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Podhradčan
Informačný občasník mesta Spišské Podhradie

Prajem Vám krásne a požehnané Vianoce,
nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu.
Nech je Vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych
a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda.
V novom roku 2016 Vám prajem
len to najlepšie...
MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

05/2015
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Podhradčan informačný

Realizácia investičných zámerov v meste
1. Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
Mesto Spišské Podhradie začalo 9. 12. 2015
kolaudačné konanie na stavbe „Výstavba
verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí“.
Máme povinnosť do konca roka 2015 spustiť kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd
do skúšobnej prevádzky. Máme povinnosť
do konca roka 2016 pripojiť 85% nehnuteľností na splaškovú kanalizáciu.

Čaká nás ešte veľa práce, ale verím tomu
že spoločnými silami to dokážeme.
Drahí obyvatelia nášho mesta a majitelia
nehnuteľností, podnikatelia, návštevníci
nášho mesta - dovoľte mi aby som sa veľmi pekne poďakoval za zhovievavosť, trpezlivosť a pochopenie pri realizácií týchto
náročných stavieb. Nie je jednoduché zrealizovať stavbu kanalizácie plánovanú na

3 roky za polroka. Veľakrát bolo potrebné
rozhodnúť sa v priebehu niekoľkých minút, niekedy tieto riešenia boli podfarbené
aj emóciami, alebo hlasnejšími prejavmi
za ktoré sa ospravedlňujem.
Sme len ľudia, ktorí majú svoje hranice trpezlivosti a pochopenia.
Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem.

2. IBV Pivovar Spišské Podhradie, I. etapa
Mesto bolo úspešné aj pri riešení problému dažďových vôd v novej
časti mesta pri výstavbe rodinných domov už teraz pod novým
názvom – „Ulica sv. Jána Pavla II.“, kde sa aj z toho miesta chcem

poďakovať poslancom MZ, že podporili túto myšlienku.
Na realizáciu dažďovej kanalizácie mesto získalo dotáciu z ENVIROFONDU 191 507,44 €.

3. Mesto bolo úspešné v projekte Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva podporili
tento projekt výmeny svietidiel a roz-

vádzačov vo výške 360 520,71 €. Rekonštrukcia sa týka výmeny svietidiel v počte

400 ks okrem nových svietidiel v centre
mesta.

4. Stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44,
na regionálny dom tradičných remesiel
Mesto začalo 10. 12. 2015 kolaudačné konanie na stavbe „Stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom
tradičných remesiel.
Na vstupnom podlaží – prízemí sú navrhnuté priestory čitární
a viacúčelových prezentačných miestností ako je diskusné fórum s autormi, spisovateľmi, maliarmi, sochármi, hudobníkmi či
inými zaujímavými ľuďmi z oblasti histórie a kultúry. Pracovné
dielne formou vorkšopov by mali prispieť k zachovaniu regionál-

nych tradícií aj pre mladšiu populáciu, ktorá už nemá možnosť sa
v bežnom živte stretnúť s ľudovými tradíciami regiónu. Vrchné
podlažie slúži prevažne knižnici so zbierkovým fondom. Podkrovné priestory sú výstavnými priestormi prezentujúce rôzne
formy ľudového umenia vrátane ľudovej slovesnosti, výtvarné
diela viažúce sa na daný región, či diela regionálnych umelcov.

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta

Významné životné jubileá oslávili a oslávia
Rajčulová Katarína
Fecková Agnesa
Jaroš Vladimír

70 rokov Korfantová Katarína 80 rokov Ivanišová Edita
70 rokov Pjataková Mária
80 rokov Pramuková Mária
75 rokov Pečadná Lívia
80 rokov

85 rokov
85 rokov

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov hlavne veľa zdravia a pohody v kruhu najbližších.

Opustili nás
Popovič Ján
nar. 1931
Kolačkovský Rudolf nar. 1936

Novák Vladimír
Palenčár Jozef

nar. 1958
nar. 1959

Chlebový Ignác
Vincent Gaduš

Rodinám príbuzných vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Ak si neprajete, aby Vaše meno bolo uverejnené v týchto rubrikách, oznámte nám to na tel. č. 053/4195125,
e-mailom: kultura@spisskepodhradie.sk alebo osobne na Mestskom kultúrnom stredisku, Mariánske námestie 1.

nar. 1945
nar. 1940

informačný Podhradčan

str. 3

Rozšírenie kamerového systému – VI. etapa
Mesto Spišské Podhradie bolo v roku 2015
úspešné aj v oblasti prevencie kriminality.
V rámci projektu „Rozšírenie kamerového
systému – VI. etapa“ sa nám podarilo osadiť ďalšie tri kamerové systémy na Štefánikovej ulici (budova komunitného centra
2x, objekt kompostárne na zhodnocovanie biologického odpadu), ktoré budú
slúžiť na zvýšenie ochrany života, zdravia
a majetku všetkých nás v meste Spišské
Podhradie. Obsluhu kamerového systému
mesto zabezpečuje prostredníctvom pracoviska „chránená dielňa“.
Veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme
k zníženiu kriminality a budovaniu imidžu
„bezpečné mesto Spišské Podhradie“.
„Projekt bol finančne podporený Radou
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality“

Mgr. Jozef Srnka
prednosta MsÚ
Touto cestou sa chcem veľmi úprimne poďakovať
p. Magde Podvojskej za dlhodobo poskytovanú kvalitnú
masérsku starostlivosť, ktorou výrazne pomáha zmierniť
moje zdravotné problémy. Vážim si jej odborný prístup
a ochotu, s ktorou sa mi venuje.

www.slsp.sk

*0900

S úctou Piatnicová

Dňa 19. novembra si pripomíname
úmrtie pána Jozefa Bigoša, ktorý nás navždy
opustil pred dvoma rokmi. S láskou si naňho
spomínajú manželka Sidónia, syn Jozef,
dcéry Zuzana a Juliana s rodinami.

Buďme štedrí
k celej rodine.
K štedrej pôžičke
až 300 eur
navyše
Príďte si po štedrú pôžičku, ku ktorej môžete
od nás získať až 300 eur navyše. Vaša splátka
sa nezmení, ale vy dostanete viac.
Tieto Vianoce môžu byť naozaj štedré.
Reprezentatívny príklad: Klient získal úver 12 000 eur. Splácať ho bude
9 rokov. Uhradí 108 mesačných splátok vo výške 159,83 eur. Úroková sadzba
úveru je 8,40 % ročne. Ročná percentuálna miera nákladov je 8,86 %. Celková
suma spojená s úverom je 17 261,64 eur. Táto ponuka platí do 31. januára
2016 na Spotrebný úver na čokoľvek.
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Podhradčan historický

(* 1907 Spišské Podhradie – † 1985 Bratislava)

