov                          
v predmetových olympiádach 

a súťažiach v školskom roku 2018/2019 
SLOVENSKÝ  JAZYK A LITERATÚRA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Hviezdoslavov Kubín 
(próza)   II. kategória 

3. miesto Carlota Sofia da Cruz, VI. A Mgr. M. Sliva 

Hviezdoslavov Kubín 
(poézia)  III. kategória 

3. miesto Zuzana Mackovjaková, IX. B Mgr. V. Burík 

Šaliansky Maťko 2. miesto Bibiána Birošová, VII. A Mgr. M. Sliva 

Štúrov Zvolen 3. miesto Patrícia Geciová, VIII. A Mgr. Z. Vojčíková 

Olympiáda zo sloven-
ského jazyka a litera-
túry 

1. miesto Lucia Zajacová, IX. A Mgr. Z. Vojčíková 

 
Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Hviezdoslavov Kubín 
(próza)  II. kategória 

1. miesto Adela Leibiczerová, VI. A - 

Hviezdoslavov Kubín 
(poézia)  II. kategória 

3. miesto Carlota Sofia da Cruz, VI. A Mgr. M. Sliva 

Olympiáda zo sloven-
ského jazyka a litera-
túry 

4. miesto Lucia Zajacová, IX. A Mgr. Z. Vojčíková 

 
Celoslovenské kolo 
 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Hviezdoslavov Kubín 
(próza)  II. kategória 

Účasť na 
prehliadke 
recitátorov 
v Dolnom 
Kubíne 

Adela Leibiczerová, VI. A - 

 

NEMECKÝ JAZYK  
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Prednes nemeckej 
poézie 8. -9. roč. 

3. miesto Lenka Šrobárová, VIII. B Mgr. M. Žukovská 

Prednes nemeckej 
prózy 8. -9. roč. 

2. miesto Patrícia Géciová, VIII. A Ing. M. Mucha  

 

Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Prednes nemeckej 
prózy  8. -9. roč. 

3. miesto Patrícia Géciová, VIII. A Ing. M. Mucha  

 
 
MATEMATIKA, INFORMATIKA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

MOZ5 

1. miesto Nina Juríková, V. A  Mgr. Ľ. Jakubov 

3. miesto Kvasňák Damián, V. A Mgr. Ľ. Jakubov 

MOZ6 

1. miesto Matej Boroš, VI. A Mgr. A. Nováčeková 

1. miesto Lenka Nováková,  VI. A Mgr. A. Nováčeková 

MOZ7 1. miesto Filip Sabovčík, VII. A Mgr. D. Rimská 

MOZ8 1. miesto Branislav Ječim, VIII. A Mgr. D. Rimská 

MOZ Z9 1. miesto Juliána Dovalová, IX. A Mgr. Ľ. Jakubov 

Pytagoriáda              
5. ročník 

1. miesto Adam Klein, IV. A Mgr. V. Jendrálová 
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Pytagoriáda                   
5. ročník 

2. miesto Damián Kvasňák, V. A Mgr. Ľ. Jakubov 

3. miesto Jordan Boiadjiev, V. A Mgr. Ľ. Jakubov 

Pytagoriáda                   
6. ročník 

1. miesto Matej Boroš, VI. A Mgr. A. Nováčeková 

Pytagoriáda                   
7. ročník 

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

Pytagoriáda                   
8. ročník 

1. miesto Branislav Ječim, VIII. A Mgr. D. Rimská 

2. miesto  Alica Kvasňáková, VIII. A Mgr. D. Rimská 

 

Celoslovenské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Logická olympiáda   8. miesto Branislav Ječim, VIII. A Mgr. D. Rimská 

Matematický expres 

1. miesto 
Branislav Ječim, Alica Kvas-
ňáková, Kim Le Duy,  Šimon 
Kirňák, VIII. A 

Mgr. D. Rimská 

2. miesto  

Lucia Zajacová, Tomáš Ham-
rák, IX. A, Michaela Rumano-
vá, IX. B, Rachel Midlíková, 
IX. C 

