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ilí naši čitatelia!

Nový školský rok je už v plnom prúde a my opäť prichádzame s novým
číslom nášho Školského očka.
Spolu sa ešte raz pozrieme na tohtoročný začiatok školského roka,
budete si môcť prečítať zaujímavý rozhovor s pani učiteľkou Kočšákovou,
nájdete tu informácie o podujatiach a akciách našej školy, výsledky
súťaží, a samozrejme nebudú v ňom chýbať Vaše úspechy i literárne
a výtvarné výtvory.
Aj tentokrát sa budete môcť zapojiť do súťaže a vyhrať športový ruksak,
stačí prečítať celý časopis a posledná strana prezradí, ako na to. Držíme
Vám palce.
Želáme Vám úspešný školský rok plný zábavného učenia a pekných
zážitkov. A ešte jedno špeciálne prianie máme, nech sú výsledky
testovania našich piatakov čo najlepšie a milí deviataci, veríme, že Vám
Testovanie 9 vyjde 
Blížia sa nám Vianoce, nech sú pokojné, radostné a požehnané, prežité
v kruhu Vašich milovaných.

Školské očko - časopis Spojenej školy Mierová vo Svite
ročník - deviaty
číslo 1
školský rok 2018/2019
obrázok na titulke: Šimon Neuwirth, 2.A
fotografie v tomto čísle: archív školy, internet, p. uč. Koščáková

OČKO
interview
V tomto čísle Vám
prinášame rozhovor
s našou novou pani
učiteľkou Mgr. Nikolou
Kočšákovou. Prajeme Vám
príjemné čítanie.

Ako sa Vám páči na „Mierovke“?
Moja voľba bola veľmi dobrá, dobre sa mi tu učí a čo viac, je tu
veľmi dobrý a milý kolektív učiteľov. Je tu veselo, žiaci sú
obohatením mojich dní. Som rada, že som sa stala súčasťou
„Mierovky“.
Prečo ste sa rozhodli študovať informatiku?
Už v puberte ma počítače začali baviť. Mojím prvým krokom
k počítačom bol výber strednej školy technického zamerania, kde
som študovala odbor grafik digitálnych médií. Tu sa moja záľuba
ešte prehĺbila, chcela som získať väčší rozhľad a tak som šla na
vysokú školu študovať informatiku.
Čo rada robíte vo voľnom čase?
Venujem sa rodine, synovi, trávime veľa času v prírode. S obľubou
chodíme do Vysokých aj Nízkych Tatier.
Blížia sa Vianoce, čo máte na nich najradšej?
Milujem samotnú vianočnú atmosféru, koledy, ktoré znejú na
každom kroku, večerné popíjanie čaju a pečenie vianočných
koláčikov. Všade je pokoj, mám rada pohodu, chvíle s rodinou,
kedy sa nikto nikde neponáhľa. Vianoce si maximálne užívam.
Rada cestujete? Ak áno, ktoré krajiny by ste ešte chceli
navštíviť?
Áno, veľmi rada. Momentálne cestujeme aj s malým synčekom,
všetky voľné chvíle využívame na objavovanie nových miest.
Mojím snom je ísť raz do Thajska, láka má krása tejto exotickej
krajiny – spojenie oddychu pri mori s poznávaním tamojšej
prírody.
Ďakujeme za rozhovor.

OČKO
akcie školy
Začiatok školského roka 2018/2019
3. september o 8.30 h
odštartoval nový školský rok
2018/2019. Prázdniny prešli
rýchlo a znova sme sa vrátili do
školy. Trošku sme sa aj tešili,
najviac na spolužiakov  Nech
sa nám všetkým darí.

Jesenný beh Svitom
Pohyb je pre nás dôležitý a aj
preto sme sa 25. septembra
vybrali na Jesenný beh
Svitom. Behali sme my, žiaci
ZŠ Komenského i škôlkari.
Bol to skvelý deň, opäť sme
dokázali, že sa radi hýbeme,
zabávame a tešíme sa tento
deň aj na budúci rok.