Kornel Schimpl

30. výročie smrti hudobného pedagóga a dirigenta
Zo Spiša pochádzajú mnohé významné osobnosti, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju slovenského hudobného života.
Jednou z nich bol aj slovenský dirigent, zbormajster a hudobný
pedagóg Kornel Schimpl.
Narodil sa 26. 12. 1907 v Spišskom Podhradí. Jeho otec Kornel
Schimpl st. (12. 2. 1886 Ilava - 3. 2. 1935 Bratislava) pôsobil v rokoch 1906-1918 ako profesor hudby v rím.-kat. učiteľskom ústave
v Spišskej Kapitule a s rodinou býval v Spišskom Podhradí (bol absolventom učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, kde študoval
v rokoch 1901-1905). Kornel Schimpl študoval v rokoch 1922-1926
na učiteľskom ústave v Modre. Po ukončení štúdia pôsobil krátko
ako učiteľ v ľudových školách a na štátnom učiteľskom ústave
v Košiciach (1927-1929). V rokoch 1929-1933 študoval na pražskom konzeravatóriu kompozíciu u O. Šína (absolvoval 1933) a,
dirigovanie u M. Doležila a P. Dědečka (absolvoval 1934) a viedol
mužský zbor slovenského akademického spolku Detvan. V dirigovaní sa zdokonaľoval v rokoch 1935- 1937 vo Viedni a v Salzburgu
u A. Toscaniniho, B. Waltera, W. Furtwänglera a F. Weingartnera.
V rokoch 1933-1939 bol dirigentom orchestra bratislavského rozhlasu a do roku 1941 šéfom tohto telesa.a v rokoch 1934-1938 zbormajstrom Akademického speváckeho združenia v Bratislave. V období
rokov 1942-1945 pôsobil ako prednosta oddelenia reprodukovanej
hudby v bratislavskom rozhlase. Neskor sa venoval pedagogickej
činnosti. V rokoch 1945-1973 bol pedagógom dirigovania, vedúcim odboru skladby a dirigentom školského orchestra na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave, súčasne aj na VŠMU (1949-1951) a na
katedre hudobnej výchovy Vysokej školy pedagogickej v Bratislave

(1953-1956). Patríl k prvým slovenským
pedagógom dirigovania, z jeho dirigentskej triedy vyšli T. Andrašovan, G. Auer,
P. Bagin, O. Dohnányi, V. Horák, I. Križan, Z. Mikula, M. Novák, L.
Slovák, B. Urbanec a i.
Ako dirigent absolvoval početné vystúpenia s orchestrom konzervatória v Prahe, orchestrom bratislavského rozhlasu, bývalým
bratislavským symfonickým orchestrom Slovenskej filharmónie
a orchestrom SND.
Ako zbormajster viedol Kornel Schimpl viacero speváckych zborov
a speváckych združení po celom Slovensku. Spolu s manželkou
M. Ratajovou- Schimplovou založil roku 1945 Spevácky komorný zbor, ktorý viedol do roku 1973. Bol propagátorom slovenskej
hudby a zaslúžil sa o uvádzanie diel prvých slovenských profesionálnych skladateľov. Venoval sa dielam Jána Levoslava Bellu,
premieroval skladby Alexandra Albrechta, Eugena Suchoňa, Jána
Cikkera, Alexandra Moyzesa, Andreja Očenáša a Ľudovíta Rajtera
Kornel Schimpl sa na začiatku svojej umeleckej dráhy venoval aj
komponovaniu. Z jeho skladieb sú známe Uspávanka pre husle
a klavír (1930), Sláčikové trio (1932), Malá suita v starom štýle pre
klavír (1932), Honba za pesničkou pre vokálne kvartetoa klavír.
Ďalej skomponoval piesne, zbory, drobné klavírne skladby a i.
Zomrel v 24. novembra 1985 v Bratislave.

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

Pijana skala
Názov dostala táto skala, ktorá sa nachádza na severnom svahu tesne po Spišským
hradom, asi podľa toho, že dokáže do
seba nasávať, vpíjať prebytočné energie
z ľudí. Keď sa člověk oprie o Pianu skalu,
z hlboka sa nadýchne a prepustí všetky
svoje myšlienky, tak skála z neho veľmi
rýchlo vytiahne všetky negatívné emócie,
hriešné myšlienky, ale aj choroby. Nesmie
sa však s liečením příliš otáľať, pretože
to funguje, iba keď k nej príde člověk po
vlastných. Keby ho tam priviezli, tak už to
nefungovať nebude.
V starých, dávno zničených kronikách bol
zaznamenaný príbeh dievčatka Aničky,
ktoré už v útlom veku prišlo o mamičku.
Otec, jako to tak býva, si našiel novú krás-

nú ženu, ale z nej sa veľmi rychle vykľula
zlá, s ničim nespokojná macocha. Krstným
menom sa volala Kristína. Nemala rada
nikoho a dokonca ani seba samú. Využila
každú príležitosť k tomu, aby zkritizovala
svojho manžela Ondreja, ale najviac svoju
zlosť vybíjala na malej Aničke. Pretože ale
Anička bola rozvinutá a mnoho životmi
zkúsena duša, neupadala do samoľútostivých stavov, ale snažila sa všetky nepríjemné pocity zo seba dostať túlaním sa po
okolí. Raz, keď to už doma bolo neznesitelné, vybehla pod Spišský hrad a tam si
svoju zráňanú dušičku liečila krásným výhľadom po okolí. Ani si neuvědomila ako,
ale ocitla sa pod veľkou skálou, pod kterou bol priestor, do kterého sa dalo schúliť.
Tak sa tam ztočila do klbíčka a zaspala.

Tu sa jej prisnil sen o tom, jako sa opiera
o veľkú skalu, tá ju hladká po chrbátiku
a vysáva z něj všetky nepríjemné pocity.
Potom ju oblial blažený pocit lásky, čo jej
připomínalo objatie mamky. Skála sa na
ňu usmiala a povedala jej: „Som súčasťou
všetkého a všetko je vo mne obsiahnuté.
Nájdeš to v mojom mene, keď trošku poprehadzuješ písmenká. Keď na to prídeš,
niečo zaujímavé ti prezradím.“
Deti si vedia spomenúť na to, čo sa im prisnilo a tak, keď sa malá Anička pebudila,
mala v hlave iba jedinú myšlienku: „Čo to
len v slove „skála“ može byť obsiahnuté?“
Keď prišla domov, tak by si na macochu
Kristínu už ani nespomenula, keby nebola z kuchyne započula jej histerický príval