Mgr. Ľ. Jakubov 
Mgr. D. Rimská 
Mgr. J. Šimonová 

5. miesto 
Filip Sabovčík, Tomáš Jakubec, 
Viliam Kubičár, Tomáš Vitko, 
VII. A 

Mgr. D. Rimská 

IQ olympiáda  41. miesto Branislav Ječim, VIII. A Mgr. D. Rimská 

iBobor - Benjamíni 1. miesto 
Filip Sabovčík, Viliam Karol 
Kubičar, Tomáš Vitko, VII. A 
Ema Murdžáková, VII. B 

Mgr. Ľ. Jakubov 
Mgr. A. Prachová 

iBobor - Kadeti 1. miesto 

Šimon Kirňák, Branislav  
Ječim, VIII. A, Filip Krotký, 
VIII. C, Tomáš Hamrák, IX. A, 
Vanesa Labancová, Zuzana 
Mackovjaková, IX. B, Rachel 
Midlíková, IX. C 

Mgr. A. Prachová 
Mgr. J. Šimonová 

 

CHÉMIA  
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

ChO kat. D 2. miesto Zuzana Mackovjaková, IX. B Mgr. L. Fiffiková 

 

Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

ChO kat. E 9. miesto Zuzana Mackovjaková, IX. B Mgr. L. Fiffiková 

 

GEOGRAFIA 

Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

GeO kat. G 1. miesto Marek Malejčík, V. A Mgr. D. Rimská 

GeO kat. F 

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

3. miesto Carlota Sofia Da Cruz, VI. A Mgr. D. Rimská 

GeO kat. E 

2. miesto Lucia Zajacová, IX.  A Mgr. D. Rimská 

3. miesto Branislav Ječim, VIII. A Mgr. D. Rimská 
 

 

Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

GeO kat. E 6. miesto Lucia Zajacová, IX. A Mgr. D. Rimská 

 

BIOLÓGIA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

BiO kat. C            
teoreticko-praktická 
časť 

1. miesto Zuzana Mackovjaková, IX. B 

Ing. M. Marcinová 2. miesto Barbara Birošová, IX. A 

3. miesto Šimon Kirňak, VIII.A 
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BiO kat. D teoretic-
ko-praktická časť 

1. miesto Laura Vaicová, VII. A 
Mgr. M. Macejková 
 

3. miesto Boris Buček, VII. C 

Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

BiO kat. C                  
teoreticko-praktická 
časť 

4. miesto Zuzana Mackovjaková, IX. B 
Ing. M. Marcinová 

6. miesto Barbara Birošová, IX. A 

 
DEJEPIS 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

DO kategória F 2. miesto Martin Sakmáry, VI. A Mgr. M. Šišková 

DO kategória E 

1. miesto Filip Sabovčík, VII. A 

Mgr. M. Šišková 

2. miesto Boris Buček, VII. C 

DO kategória D 

1. miesto Patrícia Geciová, VIII. A 

Mgr. M. Šišková 

3. miesto Šimon Kirňak, VIII. A 

DO kategória C 

1.miesto Lucia Zajacová, IX. A 

Mgr. M. Šišková 

2. miesto Barbora Birošová, IX. A 

 
Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

DO kategória E 5. miesto Boris Buček, VII. C Mgr. M. Šišková 

DO kategória D 8. miesto Patrícia Geciová, VIII. A Mgr. M. Šišková 

DO kategória C 5. miesto Lucia Zajacová, IX. A Mgr. M. Šišková 

  
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Vesmír očami detí 2. miesto Sofia Ostapuk, VIII. A Mgr. D. Dingová 

15 rokov členstva 
Slovenska v EÚ 

2. miesto Ruse Carolíne Gregoire, VIII. A 

Mgr. D. Dingová 
3. miesto Marko Krempaský, VIII. B 

Ornament očami 
Spišiakov 

3. miesto Jadranka Kováčová, VI. C Mgr. D. Dingová 

 
TELESNÁ VÝCHOVA 
Okresné kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Atletika – 1000 m 2. miesto Jakub Frankovič, IX. C Mgr. K. Dovčíková 