Testovanie prvákov
V novembri sme absolvovali
testovanie pohybových
predpokladov prvákov. Nebrali to
ako testovanie, ale ako zábavné
športové dopoludnie. Zvládli to
na JEDNOTKU.

OČKO
akcie školy
Deň Prešovského samosprávneho kraja
Pri príležitosti Dňa Prešovského
samosprávneho kraja sme využili
ponuku Podtatranského múzea
v Poprade a navštívili jeho pobočku
v Spišskej Sobote, ktorá bola centrom
cechov, obchodu a kultúrneho života.
V rámci expozície sme videli spálňu,
pracovňu, bytové a odevné doplnky
meštianskej rodiny, taktiež sme sa
zoznámili s významnými
osobnosťami, ktoré žili, tvorili
a pochádzali zo Spišskej Soboty ako
napríklad Móric Beňovský (jeho manželka pochádzala zo Spišskej Soboty),
Ján Brokoff, Ján Juraj Rainer, či Tibor Szekély... Zaujali nás tiež vývesné
štíty jednotlivých cechov a remeselné výrobky. Veľa sme videli i zažili.

Nábor Junior
Naši žiaci deviatych ročníkov sa opäť zúčastnili
medzinárodnej súťaže z fyziky a matematiky „Náboj
Junior“ na Gymnáziu Kukučínova v Poprade, kde si
zmerali vedomosti s 25 tímami z okresu a z 987
medzinárodnými tímami z Českej republiky, Poľska
a Slovenskej republiky. Ani v tejto veľkej
konkurencii sa naši žiaci nestratili. Družstvo z 9.B
triedy, ktoré tvorili: Matúš Ilavský, Alexandra Grivalská, Gabriela Bachratá
a Marián Neuwirth (9.A) sa v rámci okresu umiestnilo na 5. mieste a v rámci
medzinárodnej súťaže na 171. mieste. Družstvo z 9.A triedy v zložení:
Dominika Bodyová, Dárius Rojko, Dominik Šeďo a Samuel Bohunčák sa v
rámci okresu umiestnilo na 11. mieste
a v medzinárodnej tabuľke na 383. mieste.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu našej školy.

OČKO
akcie školy
Deň PSK – Návšteva CSS Batizovce
V októbri žiaci ôsmeho ročníka
navštívili Centrum sociálnych služieb
v kaštieli v Batizovciach. Po milom
privítaní pani riaditeľkou a krátkom
kultúrnom programe sme si vypočuli
prednášku o barokovom kaštieli
Máriássyovcov z 18. storočia. Prezreli
sme si centrum sociálnych služieb
zamerané na pomoc ľuďom so
zdravotným postihnutím, akými sú
napríklad schizofrénia a autizmus.
Oboznámili nás s ich denným
režimom, aktivitami. Pracovníci centra nám odborne vysvetlili, ako
takýto ľudia vnímajú podnety cez rôzne zvukové a vizuálne simulácie.
Vyskúšali sme si robiť bežné veci, ako
naliať vodu do pohára alebo podpísať sa
so zakrytými očami, pohyb
hendikepovaných na vozíkoch.
Na záver sme pracovali s hlinou pod
vedením pani Pajerchinovej, ktorá sa
venuje klientom centra v keramickej
dielni. Ich nádherné výrobky nás
očarili. Tento deň nám pomohol
pochopiť svet zdravotne postihnutých. Tí
si zaslúžia
predovšetkým
našu úctu
a obdiv
namiesto
posmechu
a ľútosti. Možno niektorí z nás prehodnotia
priority. Poďakovanie patrí predovšetkým
pani riaditeľke centra Ing. Danici Ďuricovej,
pracovníčkam p. Pajerchinovej a ostatným
pracovníkom zariadenia, ktorí nám premenili
bežný vyučovací deň na zážitok spojený s
novou skúsenosťou.