zaujímavý Podhradčan
slov smerom k otcovi Ondrejovi. Preklzla
nepozorovane do svoje izbičky v podkroví a hneď vytiahla papier a tužku. Vedela písať aj čítať lebo ju to stačila naučiť
jej mamka ešte před tým, než zomrela.
Napísala na papierik slovo skála, zobrala
nožničky a rozstrihala slovo na písmenka.
Potom ich začala ukladať v roznom poradí, a tak sa před ňou objavili slová: kásal,
sakál, klasá, i skoro nič neznamenajúce
lakás, a tu zrazu, nechcela ani veriť svojím vlastným očiam, sa před ňou objavila
láska. Ano láska je súčasť všetkého a všetko je v nej obsiahnuté. Vo svojom nadšení vletela do kuchyne medzi otca Ondreja
a macochu Kristínu a kričí: „Prišla som
na to, je to láska. Skála je láska, skála je
láska.“ Otec Ondrej s macochou Kristínou
na ňu ešte stále vyjavene civeli a tak im
v rychlosti povedala, čo sa jej stalo, že sa
jej pod skálou prisnil sen a ona práve rozlúštila otázku z toho sna.
Keď sa Macocha Kristína prebrala zo šoku,
začala byť rovnaká, jako před tým a najprv Aničke poriadne vynadala, že sa sama
túla po okolí a za doprovodu niekoľkých
pohlavkov ju vyhnala do jej izby, aby už
neotravovala.
Aničke to však vobec nezobralo dobrú náladu. Ľahla si do postele a už sa nevedela
dočkať, keď sa ráno prebudí a pojde skále
oznámiť svoj objav.
Druhý deň ráno počkala na okamžik, keď
Macocha Kristína šla na trh kupovať potraviny a bežala ku svojej skále. Už keď
sa k nej blížila tak rozradostnene kričala
mám to, je to láska, je to láska. Ale skála len chladne stála a nekomunikovala.
Anička ju hladila, prihovárala sa jej, ale
skála nič. Dosť sklamaná touto nečakanou reakciou skály sa schulila na to islé
miesto pod ňou ako včera a premýšľala,
čo sa so skálou stalo. Niekoľko krát si
z hlboka vzdychla a z mysle sa jej vytratili všetky myšlienky i pocity. Keď zmizla
i tá posladná myšlieka, zrazu sa začala
cítiť jako v mamkinom náručí. Bola si istá,
že nespí, však počula jasne okolité zvuky,
zpev vtákov, alebo obvyklé zvuky z Podhradia. V tom ju skála oslovila: „Tak si
našla odpoveď na moju otázku, Anička?“
„Ano, prišla som na to, čo obsahuje tvoje
meno. Je to láska. Láska je súčasťou všetkého a všetko je súčasťou lásky.“ „Správne
a pretože som ti za správnu odpoveď sľú-
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bila odmenu, tak dobre počúvaj. Keď bude
mať niekto trápenie a oprie sa o mňa, niekoľkokrát sa z hlboka nadýchne a prepustí
všetky svoje myšlienky, tak z neho to trápenie vypijem.“ „Moja Macocha Kristína
je na mňa a na mojho otca Ondreja veľmi
zlá, ale ja viem, že je to preto, že ju strašne bolí hlava. Ona o tom nikomu nehovorí,
ale ja to viem, že ona veľmi trpí. Dokázala
by si pomocť aj jej?“ „Samozrejme, že jej
pomožem a každému človeku, ktorý tomu
uverí. Musí však prísť ku mne, oprieť sa
o mňa, z hlboka dýchať a prepustiť z hlavy
všetky myšlienky.“ „Dobre, ja jej to zkusím
povedať a uvidíme. Zatiaľ ti moja milá
skála ďakujem. A možem ťa volať Pijana
skála, keď z ľudí dokážeš vypiť ich problémy?“ „To meno sa mi celkom páči.“
Keď Anička otvorila oči a vstala, všetko
bolo jako před tým. Pijana skála stála
nemo ako před tým a všetko sa zdalo také
normálne.
Raz, keď sa večer Anička išla vyčúrať, započula z kuchyne tlmený plač. Otec Ondrej chrápal v spálni, ale Macocha Kristína
nemohla spať, lebo ju veľmi bolela hlava.
Anička ju pohladila po vlasoch a povedala
jej, čo sľúbila Pijana skála. Macocha Kristína pri svojom utrpení ani nenašla silu na to,
aby Aničke vynadala, len ju ticho počúvala. Na veľké prekvapenie Aničky sľúbila, že
spolu s ňou zajtra k tej Pijanej skále zájde.

Na druhý deň už bolo macoche Kristíne lepšie, ale hlava jej ešte stále trešťala. Anička
zbehla dolu zo svoje jizbičky a pytala sa Macochy Kristíny, či teda idú. Macocha Kristína prikývla a tak spolu stúpali pod Spišský
hrad až k Pijanej skále. „Teraz sa tu musíš
o ňu oprieť, z hlboka dýchať a pustiť všeky
svoje myšlienky preč.“ Macocha Kristína tak
urobila a za krátku chvíľu cítila jako jej bolesť z hlavy odchádza. „To je úžasné“, Macocha Kristína so slzami vďačnosti v očiach
objala Aničku a prosila ju o odpustenie za
to že na ňu bola taká zlá. Anička jej povedala, že sa nehnevá, pretože vedela o tom,
že na vine boli jej veľké bolesti hlavy. Od tej
doby sa mali veľmi rady a stali sa z nich
najlepšie kamarádky.
O tejto události sa ľudia zo Spišského
Podhradia veľmi rýchlo dozvedeli a začali tiež využívať liečivú sílu Pijanej skály.
Avšak po niekoľkých generáciách sa postupne zabúdalo na to, že si takto ĺudia
možu pomáhať, pretože zodpovednosť za
ich zdravie začali preberať doktori. A tiež
sa akýkoľvek neoficiálny rituál považoval
za pohanský, nekresťanský a zahalil sa do
závoja strachu z hriechu. Kto by však nebál zobrať zodpovednosť za svoje zdravie
do svojích rúk a tiež by sa nebál, že robí
niečo hriešného, može vyzkúšať že Pijana
skála dokáže vyliečiť.

Ing. Július Pataky
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Podhradčan školský

Mladí reportéri
V našej škole sa „skrývajú“ mladí reportéri. Nejde len o šikovných
žiakov, ktorí radi píšu, ale aj o názov projektu, do ktorého sa naša
škola zapojila.
Edukačný projekt pre deti a mládež s názvom „Mladí reportéri“
slávnostne odštartoval dňa 15. 4. 2015. Súťaž bola určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov podieľajúcich sa na tvorbe školského časopisu. Autori i hlasujúci vo
viacerých kategóriách mohli vyhrať vynikajúce ceny (tablety, fotoaparáty, smartfóny, diktafóny a kameru).
Na webovej stránke našej školy www.zspalnam.sk bola pomocou
portálu www.dikymoc.sk zhotovená publikačná platforma (systém, ktorý je sám o sebe už hotovým časopisom), do ktorej sme
pridávali rôzne články, fotky a vlastnú tvorbu. V našom časopise
Školák nájdete informácie o aktuálnom dianí v škole (výsledky
súťaží, naj akcie školy), vlastnú tvorbu našich žiakov a iné zaujímavé príspevky.

Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov z II. stupňa. Hoci samotná súťaž
už skončila, vo vytváraní online časopisu pokračujeme aj tento
školský rok formou záujmového útvaru „Mladí reportéri“, ktorý
navštevuje 13 žiakov (5. – 9. ročník).
Výsledky hlasovania nás potešili. Hoci sme súťaž nevyhrali, náš
časopis sa umiestnil na 4. mieste zo 60 súťažných online časopisov v rámci celého Slovenska a na 2. mieste spomedzi základných škôl. Šťastie nám prialo aj pri hlasovaní, keďže jedna z hlasujúcich žiačok (Natália Ovčáriková, VII. A) vyhrala diktafón.
Srdečne blahoželáme!
Na záver by som chcela popriať našim Mladým reportérom veľa
tvorivosti a zaujímavých príspevkov, aby sme si tak o rok mohli
tento úspech zopakovať v II. ročníku súťaže.

Mgr. Monika Lisoňová
ZŠ Palešovo námestie 9

Dedko, babka, poď sa so mnou hrať!
Kedysi ktosi povedal, že staroba je ako
jeseň života.Možno preto si v tomto jesennom období, v mesiaci október, každoročne pripomíname Mesiac úcty k starším. Úcta k starším ľuďom by mala byť
prirodzenou súčasťou nášho života. Starší
ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám
mladším.

Rok ubehol ako voda a žiaci 1. stupňa na
ZŠ Palešovo námestie v Spišskom Podhradí spolu s pani učiteľkami, opäť pripravili pre starých rodičov pekné popoludnie
pod názvom Dedko, babka, poď sa so
mnou hrať. Starých rodičov privítal Lukáš Kalinaj, žiak 3.A triedy a oboznámil
prítomných s krátkym kultúrnym programom. Prváci si pripravili pásmo básničiek,

druháci ľudovú pieseň Na podrackej veži,
tretiaci tancovali, štvrtáci si pripravili vtipy. Kultúrnym programom sa deti chceli
poďakovať starým rodičom za prácu, lásku a múdrosť, ktorú im stále odovzdávajú.
Po kultúrnom programe pani učiteľky
zapojili deti a starých rodičov do súťaží.
Súťažili v skladaní čiapok z novín, párovaní ponožiek, hádzaní gaštanov na cieľ,
uzatváraní kompótových fliaš. Nakoniec
sme preverili deti a starkých, do akej miery poznajú slovenské ľudové piesne, ktoré
si v závere zaspievali všetci prítomní. Za
každú súťaž boli najšikovnejší odmenení
sladkou odmenou. Príjemná atmosféra pokračovala aj pri malom občerstvení
a priateľskom posedení starých rodičov
a pani učiteliek.
Milá babka, milý dedko, ďakujeme Vám
za všetko. Za úsmev, ktorý vždy pre nás
máte, za krásne spoločné chvíle, ktoré
s nami prežívate. Prajeme Vám pevné
zdravie,veselú myseľ, veľa úsmevu a radosti zo života. Sľubujeme, že úctu k Vám
si budeme pripomínať nie iba v tento deň,
ale každý deň v roku.