Atletika – skok do 
výšky 

2. miesto Zora Frankovičová, IX. B Mgr. K. Dovčíková 

Atletika – vrh 
guľou 

2. miesto Ivana Hanáková, IX. C Mgr. K. Dovčíková 

Atletika 3. miesto Družstvo dievčat Mgr. K. Dovčíková 

Cezpoľný beh 2. miesto Družstvo dievčat Mgr. K. Dovčíková 

Gymnastický 
štvorboj 

1. miesto Družstvo dievčat  B 

Mgr. E. Murgáčová 1. miesto Družstvo chlapcov  B 

2. miesto Družstvo dievčat  B 

Gymnastický 
štvorboj 

3. miesto  Družstvo chlapcov C Mgr. E. Murgáčová 

Bedminton 
1. miesto Družstvo dievčat 

Mgr. J. Bakó 
1. miesto Družstvo chlapcov 

Basketbal    
1. miesto Družstvo chlapcov 

Mgr. K. Dovčíková 
 

1. miesto Družstvo dievčat  

Hádzaná  
2. miesto Družstvo dievčat  

Mgr. E. Murgáčová 
2. miesto Družstvo chlapcov 
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Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Gymnastický     
štvorboj 

2. miesto Družstvo dievčat B 
Mgr. E. Murgáčová 

2. miesto Družstvo chlapcov B 

Basketbal  
1. miesto Družstvo chlapcov 

Mgr. K. Dovčíková 
3. miesto Družstvo dievčat 

Bedminton  
4. miesto  Družstvo chlapcov 

Mgr. J. Bakó 
4. miesto Družstvo dievčat 

Cezpoľný beh 4. miesto Družstvo chlapcov Mgr. K. Dovčíková 

 

Celoštátne kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Basketbal 2. miesto Družstvo chlapcov Mgr. K. Dovčíková 

Spišské športové hry: 
- basketbal chlapci:   1. miesto 
- atletika – skok do výšky:   1. miesto Zora Frankovičová, IX. B  
- atletika – skok do diaľky:  2. miesto Kristína Holečková, VIII. A           
Večerný beh mestom:   2. miesto Zoja Koršalová, VI. C   
                                           3. miesto: Lea Horváthová, VI. B  

V rámci súťaže Škola roka sme obsadili 2. miesto. Stali sme sa najaktívnejšou 
školu  v Košickom kraji v rámci olympijskej výchovy. 

1. STUPEŇ 
 Okresné kolo        

 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Šaliansky Maťko        
I. ktg. 

1. miesto Jakub Hanzely, III. A PaedDr. R. Brezovská 

Šaliansky Maťko        
II. ktg. 

1. miesto Ella Holečková, IV. B Mgr. R. Kolárčiková 

Pytagoriáda 3. roč. 3. miesto Dominik Sliva, III. A PaedDr. R. Brezovská 

Pytagoriáda 4. roč. 1. miesto Matúš Vresilovič, IV. A 
 

Mgr. V. Jendrálová 

Pytagoriáda 4. roč. 

2. miesto Adam Klein, IV. A 
Mgr. V. Jendrálová 
 

3. miesto Juraj Magnuševský, IV. A 

Gymnastický štvorboj 
Ktg. A dievčatá 

1. miesto 

Alexandra Kozubová, I. C                   
Jana Pirochová, I. C                              
Zara Dziedzinová,  II. B                                   
Natália Tőkőlyová, III. A 

Mgr. A. Majerničková 

Gymnastický štvorboj 
Ktg. A chlapci 

1. miesto 

Kristián Krotký, II. B                   
Ľuboš Vincze, II. B                           
Filip Zeman, III. B                          
Teodor Dravecký, II. A               
Timotej Frankovič, I. C                          
Teo Baláš, I. C   

Mgr. A. Majerničková 

Gymnastický  štvorboj 
Ktg. A – individuálne 
ocenenie 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

Ľuboš Vincze, II. B 
Timotej  Frankovič, I. C 
Teodor  Dravecký, II. A Mgr. A. Majerničková 

1. miesto 
2. miesto 

Zara  Dziedzinová, II. B 
Alexandra Kozubová, I. C 

Gymnastický  štvorboj 
Ktg. B dievčatá  

1. miesto 

Michaela Košalková, IV. B              
Marína Pohlyová, III. C                  
Kristína  Sakmáryová, III. A                   
Lucia Šťastná, IV. A 
Nela Vaicová, IV. A 