OČKO
akcie školy
Október – mesiac úcty k starším
Priestory Spojenej školy na Mierovej ulici vo Svite
sa tretí októbrový týždeň ozývali nielen rezkými
krokmi žiakov, ale aj rozvážnymi krokmi ich starých
rodičov. Deti pozvali svojich starých rodičov, aby si
spolu pripomenuli Mesiac úcty k starším.
Mnohí sa tu vrátili po dlhých rokoch, niektorí
spomínali na svoje vlastné školské začiatky, iní si
pripomínali chvíle, keď tu chodili po svoje deti.
Všetci obdivovali vynovené a modernizované
priestory tejto školy a technické vymoženosti, ktoré
tu využívajú dnešní žiaci.
Štvrtáci pozvali svojich starkých do tvorivej
dielne, kde vyrábali šarkany, tretiaci nazreli
do vrecúška spomienok a od babiek a dedkov
sa dozvedeli, ako sa kedysi žilo deťom.
Druháci so svojimi starými rodičmi čítali ich
obľúbené detské knihy, ale ich aj učili písať
na interaktívnej tabuli a strávili s nimi celé
školské predpoludnie.
Prváci pozvali svojich starkých, aby
im napísali svoje želania, ktoré
potom zaplnili veľký strom želaní.
Všetky deti potešili svojich starkých
i básňami, piesňami a vlastnoručne
vyrobenými darčekmi.
Aj takto sme poďakovali starým
rodičom za ich lásku, čas
a pozornosť,
ktorú nám
venujú.

OČKO
akcie školy
Pozvánka pána primátora
Dňa 17. októbra naši žiaci hrali jubilantom. Tento
kultúrny program pripravili žiaci a učitelia zo
Spojenej školy Mierová organizačnej zložky ZUŠ.
V kultúrnom programe sa predstavili Sofia
Miškovičová, spev, Miroslav Maťo, akordeón, Adam
Pjaták, gitara, Lucia Mrštinová, klarinet s klavírnym
sprievodom pána
zástupcu Petra Čapó.
Ďakujeme za pozvanie,
všetkým účinkujúcim
a ich pedagógom.

Halloween
Na tohtoročný Halloween sme sa všetci
veľmi tešili. Kostýmy hovorili za všetko. Išlo
predovšetkým o zábavu, užívali sme si
Trick or Treat cukríkovú súťaž, čarodejnici
sme kreslili bradavice a vyrábali sme
múmie. A naša Amanda nemohla chýbať ani
tento rok.

OČKO
akcie školy
Banka lásky
My ôsmaci a deviataci sme v novembri navštívili
nádherné mestečko – Banskú Štiavnicu. Vďaka
nenaplnenej láske medzi Máriou (Marínou)
Pischlovou a Andrejom Sládkovičom vznikla
najdlhšia ľúbostná báseň na svete – Marína. Počas
exkurzie sme nazreli do
Maríninej obývačky i spálne.
Príbeh lásky nám
sprostredkovali
hovoriace portréty Sládkoviča,
Maríny, Maríninej matky
a manžela. Spoločne sme
oživovali verše básne
a nakoniec sme si mohli pozrieť
priestory banky lásky,
v ktorej je zapísaná celá báseň
a dnešní zaľúbenci si tu môžu
uložiť symboly svojej lásky.
Z Banskej Štiavnice sme
odchádzali s nádherným
zážitkom a novým pohľadom na
báseň Marína.