Mgr. Mária Olejníková
ZŠ, Palešovo námesie 9
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Exkurzia – zmysluplné učenie trochu inak
Exkurzia je pre základné školy príležitosťou „byť tam“, teda na miestach, kde prebieha konkrétny skutočný život a je zabezpečená jedna zo základných podmienok
zmysluplného učenia - priama skúsenosť.
V rámci poznávacej exkurzie Hrady, zámky a krásy Slovenska žiaci Základnej školy, Školská 3, v Spišskom Podhradí navštívili 30. septembra 2015 zaujímavé oblasti
okolia Spiša, Šariša a Abova.

5. ročník
Žiaci V. A a V. B triedy sa zúčastnili prehliadky Markušovského kaštieľa. Dozvedeli sa, že Markušovský kaštieľ bol postavený v roku 1643 v renesančnom štýle.
Jeho majiteľom bol František Mariássy.
Počas prehliadky videli dobový nábytok,
riady, porcelán, obrazy a dobové hudobné
nástroje. Jednej žiačke bolo umožnené zahrať si na takomto klavíri. Žiakov najviac
zaujalo vybavenie izieb „ panstva“ a služobníctva.
Po prehliadke sa celá skupina vybrala do
múzea v Smižanoch, kde bola premiestnená prírodovedná expozícia z múzea
v Spišskej Novej Vi. Tu žiakov najviac zaujala vypreparovaná lesná zver a vtáky.
V inej expozícii si prezreli, ako žili ľudia
v rôznych regiónoch Slovenska. Čo robili a ako sa obliekali. Bolo im vysvetlené,
ako sa spracúva ľan až po ukážku tkania
na krosnách, ako sa spracúva ovčia vlna
na priadzu až po jej použitie. Prezreli si aj
kroje rôznych regiónov.

6. ročník – 7. ročník
Šiestaci a siedmaci navštívili mesto ležiace v severovýchodnej časti Slovenskej republiky Starú Ľubovňu. Prvou zastávkou
bol Ľubovniansky hrad. Sprievodkyňa
ich oboznámila s jeho históriou, prezreli
si gotický palác, videli kópie poľských korunovačných klenotov, vystúpili vysoko po
schodoch na hlavnú vežu. Po prehliadke
sa poprechádzali pomedzi domy – v skanzene, v ktorom sú s ukážky ľudovej architektúry Spiša a Šariša. Najcennejším
exponátom je zrubový gréckokatolícky
kostol sv. Michala archanjela z dediny
Matysová. Nakukli aj do iných budov: do

obecnej školy, mlyna, stodoly či domčeka
stolárskeho majstra.
Počasie síce nebolo ideálne, deň bol zamračený a pršalo, ale to ich neodradilo
a mali za sebou zaujímavú exkurziu.

8. ročník
Ôsmaci svoju pozornosť zamerali na územie Šariša, konkrétne zaujímavosti venované nerastným surovinám a krásam
hviezdnej oblohy. Navštívili národnú kultúrnu pamiatku - SOLIVAR pri Prešove,
ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Dozvedeli
sa, že táto pamiatka je unikátny komplex
technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17.
storočia. K objektom na ťažbu kamennej
soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí
najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre
soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory),
kováčske dielne a klopačka (turňa). Jama
Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie. Po jeden a pol hodinovej prehliadke
Solivaru sa žiaci presunuli do Hvezdárne
a Planetária v meste Prešov. Žiaci sa najskôr usadili v prednáškovej sieni, ktorá je
technicky vybavená na projekciu audiovizuálnych filmov. Pracovníci hvezdárne
svojím príhovorom nadviazali na učivo
biológie 8. ročníka a premietli film o vzniku Zeme. Potom sa žiaci presunuli do
planetária, pohodlne sa usadili do kresiel
a pozorovali vzdelávací program Potulky
oblohou. Žiaci z hvezdárne a planetária

odchádzali nadšení, niektorí si povedali,
že počas letných prázdnin navštívia tieto
miesta so svojimi rodičmi ešte raz.

9. ročník
Deviataci zamierili do metropoly východu, do Košíc. Najprv navštívili botanickú
záhradu s výstavou jesenných plodov. Obdivovali krásne tropické rastliny, obrovské
kaktusy, citrusové plody. Chvíľu pobudli aj
v okolitom parku a potom pokračovali za
poznaním ďalej.
Vo Východoslovenskom múzeu boli ich
cieľom hneď tri výstavy. V špeciálne upravenom podzemnom trezore obdivovali Košický zlatý poklad – 2920 zlatých mincí,
nájdených spolu s medailami a zlatou reťazou v roku 1935.
Druhou bola výstava LEt’s GO – organizátorom je fanklub TatraLUG – z drobných kociek LEGA postavili šikovní autori
známe svetové pamiatky: Eiffelovu vežu,
operu v Sydney, Urbanovu vežu z Košíc, na
ktorú potrebovali 20000 kociek. Nájdete
tam aj vzácne drevené lego hračky z 30.
rokov minulého storočia.
Treťou bola výstava Záhady, osudy, múmie – ide o putovnú výstavu z Maďarska. Pre nás to bola najemocionálnejšia
výstava. Nešlo len o vystavené exponáty,
ale o nesmierne ľudský výklad pani sprievodkyne, počas ktorého pred nami odkryla
osobné osudy ľudí, ktorých pozostatky sa
našli po toľkých rokoch.

Mesto Spišské Podhradie, Mestský športový klub Spišské Podhradie
a Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie – oddelenie kultúry a oddelenie voľnočasových aktivít pre Vás pripravili

31. 12.

22. 12.

(utorok) (mestské kino)

(štvrtok) o 23:30 (Mariánske námestie)

Hudobné
Vianoce

19. 12.

(sobota) o 9:00 (Kotolňa)

Silvester

Športové podujatia

Mládežnícky futbalový turnaj

23. 12.

(streda) o 10:00 (Kotolňa)

Florbalový turnaj - žiaci

26. 12.

(sobota) o 9:00 (Kotolňa)

Polmaratón slobodní – ženatí

28. 12.

(pondelok) o 10:00 (Kotolňa)

Stolnotenisový turnaj

30. 12.

(streda) o 9:00 (Kotolňa)

Silvestrovský volejbalový turnaj

4. 1.

(pondelok) o 10:00 (Kotolňa)

Streetballový turnaj - žiaci

5. 1.

(utorok) o 10:00 (Kotolňa)

Súťaž v presnosti streľby na malú bránu - žiaci

7. 1.