Mgr. E. Murgáčová 

Gymnastický štvorboj 
Ktg. B chlapci 

1. miesto 
Peter Piroch, III. B  
Adam Klein, IV. A 
Erik Pešta, IV. D 

Mgr. E. Murgáčová 

Gymnastický štvorboj 
Ktg. B – individuálne 
ocenenie 

3. miesto 
Kristína Sakmáryová, III. A  
Nela Vaicová, IV. A 

Mgr. E.  Murgáčová 

 
Krajské kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

Gymnastický štvorboj 

Ktg. A dievčatá 
2. miesto 

Alexandra Kozubová, I. C  

Jana Pirochová, I. C                
Zara Dziedzinová, II. B                                  

Natália Tőkőlyová, III. A 

Mgr. A.  Majerničková 

Gymnastický štvorboj 

Ktg. A chlapci 
1. miesto 

Kristián Krotký, II. B 

Ľuboš Vincze, II. B 
Filip Zeman, III. B 

Teodor Dravecký, II. A  

Timotej Frankovič, I. C 

Mgr. A. Majerničková 

Gymnastický štvorboj 

Ktg. A  

1. miesto 

2. miesto 
3. miesto 

Ľuboš Vincze, II. B 

Filip Zeman, III. B 
Teodor Dravecký, II. A 

Mgr. A. Majerničková 
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Celoštátne kolo 

Súťaž Umiestnenie Meno, trieda Pripravoval 

iBobor – kat. Drobci 1. miesto Dominik Sliva, III. A PaedDr.  R. Brezovská 

iBobor – kat. Bobríci 

1. miesto Martin Kokoruďa, IV. A Mgr. V. Jendrálová 

1. miesto Jakub Kirňák, IV. A Mgr. V. Jendrálová 

Všetkovedko 7. miesto Dominik Sliva, III. A PaedDr. R. Brezovská 

Logická olympiáda 3. miesto Adam Klein, IV. A Mgr. V. Jendrálová 

Gymnastický              

štvorboj 

Ktg. A chlapci 

2. miesto 

Kristián Krotký, II. B 

Ľuboš Vincze, II. B   

Filip Zeman, III. B 

Teodor  Dravecký II. A                   

Timotej Frankovič, I. C  

Mgr. A. Majerničková 

Slovenský ornament 

očami detí ktg. A 
3. miesto Nina Mlynárová, IV. D Mgr. Dingová 

Testovanie 5 

Predmet Priemerná úspešnosť                
v SR v % 

Priemerná úspešnosť  
školy v % 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy 

oproti národnému  
priemeru v % 

Slovenský jazyk            
a literatúra 

58,4 62,7 +4,3 

Matematika 59,3 63,4 +4,1  

Testovanie 9 

Predmet Priemerná úspešnosť               
v SR v % 

 
Priemerná úspešnosť   

školy v % 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy 

oproti národnému           
priemeru v % 

Slovenský jazyk             
a literatúra 

62,3 69,9 +7,6 

Matematika 63,1 76,4 +13,3 

 