OČKO
naše hviezdy
Naša škola je plná talentovaných žiakov, o čom sme sa
presvedčili aj v týchto mesiacoch. Dnes Vám predstavíme
Tomáša Štinčíka, žiaka 9.A a úspešného člena DHZ Svit.
Tomáš, ako dlho sa venuješ tejto aktivite?
Hasičský šport robím od svojich deviatich rokov.
Aké súťaže, resp. disciplíny sú Tvoje najobľúbenejšie?
Zúčastňujeme sa pretekov v hasičskej 60-tke, 100-vke a hasičskej veži.
Povedz nám viac o svojich najväčších úspechoch.
Medzi moje najväčšie úspechy patrí Memoriál Marty Habadové 2018
v Prahe, kde som z tristo pretekárov obsadil tretie miesto, celkové
víťazstvo v Českom halovom pohári 2015
v kategórii mladších žiakov, či štvrté miesto na
medzinárodnej súťaži Vyšehradský pohár
v Ostrave. Vyvrcholením tohtoročnej sezóny boli
Majstrovstvá sveta dorastu v bulharskej Varne,
kde som medzi najlepšími pretekármi na svete
obsadil 12. miesto.
Máš ešte nejaké záverečné preteky tejto
sezóny?
Áno, posledná súťaž tejto sezóny boli OstravskoBeskydské šedesátky v českej Ostrave – víkend
24. a 25. 11. 2018. Vydareným prvým pokusom
som sa kvalifikoval do finálového behu, kde som
sa umiestnil na druhom mieste.
Chceš sa tejto činnosti venovať aj po odchode na strednú
školu?
V budúcnosti by som chcel pokračovať ako dobrovoľný hasič a stále sa
zlepšovať.
Blahoželáme a prajeme Ti ešte veľa úspechov!!!

OČKO
naše školské súťaže

Najlepší počtár
Najlepší počtár 5. ročníka
1. Spišák Daniel
2. Starigazda Matúš
3. Maťová Janka

5. A
5. A
5. B

Najlepší počtár 7. ročníka
1. Šoltisová Vanesa
2. Kušnírová Natália
3. Polovka Peter

7. B
7. A
7. B

Najlepší počtár 6. ročníka
1. Skubeňová Veronika
2. Handzušová Melisa
3. Marhefková Alexandra

6. A
6. B
6. A

Najlepší počtár 8. ročníka
1. Hricová Daniela
2. Ceľuch Lukáš
3. Gánovská Martina

8. A
8. A
8. A

Blahoželáme!!!

Pravopisná olympiáda
5. ročník
1. Karin Mrštinová
2. Daniela Nečesaná
3. Daniel Spišák

5. A
5.B
5.A

6. ročník
1. Diana Gigacová
2. Alexandra Marhefková
Patrícia Petráňová
3. Magdaléna Štinčíková
Nina Šulganová

6. A
6.A
6.B
6.B
6.B

7. ročník
1. Andrea Boceková
2. Miroslav Maťo
3. Bianka Jančeková

7. A
7. A
7. A

8. ročník
1. Katarína Melišíková
2. Daniela Hricová
3. Zuzana Čapóová
Alexandra Jašová

8.A
8.A
8.B
8.B

9. ročník
1. Dominika Bodyová
2. Veronika Mária Faixová
3. Daniela Bachratá
Tamara Cvancigerová
Aneta Ridillová

9.A
9.B
9.B
9.A
9.A

Blahoželáme!!!

OČKO
z vlastnej tvorby
našich žiakov
Básnické črevo našich tretiakov
Mačka robí mňau,
psíček zase hav.
Keď sa hnevá,
tak pohryzie, áu...
Radšej pôjdem,
tak sa majte, čau!!
Nina Ščepko

Začína sa školský rok
a školáci nelenia,
už budú mať viacej učenia
a dokonca aj ťažkého
násobenia.
Všetkým, čo sú chorí,
prajem skoré uzdravenia.
Nela Pristašová

Na čistinke v lese
videli sme zjav.
Keď tu zrazu
jeleň, au.
Vystretlili naňho, jojoj.
Uzdravíš sa áno,
kamarát môj.