(štvrtok) o 10:00 (Kotolňa)

Turnaj v malom futbale - žiaci

Mesto Spišské Podhradie
Vás pozýva na

VIII. mestský
reprezentačný
ples
konaný pod záštitou
primátora mesta

piatok

22.1.2016 o 20:00 hod.
Reštaurácia pod hradom

Spišské Podhradie
Vstupné:

25 €

Kultúrny program:

Marcela Laiferová
tanečné centrum Fortuna Poprad
hudobná skupina Nobel Band

Mestský úrad Spišské Podhradie 053 / 4195 111
Mestské kultúrne stredisko 053 / 4195 125
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OK vo vybíjanej
Utorok, 10. 11. 2015 bol pre žiakov 3. a 4. roč. zo ZŠ na Školskej ul.
dňom plným očakávania a vzrušenia. V tento deň sa zúčastnili OK
vo vybíjanej v Levoči, prvej „vážnejšej“ športovej akcie, kde si mohli
zmerať sily so školami z celého okresu. Žiaci k tejto súťaži pristupovali zodpovedne, s radosťou, ale aj obavami, aby niečo v hre nepokazili. Svojou túžbou po výhre a disciplinovanosťou si vybojovali
vo vyrovnaných zápasoch 3. miesto. Žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali. Z 3. miesta sa radovali, ale zároveň si dali prísľub, že na
budúci rok sa pokúsia zabojovať o vyššie priečky. Dúfame, že ich
elán a entuziazmus neopustia a splnia sa im ich ambície.
Poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy patrí týmto žiakom:
S. Blizmanová, S. Bizoňová, D. Boďo, P. Nemec, N. Repaský, T.
Genčúr, M. Pekarovič, S. Štieber, E. Fábryová, Z. Michalíková, L.
Záhradníková, A. Pagáč, T. J. Siváň, M. Gonda. Prajeme im veľa
zdravia a športových úspechov.

Týždeň zdravej výživy
V mesiaci október žiaci prvého stupňa mysleli na svoje zdravie,viac ako inokedy a zrealizovali si Týždeň zdravej výživy. V rámci
triednických hodín sa ich triedy premenili na kuchyňu, v ktorej si
žiaci sami vyrobili zeleninové i ovocné šalátiky. Taktiež rôzne jedno-hubky a chuťovky, ktoré ozdobili chutnou zeleninou. Niektorí
toho narobili viac a ponúkali svojich spolužiakov aj z iných tried.
Bolo to veľmi milé a príjemné. Žiaci si priniesli veľa druhov ovocia a zeleniny z vlastných záhrad, ktoré boli nielen krásne farebné
a lahodiace oku, ale aj bio ovocím a zeleninou.
Aj takouto formou si spoločne s pani učiteľkami spríjemnili dni
v tomto týždni.

PaedDr. Zuzana Dindová

MZ pre 1. – 4. roč. pri ZŠ na Školskej ul.

Nemaj strach zo psa
Dnes 18. 11. 2015 k nám do Materskej školy zavítala veľmi milá
a nečakaná návšteva…
Prišla jedna milá teta a so sebou si priniesla aj dvoch štvornohých
kamarátov… boli to fenky a volali sa Kimy a Adelka. Jedna bola
väčšia a tá druhá menšia, no a prišli naše deti naučiť, ako prekonať strach zo psíkov, ako sa k nim majú detičky správať, ako
k nim pistupovať.
Deti sa dozvedeli veľa nového, ale aj veľmi veľa toho už o psíkoch
vedeli. Prostredníctvom jasných ukážok a obrázkov a ich opisu sa
detičky naučili čo a kedy je dobré pre ich bezpečnosť a ako lepšie
porozumieť „psej reči“. Deti si priamo vyskúšali napríklad hru so
psíkmi. Hádzali im loptičku, dávali im z ruky jesť hranule, držali
ich za vodítko a smelo ich aj pohladkali. Aj deti, ktoré mali na
začiatku troška obavz, tak postupne svoj strach prekonali a tiež
sa so psíkmi skamarátili.

Bolo to veľmi veľkým prínosom pre všetky deti, ale aj pre dospelých…

Erika Vlkolínská, MŠ Májová 54
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Žiaci ZUŠ na koncerte
Štátnej filharmónie v Košiciach

Dôležitou súčasťou prípravy mladých začínajúcich interpretov je aj návšteva hodnotných kultúrnych podujatí a výchovných
koncertov zameraných na prezentáciu významných skladieb skladateľov európskej
a svetovej hudby v podaní popredných hudobných telies a interpretov. Uvedomujú
si to aj pedagógovia Základnej umeleckej
školy v Spišskom Podhradí, ktorí už niekoľko rokov pravidelne navštevujú so žiakmi školy a ich rodičmi umelecky hodnotné
koncerty a hudobno–dramatické predstavenia (opera, opereta a muzikál).
Hlavným cieľom organizovania týchto
podujatí je predovšetkým úsilie ponúknuť
mladým ľuďom aj niečo iné, než komerčné
umelecké hodnoty tlačiace sa zo všetkých
možných médií, snaha odbúrať predsudky,
že klasika je niečo nezáživné a skostnatené a v neposlednom rade formovať umelecký vkus mladej nastupujúcej generácie.
Je potešiteľné, že každoročné pravidelné
organizovanie a návšteva hodnotných
umeleckých podujatí patrí aj medzi priority súčasného riaditeľa školy Mgr. Štefana
Genčúra, Dis. art., ktorý má aj hlavnú zásluhu na príprave a zorganizovaní zájazdu
na koncert Košickej filharmónie, ktorý sa
uskutočnil 21. októbra 2015 v Dome umenia v Košiciach pod názvom Myslím, že
môže byť. O tom, že návšteva kultúrnych
podujatí má už naozaj dlhú tradíciu a teší
sa mimoriadnej obľube u žiakov i rodičov
svedčí aj doteraz nebývalý počet účastníkov – celkovo 82 žiakov, pedagógov, rodičov a priateľov školy (!). Zároveň to svedčí
aj dobrom výbere koncertu, ktorý bol atraktívny nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov.

Štátna filharmónia v Košiciach patrí medzi popredných reprezentantov slovenského interpretačného umenia doma i v zahraničí. 47. koncertná sezóna ponúkla
zaujímavý medzižánrový projekt, na ktorom tentokrát prepojila zvuk symfonického orchestra pod vedením dirigenta Igora
Dohoviča (1973) s originálnou tvorbou
a interpretáciou známeho slovenského
klaviristu, skladateľa a moderátora Mariana Čekovského (1977), absolventa košického konzervatória. V prvej časti koncertu zazneli úpravy známych skladieb
populárnej skupiny Beatles a piesní Elvisa
Presleyho v úprave pre symfonický orchester (Peter Breiner, Ted Rocketts) a skladby
amerického skladateľa Georga Gershwina
(suita z opery Porgy a Bess, symfonická
báseň Američan v Paríži), ktoré boli dôstojným vyvrcholením prvej časti koncertu.
V druhej časti koncertu vystúpil uznávaný
umelec slovenskej hudobnej scény Marián
Čekovský a jeho hostia s piesňami v úprave Adriána Harvana a Ľubice Čekovskej
pre klavír a symfonický orchester (Tri slová, To si nedám vziať, Mohla z toho byť

láska, Over the rainbow, Myslím, že môže
byť). Táto časť koncertu sa tešila veľkému
úspechu najmä u mladej generácie, ktorá
piesne Mariána Čekovského veľmi dobre
pozná.
Všetci účastníci vydareného podujatia si
odniesli domov bohaté umelecké zážitky,
na ktoré ešte budú dlho spomínať a už
teraz sa môžu tešiť na druhý polrok, kedy
škola pre nich plánuje zorganizovať ďalšie
zaujímavé podujatie, návštevu hodnotného hudobno–dramatického predstavenia.