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. Prioritnou témou pre certifikačné obdobie 2018-2020 je  
Zeleň a ochrana prírody. Pokračujeme v plnení Environmentálneho akč-
ného plánu. Pravidelne si pripomíname Deň jablka spojený 
s ochutnávkou a výstavou rôznych odrôd jabĺk. Deň vody sme si pripo-
menuli ochutnávkou rôznych druhov čajov vo vodnom bufete a čistením 
brehov Hornádu. Pripravili sme  vianočnú burzu  a burzu ku Dňu ma-
tiek, kde boli ponúkané výrobky žiakov a priesady rastlín. Žiaci sa starali 
o zeleň v interiéri školy a na ekoploche, rozšírili sme kompostovisko, 
obnovili pocitový chodník. Pripravujeme relaxačný kútik z paletového 
sedenia a náučný chodník na ekoploche. Organizujeme zber papiera 
a tetrapakov, zber elektroodpadu (Recyklohry) a zber hračiek pre deti 
z materských škôl. Navštívili sme Botanickú záhradu v Košiciach, výsta-
vu Včely a včelárstvo a výstavu motýľov. Koordinátormi projektu:          
Mgr. Mária Macejková, Ing. Monika Marcinová 
Časopis OKO. Aj v tomto roku sme sa snažili udržiavať vysokú úroveň 
časopisu. Zmenili sme jeho formát, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom 
u našich čitateľov. Cieľom práce v časopise je vhodné využitie voľného 
času detí, podpora a rozvoj tvorivosti a talentu. Pri tvorbe časopisu sa 
s redaktormi „učíme“ písať články, pracujeme s internetom, hľadáme 
vhodné obrázky a tvoríme grafiku. Všetky tieto činnosti nám pomáhajú 
získavať nové  poznatky a skúsenosti a hlavne spolupracovať v tíme. 
Zodpovedné za časopis: Mgr. Marcela Bilpuchová,  Mgr. Michaela Boc-
ková 
Prevencia sociálno-patologických javov. V školskom roku 2018/19 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, 
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zorganizoval samotný koordinátor, spomeniem 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, škol-
ská Olympiáda o ľudských právach, cyklické stretnutia s pracovníčkami 
CPPaP v Spišskej Novej Vsi. Koordinátor projektu: Mgr. Vladimír Burík 

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. 
Úspešne sme reprezentovali našu ZŠ zapojením všetkých žiakov  do pro-
jektu Hovorme o jedle a získali sme Zlatý diplom. Výbornú spoluprácu 
vedieme aj so Zelenou školou, ktorá aktívne funguje na našej ZŠ. Koordi-
nátorky projektu: Mgr. Lucia Garčárová a Mgr. Michaela Bocková. 
Erasmus+ V tomto školskom roku sme získali grant v projekte Erasmus+ 
s názvom „Once Upon A Time... European Children All Together“.  Pro-
jekt je realizovaný od  1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Do projektu sú zapojené 
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. Navštívili sme 
tieto   partnerské krajiny  a zrealizovali sme aktivity týkajúce sa rozprá-
vok a legiend Všetky krajiny participovali na príprave loga, maskota 
multilingválneho slovníka, príprave divadla pre škôlkarov, aktivít reali-
zovaných v knižnici. Pripravila sa interaktívna kniha s názvom Najkraj-
šie miesta v našom regióne a legendy spojené s nimi. Zaujímavé sú me-
tódy čítania a iné aktivity, ktoré pripravili naši žiaci za pomoci učiteľov 
angličtiny. Tento projekt umožnil žiakom po prvýkrát cestovať 
a spoznať iné kultúry a nadviazať priateľstva.  Koordinátorom projektu 
je Ing. Mária Lacušová.                                                                               

Pravidelné aktivity školy: EKO týždeň pre 1. ročník, Zber gaštanov, 
výučba na DDI, Európsky deň jazykov, Zber papiera a tetrapakov, Pla-
vecký výcvik 3. a 6. ročníka, Lyžiarsky výcvik v 7. ročníku, Deň jablka, 
Imatrikulácia prvákov. Uskutočňujeme grantový projekt „Od slov 
k činom“,  GymFit, Vianočnú  burzu,  Májovú burzu, Zber hračiek pre 

MŠ, vystúpenie Vianočný Betlehem, Fašiangový karneval, Dni otvore-
ných dverí, Slávnostný zápis prvákov, Deň vody, Deň vedy a techniky, 
exkurziu na Duklu, Deň rodičov, školské výlety, návštevy divadiel a kín, 
školské kolá postupových olympiád a súťaží. Každoročne pre našich 
žiakov realizujeme Dni integrovaného tematického vyučovania: Pozná-
vame  región Spiš – exkurzie, Deň finančnej gramotnosti, Deň Zeme, Deň 
masmediálnej výchovy.  Prierezové dni uskutočňujeme pravidelne po-
čas školského roka. Odrážajú 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. Zúčastnili sa žiaci 
4. B, C, D a to v krásnom prostredí Pribyliny.  