Dobrý deň a dovidenia,
dnes mám veľa učenia
a násobenia.
Dobré ráno a čau,
mačka robí mňau a pes hav.
Viviane Šimová

Natália Grivalská
Žil raz jeden jeleň,
raz mu horár povedal:
„Ach ty, jeleň, neleň!“.
Raz si jeleň seno dal,
potom plné brucho mal.
Ema Papcúnová
Pes robí hav,
mačka zase mňau.
Keď sú spolu nelenia
a predbehnú aj jeleňa.
Kristián Trhaj

Dnes už deti nelenia,
majú veľa učenia.
Násobenia aj delenia,
prázdniny o rok dovidenia.
Michal Starigazda
Hľadá mocný jeleň seno,
nevidí ho pre veľké temno.
Hľadá, hľadá daký nápoj,
zasiahne ho lovcov náboj.
Filip Lukáč

OČKO
z vlastnej tvorby našich učiteľov
Pocitový chodník
Naša Spojená škola Mierová disponuje krásnym veľkým areálom, plným
stromov a zelene. Preto myšlienka aktívne využívať rozmanité formy
zážitkového učenia tak, aby prispievali k dosiahnutiu pozitívnych zmien
v chápaní, konaní a postojoch voči životnému prostrediu nabrala reálne
kontúry práve výstavbou altánku a realizáciou pocitového chodníka.
S týmto nápadom prišli p. učiteľky 1. stupňa, p. uč. Špirková, Panáčková,
Kalatová , Stašáková a v spolupráci s OZ Rozpuk a p. Harvanom začali
samotnú realizáciu. Pocitový chodník v celkovej šírke cca 0,50 metra a dĺžke
cca 10 metrov je od okolitej zatrávnenej plochy oddelený úzkou drevenou
guľatinou. Chodník je vytvorený z rôznych prírodnín - okruhliakov, kôry,
dreva, šišiek, gaštanov a opracovaných drevených polienok. Jeho prínos je
v možnosti vnímať vybrané prírodniny cez haptiku - dotykom bosými
chodidlami. Súčasne posilňovať svaly klenby chodidla, udržiavať rovnováhu
pri chôdzi v členitom teréne a prekonávať obavy z nepoznaného.
Napriek jeho sezónnemu využitiu jeho trvalá inštalácia poskytne mnohoraké
funkčné využitie, pretože sa na jar bude ešte dokončovať priamo v pocitovom
chodníku výsadba bylinkových
záhonov. Chceme vyjadriť veľké
poďakovanie všetkým, ktorí sa
akokoľvek podieľali na realizácii
nášho projektu.

OČKO
z vlastnej tvorby našich žiakov

OČKO
jazykové okienko
 Tongue twisters 
Chceš sa zabaviť a zároveň sa zlepšiť v angličtine? Máš jedinečnú šancu tu
a teraz. Skús anglické jazykolamy – tongue twisters. Vyhráš ty alebo tvoj
spolužiak? Skús ich povedať rýchlo niekoľkokrát za sebou.

Seven Santas sang silly songs.
Tiny Timmy trims the tall tree with tinsel.
Bobby brings bright bells.
Silly Santa sleeps silently on the sleigh safely.
Ten tiny tin trains toot tiredly ten times
Vylúštiť túto krížovku bude pre Vaše hlavičky hračka 
1. Adam a ......
2. Medzinárodná poznávacia
značka Talianska
3. Časť tváre
4. Chemická značka dusíka
5. Plavidlo pod vodou
6. Jeden z vitamínov
7. Druh hada

RIEŠENIE:
_______
autorka krížovky:
Deniska Goleňová, 7.B

OČKO
ako

povieme Vianoce v cudzích
jazykoch?

tu odstrihni
--------------------------------------------------------------------

SÚŤAŽ O SUPER RUKSAK!!!
Zakrúžkuj správnu odpoveď a kupón vhoď do označenej škatule vo vestibule
školy. Veľa šťastia!

Ktorú krajinu by pani učiteľka Koščáková ešte
chcela navštíviť?
1. Taliansko
2. Thajsko
3. Tunisko
Meno a priezvisko ..........................................
Trieda ............................................................