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
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Bezpečne na cestách
O dôležitosti dopravnej výchovy v živote
našich detí sa presviedčame takmer denne. Médiá chrlia rôzne správy o nehodách
na cestách, pri ktorých sú častými obeťami
aj maloletí chodci a cyklisti. Ročne vyhasne
približne 60 detských životov. I to je jeden
z dôvodov, pre ktorý v ZŠ na Palešovom
námestí nechýba dopravná výchova. Dopravná výchova detí je zameraná na získavanie základných vedomostí, zručností
a návykov bezpečného správania v rôznych
dopravných situáciách. Je to dlhodobý proces, ktorého výsledkom je schopnosť detí
chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými premávkou na cestách. Veď deti sú ako chodci
aj cyklisti účastníkmi cestnej premávky.
S prierezovou témou Dopravná výchova
úzko súvisí aj poskytovanie prvej pomoci. V duchu hesla Bezpečne na cestách sa
nieslo blokové vyučovanie žiakov 6. A triedy, ktoré viedla triedna učiteľka Mgr. Mária Farkašová.
Blokové vyučovanie na tému Dopravná výchova sa uskutočnilo 6. októbra 2015. Jeho
cieľom bolo oboznámiť žiakov s nástrahami cestnej premávky, pochopiť dôležitosť
bezpečného správania, ovládania dopravných predpisov a zároveň vedieť správne
poskytnúť prvú pomoc a ošetriť najčastejšie druhy zranení.
Na oblasť poskytovania prvej pomoci sme
si pozvali odborníkov - študentov 3. roční-

ka odboru záchranár z Katolíckej univerzity v Ružomberku. 5 mladí záchranári,
medzi ktorými boli traja bývalí žiaci našej
školy Kamil Krupa, Ján Štefaňák a Marek
Štefaňák, sa 2 hodiny venovali tomu, čo
bude náplňou ich ďalšieho života. Prišli
s obrovským množstvom záchranárskych
pomôcok a predviedli ukážky záchrany zranených osôb aj osôb v bezvedomí.
Oboznámili žiakov so všetkými krokmi,
ktoré je potrebné dodržať v prípade nešťastnej udalosti. Po ukážkach nasledovala práca v 5 skupinách, kde si pod
odborným vedením každý žiak prakticky
vyskúšal na figurínach poskytovanie základnej prvej pomoci. Deti sa borili s masážou srdca a s dýchaním z pľúc do pľúc
u dospelého človeka aj u malého dieťaťa.
Dávali postihnutých do stabilizovanej polohy, zachraňovali človeka dusiaceho sa
cudzím predmetom. Obväzovali zranené
i zlomené končatiny. V praktickej činnosti
preukázali svoje zručnosti a schopnosti,
ktoré môžu v budúcnosti využiť na záchranu ľudského života.
V 2. časti blokového vyučovania pracovali
šiestaci pod vedením svojej triednej učiteľky. Zaoberali sa tematikou dopravných
značiek a dopravných predpisov. Väčšina
detí jazdí na bicykli a ako cyklisti, účastníci cestnej premávky, sú povinní riadiť
sa dopravnými predpismi a predvídať nástrahy na cestách. Dôležité je mať správne
vybavený bicykel, nosiť prilbu a reflexné

prvky. Ako chodci musia byť žiaci opatrní
najmä pri prechádzaní na druhú stranu
cesty, na čo slúžia priechody pre chodcov.
S tým všetkým sa oboznámili z výkladu,
prezentácií i z učebníc dopravnej výchovy.
Všetky získané praktické a teoretické poznatky si overili hravou formou plnením
úloh a testov v pracovnom zošite, ktorý
pripravila triedna učiteľka.
Dopoludnie prebehlo rýchlo a v pokojnej
pracovnej i tvorivej atmosfére. Bolo bohaté na množstvo informácií, ale aj zážitkov.
Prispelo k obohateniu vedomostí z dopravnej výchovy. A možno v niektorých deťoch prebudilo aj záujem o prácu záchranára, ktoré sa v budúcnosti môže stať ich
povolaním.
Zároveň sa chceme poďakovať študentom
Katolíckej univerzity v Ružomberku za ich
profesionálny prístup a pomoc vo vedení
blokového vyučovania.

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo námestie 9

Žiť energiou
My – žiaci 7. ročníka ZŠ, Školská 3: Daniela Mačáková, Matúš Belinský a Lukáš Labuda – tím Guľové blesky sme sa dňa 2. 10. 2015
zúčastnili na Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského v Levoči
zaujímavej akcie - projektu Žiť energiou. Oboznámili sme sa s efektívnym využívaním energie netradičným spôsobom. Pán energetik
nám povedal, ktoré elektrické spotrebiče „žerú“ najviac elektriny.
Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie a vyskúšali pokusy: s fénom a pingpongovou loptičkou, s kamerou, ktorou sme pozorovali
teplotu v triede, zistili sme, že v ovocí je elektrina. Dá sa to vyskúšať
pomocou dvoch drôtikov rôznych kovov, ktoré sa vložia do ovocia,
napr. do citróna. Naozaj to funguje! Pani učiteľka – energetička
nám vysvetlila, za akých podmienok fungujú veterné elektrárne,
vypočul sme si príbeh, ako vedec Volt vynašiel batériu, ba dokonca
sme pantomímou ukazovali rôzne predmety súvisiace s energiou

a mnoho iných vecí. Projekt bol realizovaný formou súťaže a náš
tím pekné získal 3. miesto.

Tím Guľové blesky, VII.B

školský Podhradčan

str. 13

Rok Ľudovíta Štúra
„My chytili sme sa do služby ducha,
a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

Ľ. Štúr
Rok 2015 bol vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. Kto bol Ľudovít
Štúr? Bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia
v polovici 19. storočia. Jeho meno sa spája s množstvom prívlastkov – politik, jazykovedec, novinár, redaktor, básnik, spisovateľ,
historik, pedagóg, filozof, národný buditeľ, kodifikátor spisovnej
slovenčiny.
28. októbra 2015 si celé Slovensko pripomenulo 200. výročie
narodenia významnej osobnosti, akou Ľudovít Štúr bol. Rodák
z Uhrovca celý svoj život zasvätil práci pre slovenský národ. Národným záujmom podriadil svoj osobný život. Azda najvýznamnejším činom Ľ. Štúra bola kodifikácia spisovného jazyka – slovenčiny v roku 1843 a podiel na utvorení Slovenskej národnej rady.
Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry v ZŠ na Palešovom
námestí v Spišskom Podhradí si pripomenuli Rok Ľudovíta Štúra
a osobnosť Ľudovíta Štúra niekoľkými aktivitami. Školskú chodbu zdobí nástenka s bohatým slovným a obrazovým materiálom,
z ktorej sa môžu žiaci dozvedieť zaujímavosti zo života Ľudovíta
Štúra.