Aktivity školského klubu detí. Aj v tomto školskom roku ponúkol de-
ťom školský klub bohatú paletu aktivít a činností. Niektoré akcie patria 
medzi každoročne sa opakujúce, ako napr. vystúpenie detí s kultúrnym 
programom v Domove dôchodcov, vianočné besiedky, návšteva Galérie 
umelcov Spiša a Múzea Spiša. Podarilo sa nám uskutočniť úplne nové 
aktivity: návšteva útulku opustených zvierat, Katarínska zábava, Zum-

ba pre deti – športovo–tanečné popoludnie, detský ples Zelenáčik, bese-
da s hokejistom J. Hudáčkom. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu 
s dvoma strednými školami z nášho mesta a pod názvom „Starší učia 
mladších“ sme úspešne zrealizovali akcie: pečenie medovníkov so 
žiakmi Hotelovej akadémie  a  programovanie robotov s Technickou 
akadémiou.  Podarila sa nám zbierka potravín pre ZOO. Spolupracujeme 
aj s našou školskou jedálňou v projektoch pre deti. V jeseni mohli deti 
tvoriť na tému Bylinky či Vápnik. Mali sme posedenie pri čaji, súťaž – 
Môj klub varí lepšie ako tvoj, alebo Týždeň bez sladkostí či aktivitu na 
jún – Tancujeme, zdravo jeme. Obnovili sme návštevu mestskej knižni-
ce, navštívili aj kino Mier – predstavenie pre školské kluby – Snehová 

kráľovná.  Spišské divadlo nás hostilo v júni divadelnou hrou – Kráska 

a netvor. Hoci pripraviť hodnotný program pre deti, ktorý by mal zastú-
penie v každej tematickej oblasti výchovy, je náročné, snažíme sa organi-
zovať akcie rôzneho zamerania, aby si každé dieťa našlo niečo pre seba, 

a tak zmysluplne a zaujímavo využilo čas strávený v ŠKD.  
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Posledné zvonenie  

Pre niektorých z našich zamestnancov bol tento školský rok posledný. 
Rozlúčila  sa  s  nami a  zaslúžený dôchodok si odteraz bude užívať  
Mgr. Anna Prachová, učiteľka MAT-HUV-INF. Z našej školy do inej 
práce odchádza Mgr. Marcela Bilpuchová, učiteľka SJL-OBN a Mgr. 

Mária Macejková, učiteľka BIO – GEG. Niektoré sme oslovili a ony sa 
vyznali zo svojich pocitov. 

Na  našu základnú školu som nastúpila v roku 1999 ako čerstvá absolventka 
vysokej školy. Vyučovala som slovenský jazyka a občiansku náuku. Počas svojho 
pôsobenia na tejto škole som sa však  aj ja sama toho veľa naučila. Získala som 
veľa pracovných skúseností , podieľala som sa na mnohých akciách školy, nacvi-
čovala akadémie a kultúrne programy, spoznala som veľa nových  a zaujímavých 
ľudí.  Na mojom novom pôsobisku mi  bude určite najviac chýbať moja trieda 
VIII.B  a dve najbližšie kolegyne,  slovenčinárky,  Zuzana  Vojčíková a Katarína 
Dovčíková, ktorým ďakujem za pomoc, podporu a dlhoročné priateľstvo. Všet-
kým kolegom, žiakom a celej škole prajem veľa pracovného elánu a úspechov do 
ďalších rokov.                                                        Mgr. Marcela Bilpuchová 
 