Mgr. M. Farkašová pripravila kvíz o Ľ. Štúrovi pre žiakov 8.
a 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2015. Súťažili
štvorčlenné družstvá, ktoré sa borili s otázkami vyžadujúcimi
vedomosti nielen o Ľ. Štúrovi, ale aj o celej štúrovskej generácii.
Úlohy v 3 kolách hodnotila porota – Mgr. M. Farkašová a Mgr.
L. Fľaková. Úlohy boli vedomostné a zároveň zábavné. Všetky
družstvá boli dobre pripravené a bodové rozdiely boli minimálne. Najviac sa darilo družstvu 9. A triedy v zložení G. Krupová,
K. Krupová, N. Pavluvčíková a B. Chromčová. O 1 bod za nimi
zaostala 8. B trieda, ktorú zastupovala L. Jacková, Z. Klimová, T. Slebodníková a P. Raslavská. Na 3. mieste skončila 9. B
trieda reprezentovaná T. Jarinovou, K. Dolnou, S. Baňasovou
a B. Zumríkovou.
8. A trieda na 4. mieste v zložení V. Krivdová, L. Marcinová, P.
Lopatka a D. Rusnák stratila za víťazným družstvom iba 4 body.
Žiaci v kvíze ukázali, že o Ľudovítovi Štúrovi vedia dosť a že sú
hrdí na túto slávnu osobnosť slovenských národných dejín, ktorej
heslom bolo: „Horliť, pracovať, bojovať, žiť i mrieť pre slovenský národ.“

Mgr. Mária Farkašová
Palešovo námestie 9

9. A a 9. B trieda s triednymi učiteľkami Mgr. A. Seredayovou
a Ing. A. Štramovou navštívili výstavu konanú pri príležitosti 200.
výročia narodenia Ľ. Štúra v budove Mestského divadla v Levoči.
Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili s vyučujúcimi slovenského jazyka
a literatúry mestskú knižnicu. Jej pracovníčka p. A. Gondová pripravila obsažnú prezentáciu o živote a činnosti významnej osobnosti našich dejín, akou nepochybne Ľ. Štúr bol. Prezentácia bola
spojená s výstavkou kníh o Ľ. Štúrovi.

1. október – Deň Energetiky
Gymnázium J.F.-Rimavského v spolupráci
so Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou pri príležitosti Dňa energetiky
zorganizovalo zábavno - náučné podujatie: ŽIŤ ENERGIOU. Žiaci ZŠ Školská zo Sp.

Podhradia, ZŠ Gašpara Haina a ZŠ Štefana Kluberta v Levoči, štátneho Gymnázia
J.F.-Rimavského v Levoči si nielen navzájom zasúťažili, no vyskúšali a doplnili svoje vedomosti a zručnosti v energetike.
Všetci súťažiaci vyhrali neopísateľné
množstvo zážitkov pri plnení úloh: „Fuk
sem, fuk tam“ - meranie sily vetra anemometrom, „Teplo, teplejšie, horúco“ - meranie teploty tela a predmetov prostredníctvom termovíznej kamery, „Žrúti energie“
- odhadovanie a meranie spotreby domácich elektrospotrebičov, „Balónová raketa“
- overenie zákona akcie a reakcie v praxi…

Pri aktivite „Chutná elektrina“ - meranie
elektrického napätia v zelenine a ovocí sa
dozvedeli, že elektrina je všade okolo nás,
dokonca aj tam, kde by ju neočakávali.
(Ne)veríte? Vyskúšali nielen citrón, ale aj
jablko, hrušku, mrkvu, paradajku…

štátne Gymnázium JFR
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Biela pastelka
Tak ako po minulé roky aj tento rok sme
sa zapojili do verejnej zbierky pre ľudí so
zrakovým postihnutím, ktorú vyhlásila
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Žiačkam ôsmeho ročníka sa podarilo vyzbierať peknú sumu a to 162 €. Chceme sa
poďakovať všetkým tým, ktorí finančnou
čiastkou prispeli do verejnej zbierky a prejavili tak podporu nevidiacim a slabozrakým.
Aj vďaka vášmu príspevku sa môžu zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Nezabúdajme si pomáhať! Ďakujeme!

ZŠ Školská 3

Deti starým
rodičom
Október je mesiacom úcty k starším. Úcta
k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám
žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň
vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal,
aby urobili šťastnými nás, ich vnúčatá. Úcta
k babke, dedkovi, prababke, pradedkovi. Ku
všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše
zostali hladké a nepoškvrnené. Aj žiaci zo ZŠ
na Školskej ulici v spolupráci so Základnou
umeleckou školy pripravili pre nich kultúrny
program v mestskom kine dňa 27. 10. 2015.
Pripravili pre nich pásmo scénok, básní,
piesní, tanca a hudby na klavíri či akordeóne. Potešilo nás, že starí rodičia prišli
a strávili s nami príjemný októbrový večer.

Mgr. Kamila Komarová,
Mgr. Lenka Olejová,
PaedDr. Marta Lacková

Mária Meľuchová

Jeseň – teplá, pestrá a bohatá na sladké
a dozreté plody sa stala pre žiakov 1. stupňa našej školy už tradičnou inšpiráciou. Už
šiesty rok pravidelne o tomto čase sa žiaci
zúčastňujú tvorivej súťaže s názvom „Čo
nám jeseň priniesla“.
Tekvice, tekvičky, jabĺčka, gaštany, mrkvy,
listy a iné jesenné plody, chuť a trochu
fantázie sú zárukou a vďačným materiálom pre tvorbu panákov, zvieratiek,
dopravných prostriedkov, ozdôb a iných
zaujímavých výtvorov. Žiaci tento rok pracovali s radosťou a zanietením, navzájom
si pomáhali, požičiavali i vymieňali plody.
Vôňa zrelých plodov sa šírila celou triedou
a občas pripomenula niektorým žiakom aj
chuť, keďže si do niektorého z plodov niekedy zahryzli.
Súťaže sa tento rok zúčastnilo 15 žiakov.
Hotové práce boli vystavené pred budovou
1. stupňa ZŠ, aby sa nimi mohli pokochať
aj ostatné deti. Všetci žiaci boli za svoje
výtvory ocenení sladkosťou, diplomom
a vecnou cenou.

Mgr. Františka Teringová
ZŠ Palešovo námestie 9

Halloween
Dňa 26. 10. 2015 sa v našej Materskej škole uskutočnila HALLOWEEN-šou. Deti
boli oblečené v kostýmoch za strašidielka,
čarodejnice, čertíkov a iné mátohy, ktoré
strašia. Šou bola doprevádzaná hudbou
v krásne vyzdobenej triede, kde svietili tekvice, lampióny a iné lampášiky. Všetky deti
sa zabávali, boli z toho unesené a nadšené.
Najmladšie detičky sa z časti prizerali, ale
aj oni sa nakoniec k zábave pripojili. Bola
to pekná akcia a deti mali nezabudnuteľný zážitok.

Čo jeseň priniesla

Šarkaniáda
Začiatkom októbra pani riaditeľka vyhlásila
súťaž o najkrajšieho šarkana. Všetky triedy
sa do súťaže zapojili. Každý deň pribúdali
nové šarkany, jeden krajší ako druhý. Niektoré boli prispôsobené na lietanie, iné len k vyhodnoteniu po estetickej stránke. Nastal deň
„ŠARKANIÁDY“. Rozžiarené oči, dobrá nálada a vlastne vyrobený šarkan urobili na školskom dvore jedno krásne, farebné divadlo.
Aj napriek tomu, že vyhodnotenie šarkanov urobili rodičia – členovia ZRPŠ, všetky
deti boli ocenené. Každé dieťa dostalo diplom, medailu za účasť a vecnú odmenu.

Grigerová Gabriela

športový Podhradčan
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Úspechy mladých športovcov
Žiaci Základnej školy na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí sa aj v uplynulom školskom roku 2014/2015 zapájali do pestrej
palety športových súťaží a v konkurencii súťažiacich škôl sa snažili vybojovať čo najlepšie umiestnenia.
Na začiatku prvého polroka sa zúčastnili v okresných pretekoch
v cezpoľnom behu, kde Jozef Kaľavský vybojoval 1. miesto v individuálnom výkone a celému družstvu chlapcov sa podarilo
dosiahnuť 2. miesto. Neskôr, v krajskom kole, sa Jozef Kaľavský
umiestnil na 9. mieste.

Športové šťastie sa usmialo aj na naše žiačky, ktoré v okresnej súťaži vo florbale získali 1.miesto. Z bedmintonu si chlapci priniesli
3. miesto a podobne aj dievčatá získali sympatické 3. miesto. Vo
volejbale obsadili žiaci 3. miesto a žiačky 3. miesto. V okresných
súťažiach v basketbale žiakov a žiačok naši športovci nedosiahli
výraznejšie úspechy. Aj keď sa im nepodarilo dosiahnuť žiadne pódiové umiestnenie, bola to pre nich cenná skúsenosť.
V stolnom tenise sa však dievčatám darilo a v okresnej súťaži
vybojovali 2. miesto. Pochvalu za veľkú bojovnosť si zaslúžia
staršie žiačky, ktoré sa zúčastnili na turnaji v malom futbale.
Dosiahli výborné 2. miesto, víťazstvo im uniklo len o vlások. Ani
mladšie žiačky sa nedali svojimi výkonmi zahanbiť. Získali pekné 3. miesto.
Žiaci Základnej školy na Palešovom námestí majú veľkú chuť pokračovať v účasti v súťažiach a veria, že sa im podarí dosiahnuť
aj ďalšie úspechy.
Už na začiatku školského roku 2015/2016 sa družstvu chlapcov
podarilo získať 2. miesto v okresnom kole cezpoľného behu
a v individuálnom výkone dobehol deviatak Lukáš Cmorej na 3.
mieste. V bedmintone získali chlapci 2. a dievčatá 3. miesto.
Blahoželáme a držíme im prsty aj v ďalšej športovej reprezentácii
našej školy.

Mgr. Vladimír Kubovčík
ZŠ, Palešovo námestie 9

Veronika Galarovičová
ďalšia úspešná športovkyňa z nášho mesta
Spišské Podhradie sa môže popýšiť ďalším športovým úspechom a výborným
športovcom, Veronika Galarovičová (roč.
1998) sa stala členkou Jedenástky roka
Východoslovenského futbalového zväzu
za rok 2015. V hlasovaní trénerov ženských prvoligových družstiev sa umiestnila tak vysoko, že sa dostala medzi elitu
žien-futbalistiek v regióne východného
Slovenska.
Veronika začínala s futbalom v domácom celku MŠK Spišské Podhradie medzi
prípravkármi od svojich desiatich rokov
spolu s chlapcami. Celý žiacky vek odohrala u nás doma. Okrem toho sa venovala
aj hasičskému športu a bedmintonu, kde
takisto od mala zbierala len úspechy. Táto
všestrannosť bola odzrkadlením jej prirodzeného športového talentu. Po ukončení
Základnej školy Školská 3 v našom meste

ju čakalo dôležité rozhodnutie, ktorému
športu sa venovať naďalej. Po dôkladnom
zvážení zvíťazil futbal, čo bolo určite jej
šťastné rozhodnutie. Keďže výkonnostne prerástla možnosti domáceho klubu,
jej ďalšie kroky viedli do klubu Partizán
Bardejov. V Bardejove, kde navštevuje aj
strednú školu, sa tomuto športu venujú
na profesionálnej úrovni a v súčasnosti je
toto mesto označované za baštu slovenského ženského futbalu. Ani tam sa naša
Veronika nezaradila medzi priemer, bolo
otázkou času, kedy si ju všimnú aj reprezentační tréneri a v súčasnosti je aj členkou reprezentačného družstva Slovenska
do 19 rokov.
Veroniku Galarovičovú zdobí skromnosť
a cieľavedomosť, čo je v súčasnosti veľmi
dôležitým atribútom úspechu v športe.
Samozrejme jej želáme aj naďalej veľa

úspechov, veľa zdravia v kariére a aby ďalej čo najlepšie reprezentovala seba, naše
mesto i jej súčasný klub a reprezentáciu
Slovenska.

Vladimír Šolc
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Začali sme športom
Prázdninové dni sú za nami. Po sladkých
letných dňoch bez školských povinností míľovými krokmi prišiel 1. september
a s ním začiatok nového školského roku
2015/2016.
V Základnej škole v Spišskom Podhradí na
Palešovom námestí sme začali školský rok
športovými a pohybovými aktivitami. 10.
a 11. septembra 2015 sa uskutočnilo viacúčelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Triedni
učitelia vykonali teoretickú prípravu viacúčelového cvičenia Ochrana človeka a prírody. Uskutočnil sa aj nácvik evakuácie školy.
V rámci týchto dvoch dní sa konali Majstrovstvá školy v streľbe zo vzduchovky
a Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu.
Súťaž v streľbe organizoval pán učiteľ Ing.

Jozef Dinda. V telocvični sa postupne vystriedali všetky triedy. Strieľal každý žiak.
Niektorí boli menej úspešní a ani jedna z 3
rán terč nezasiahla. Iným sa darilo, triafali do čierneho, dokonca ich rana zasiahla
aj presný stred terča. Po spočítaní zasiahnutých striel sa víťazmi školy stali títo žiaci:

níka bežali po vyznačenej trase dlhej 800
metrov, žiaci 7. – 9. ročníka 1 200 metrov.
Všetci bežci dobehli do cieľa. Jedni bežali
v pohode, iní s väčšou námahou. Statočne
však bojovali a cieľ neminuli. Najúspešnejšími bežcami – víťazmi školy v kategórii chlapcov a dievčat sa stali:

5. ročník:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:

Tímea Osipčáková
Karin Krupová
René Horváth
Lukáš Cmorej

Radoslav Pitko
Maroš Kamenický
Natália Ovčáriková
Vanesa Krivdová
Peter Slebodník

5. B
6. A
7. A
8. A
9. A

Pekný jesenný slnečný deň prial ďalšej
športovej aktivite - cezpoľnému behu. Ten
sa uskutočnil na Pažici nad Spišskou Kapitulou. Organizátorom behu bol pán učiteľ
Mgr. Vladimír Kubovčík. Žiaci 5. a 6. roč-

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

Školský rok sa rozbehol a okrem učenia
a sedenia v školských laviciach sa tešíme
na ďalšie mimoškolské aktivity.

Mgr. Mária Farkašová
ZŠ, Palešovo námestie 9

Ideme bojovať na kraj Beh Levočskou dolinou
Bedmintonový krúžok má na našej škole už viacročnú tradíciu.
Žiaci mladší aj starší, chlapci aj dievčatá prejavujú o tento šport
veľmi pekný záujem. V októbri sa konalo na našej okresné kolo
v bedmintone. Výsledky našich žiakov dokazujú, že pravidelným
poctivým tréningom môžme dosiahnuť aj pekné výsledky.
Prvé miesto v okresnom kole v kategórii chlapcov získali Richard
Dzugas a Patrik Kešeľák a prvé miesto v okresnom kole v kategórii dievčat získali Nikola Fábryová a Simona Pentráková. V oboch
kategóriách sme postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať
v januári 2016 v Prešove. Všetci im budeme držať palce, aby sa im
v krajskom kole darilo a získali čo najlepšie umiestnenie.

Dňa 25.septembra 2015 sa 48 žiakov zúčastnilo veľkej atletickej
akcie Beh Levočskou dolinou. Toto veľké bežecké podujatie sa konalo sa v Levoči pri starom ihrisku.
Vo veľkej atletickej konkurencii sa našim žiakom podarilo získať
pekné 2. miesto v kategórii súťaže škôl.
Spomenieme medailové umiestnenia našich bežeckých talentov:
2. miesto – starší žiaci:
Jakub Chovanec
2. miesto – mladšie žiačky: Elena Bryndzová
3. miesto – mladšie žiačky: Sofia Blizmanová
2. miesto – staršie žiačky: Petra Nováčeková
3. miesto – staršie žiačky: Alexandra Šofranková

Mgr. Iveta Vandrašková, Mgr.Slávka Komarová
vedúce záujmového útvaru

Uzávierka ďalšieho
vydania je 30. 1. 2016
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