Po ukončení Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici som v roku 1975 
nastúpila na ZŠ Lipová, jeden rok som strávila na ZUŠ v Spišskej Novej Vsi 
a odvtedy sa mojim pracoviskom stala naša ZŠ, Ul. Ing. Kožucha.  Rada si spo-
mínam na prvé roky na škole, kde sme zriaďovali prvé matematické triedy. Žia-
kov, ktorí mali výrazné matematické schopnosti, bolo treba zaujať, pripraviť na 
rôzne matematické súťaže a olympiády. Odmernou pre mňa boli úspechy 
v okrese, na kraji a najcennejšie na celoštátnej úrovni. Výnimočná práca jej aj         
s deťmi, ktoré navštevujú triedy s IND, kde sme spoločne realizovali mnohé 
projekty. Neskôr pribudli ďalšie aktivity v rámci školy. Vystúpenia so spevác-
kym zborom Radosť na rôznych kultúrnych podujatiach školy a mesta, spevácke 
súťaže Slávik Slovenka, .... Zaujímavá a tvorivá bola pre mňa práca pri  tvorbe 
školského časopisu OKO. Začala sa éra informačných technológií. Prvé počítače, 
ktoré sme na školu dostali ma doslova uchvátili, začali sme zriaďovať počítačové 
učebne s pripojením na internet, ktoré sme využívali nielen na vyučovaní in-
formatiky ale aj ostatných predmetov. To všetko, ale súviselo so vzdelávaním 
učiteľov v rámci IKT. Svoje skúsenosti a vedomosti som odovzdala mnohým 

učiteľom materských, základných a stredných škôl. Na škole sme zriadili školiace 
centrum Infoveku, zapojili sme sa do mnohých projektov Digitálni štúrovci, 
Otvorená škola v rámci, ktorých sme získali finančné prostriedky na vybavenie 
školy digitálnou technológiou   a vyškolili niekoľko desiatok učiteľov, občanov 
nášho mesta. V roku 2009 som prijala ponuku na spoluprácu  v  projekte Mo-
dernizácia vzdelávacieho projektu. V rámci tohto projektu som sa ako hlavný 
autor podieľala na vydaní metodiky pre učiteľov hudobnej výchovy, pracovala 
som ako lektor vzdelávania učiteľov v rámci Slovenska, a participovala na záve-
rečných konzultáciách a obhajobách záverečných prác učiteľov. V posledných 
rokov som spolupracovala na projekte IT Akadémia pri overovaní metodík ma-
tematiky. Tieto všetky aktivity niekedy síce celkom pohltili môj voľný čas, ale na 
druhej strane som získala mnoho cenných vedomostí a skúseností. A teraz sa už 
teším na zaslúžený oddych, ktorý venujem mojím koníčkom a záľubám. Mojím 
kolegom prejem v ich neľahkej práci, veľa trpezlivosti, zdravia a hlavne opti-
mizmu, že raz sa to možno zlepší.                                    Mgr. Anna Prachová 

               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                        
Milé kolegyne, pre niektoré sa naša škola na dlhé roky stala súčasťou 
vášho života, prežili v nej veľkú časť svojho života. Ďakujeme vám za 
vašu prácu, skvelé nápady, obetavosť, kolegialitu,... Prajeme vám na 
zaslúženom dôchodku, aby ste si oddýchli a mali ešte veľa síl na reali-
záciu svojich záľub, koníčkov, radosti z blízkych, priateľov,... nech vás 

život i naďalej teší.                                                              vedenie školy 

Mgr. Anna Prachová,                              
Mgr. Mária Macejková,                          
Mgr. Marcela Bilpuchová 
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Rozlúčka s Kožuškou 

Povolanie učiteľa nie je ľahké. Je to práca, ktorú nemôže hocikto vykonávať. 
Vyžaduje si veľa trpezlivosti, ochoty, pochopenia, lásky k deťom. V mene našej 
triedy sa chceme teraz poďakovať. Poďakovať sa Vám za každú chvíľku stráve-
nú s nami. Za všetko, čo ste nás naučili, za všetko Vaše úsilie, čo ste nám veno-
vali, za lásku, ktorú ste nám dávali, za pochopenie, ktoré ste pre nás mali. Za 
celých 9 rokov. Najviac by sme chceli poďakovať našim triednym učiteľkám 
Mirke Solákovej a Zuzane Vojčíkovej, taktiež našej bývalej pani vychovávateľke 
Števke Slivošovej, ktoré nám venovali najviac času a úsilia. Za prípravu na 
strednú školu chceme poďakovať aj nášmu učiteľovi matematiky Ľubomírovi 
Jakubovovi. Ďakujeme tiež učiteľom prírodných vied, výchov a náuk, ktorí po-
chopili, že nie každý ma na všetko nadanie. ĎAKUJEME, IX. A    

Máme za sebou krásnych 9 rokov na Kožuške. So sebou si odnášame nádherné 
spomienky, skúsenosti, vedomosti a spoznali sme veľa úžasných ľudí, ktorí sa 
stali našimi priateľmi. Stretli sme sa aj s malými nezhodami a problémami v 
kolektíve, s ktorými sme sa hravo popasovali. Učitelia k nám stále boli ústretoví, 
pomáhali nám a snažili sa nás čo najlepšie pripraviť na život po základnej škole. 
Chceme sa veľmi pekne poďakovať za základné vedomosti z prvého stupňa 
pani učiteľke Alenke Majerničkovej. Okrem toho, že nás veľa naučila, bola nám 
veľmi nápomocná skoro ako naša druhá mama. Ďakujeme aj učiteľom 1. stupňa, 
ktorí nás učili. Odniesli sme si veľa zážitkov na 2. stupeň, kde nás v 5. ročníku 
privítala naša terajšia triedna pani učiteľka Tánička Rusnáková. Ďakujeme jej za 
spomienky zo školských výletov, za rôzne zážitky, ktoré si odnášame na stredné 
školy a za ochotu pomôcť nám vždy, keď sme potrebovali. Chceme poďakovať 
aj všetkým učiteľom, ktorí nás učili počas celých piatich rokov na druhom stup-
ni. Predovšetkým učiteľom matematiky a slovenčiny, ktorí nás pripravili na 
monitor a na prijímačky. Sme veľmi radi, že sme tu mohli študovať. Všetkým 
nám budú chýbať naši milí učitelia, spolužiaci i kamaráti. Vždy budeme na túto 
školu spomínať len v dobrom. Lúčime sa, s láskou IX. B 
 
Boli sme deviataci, najstarší žiaci našej školy. Ani sme sa nenazdali a je tu koniec 
nášho posledného školského roka na tejto škole. Za tých dlhých 9 rokov sme sa 
naučili veľa dôležitého a užitočného. Od čítania, písania, cez násobilku  až po 
ťažké výpočty.  Písal sa september 2010 a stali sa z nás prváci. Každý sa tešil na 
prvý školský deň. Niektorých sprevádzal aj strach z neznámeho. Ustráchaných 
nás s veľkou náručou a úsmevom privítal náš prvý triedny učiteľ, pán Alexan-

der Hreha. Divili sme sa, pretože pri pohľade navôkol, všade stála pani učiteľka, 
len my sme mali učiteľa. Vzal nás do triedy, v ktorej sme strávili 4 roky. Táto 
trieda bola pre nás útočisko, jediné miesto ktoré sme poznali. Ako sme sa zo-
znamovali s touto triedou, zoznamovali sme sa aj medzi sebou. Z hanblivých 
prváčikov sa stali malí špekulanti. Vznikali prvé skupinky, hádky a lásky. No aj 
napriek tomu, pán učiteľ  všetko skvelo zvládol. Ako kolektív sa mu chceme 
z celého srdca poďakovať za to, že nás pripravil na život žiaka, dal nám základy 
a vďaka nemu sme cez bránu školy prechádzali každodenne s úsmevom. Po 
vyučovaní si nás od pána učiteľa zobrali pani vychovávateľky. Menovite by sme 
sa chceli poďakovať pani vychovávateľke Ľudmile Veselej, ktorá si nás do svo-
jich rúk zobrala hneď v prvom ročníku. Z prvého stupňa sme prešli na druhý. 
Tam nás privítala nová pani učiteľka triedna, Mgr. Magdaléna Šišková. Novin-
kou pre nás bolo, že každý predmet nás učil niekto iný. Hodiny sa stávali čim 
ďalej tým ťažšie, viac písomiek, učiva a nátlaku. Ale aj tak najväčšou skúškou 
bolo pre nás Testovanie 9, na ktoré nás po celý čas pripravovali, na slovenčinu: 
Mgr. Marcela Bilpuchová, Mgr. Martin Sliva a na matematiku: PaedDr. Katarína 
Burdigová, Mgr. Valéria Ilavská a Mgr. Jana Šimonová. Vďaka ním sme monitor 
zvládli. Vďaka Vám, IX. C 
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