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Zahájenie školského roka 

2014/2015 

Dva mesiace prázdnin sa skončili a my sa tu stretávame, 

aby sme zahájili nový školský rok, školský rok 2014/2015. 

Slnko, vodu, prírodu či sladké nič nerobenie vymeníme     

v nasledujúcich desiatich mesiacoch za učebnice, perá, 

zošity a ...... povinnosti. Netreba to však brať pesimisticky, 

radšej sa k tomu postavme ako k novej výzve.  

2. septembra 2014 sa na celom Slovensku otvorili brány 

škôl a privítali ţiakov a pedagógov, ktorí sa venujú tomu 

najdôleţitejšiemu, čo človek v ţivote potrebuje – výchove 

a vzdelávaniu. V našej škole sa všetkým ţiakom, učiteľom 

a pracovníkom školy prihovorila riaditeľka Mgr. Beáta 

Figľárová. Jej príhovor bol povzbudením do usilovnej 

práce, ktorá nás všetkých počas nasledujúcich mesiacov 

čaká. 
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Projekty do ktorých sme sa zapojili 

 

Zober loptu, nie drogy 
Cieľom projektu je: 

Organizovaním športových aktivít spojiť športovanie        

a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť 

tak potrebu umelých záţitkov prostredníctvom drog. 

Projekt „Zober loptu, nie drogy“ sa zameriava okrem 

iných hlavne na tieto športy: basketbal, futbal, hádzaná, 

vybíjaná, volejbal, hokejbal. 

 

V snahe ukázať ţiakom našej školy moţnosti trávenia 

voľných chvíľ v spoločnosti svojich priateľov sme dňa 

5.6.2015 zorganizovali v rámci projektu v spolupráci 

s Občianskym zdruţením „Zober loptu, nie drogy“ 

športový deň.  

Tejto akcie sa zúčastnili všetci ţiaci našej školy  v počte 

139. V úvode tanečníci zatancovali Zumbu, ktorú 

nacvičovali v priebehu celého roka. Následne sa utvorili  

futbalové a volejbalové druţstvá. V jednotlivých turnajoch 

ukázali ţiaci svoju zdatnosť. Ţiaci niţších ročníkov sa 

prejavili v iných aktivitách, ako napríklad stolný tenis, 

florbal, bicyklovanie, hod na basketbalový kôš a hod 

lietajúcim tanierom.  

Počas celého dňa bol ţiakom poskytovaný pitný reţim 

a občerstvenie. 

V závere boli vyhodnotené všetky aktivity dňa 

koordinátormi  projektu „Zober  loptu, nie drogy  

a vyjadrené poďakovanie OZ  „Zober loptu, nie drogy“   

za spoluprácu a sponzorské  dary. 
                              Mgr. Belejová, Mgr. Semanová 
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Škola priateľská k deťom - UNICEF 
 

Škola priateľská k deťom, tento projekt je postavený     

na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. 

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie,    

v ktorom sa kaţdé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto       

a  do ktorého chodí s radosťou. Je im poskytnutý priestor 

na vyjadrenie ich názorov. Navzájom sa učia tolerancii, 

svojim právam ako aj zodpovednosti voči druhým. 

Samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu vo vytváraní 

prostredia priateľského k deťom. 

 
Týždeň modrého gombíka 

 
Tohtoročný Týţdeň modrého gombíka sa  niesol v duchu 

„Deti deťom“, čo znamená, ţe kampaň nebola  len 

príleţitosťou vyzbierať prostriedky na pomoc  trpiacim 

deťom, ale dôleţitým faktorom bolo aj vzdelávacie 

hľadisko celej zbierky a to rozvíjanie prosociálneho 

cítenia a empatie u slovenských detí. Je pre nás dôleţité, 

aby pochopili, aké je v ţivote nevyhnutné pomáhať iným.  

V rámci tejto myšlienky sa aj naša škola zapojila              

do verejnej zbierky a to v dňoch od 18. 5. 2015 do 22. 5. 

2015. Zbierku sme robili len v našej škole, v obidvoch 

budovách a podarilo sa nám vyzbierať pekných 51 eur, 

ktoré sme poslali na účet UNICEF. Všetkým ktorí prispeli 

ďakujeme.    Mgr. Kolcunová Marcela 
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Recyklohry 

 
"PRÍRODA JE OPROTI NÁM VO VÝHODE, MÔŢE 

EXISTOVAŤ BEZ NÁS, ALE MY BEZ NEJ NIE.“ 
Kaţdý jedinec je zodpovedný za ochranu ţivotného 

prostredia, preto sa všetci musíme snaţiť o zachovanie 

kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny, flóry, nerastného 

bohatstva. Z tohto dôvodu sme sa opäť zapojili                

do projektu Recyklohry. Cieľom projektu je prehĺbiť 

znalosti ţiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. 

 

V jeseni sme sa zapojili do Charitatívnej odpadovej 

šarkaniády. Okolnosti neboli priaznivé, pretoţe manaţérka 

projektu bola dlhodobo práceneschopná a tak dlhšie neboli 

vyhlásené nové úlohy. Avšak zber pokračoval naďalej. 

V tomto školskom roku sme nazbierali 114 kg 

elektroodpadu a získali sme 346 bodov. Projekt 

Recyklohry bude pokračovať aj v budúcom školskom roku 

a my sa opäť do tohto projektu zameraného na ochranu 

ţivotného prostredia zapojíme. 
PhDr. Gondová, p.uč. Grinvalská 

 

...a ďalšie projekty  

 

Digipédia – projekt je zameraný na rozvoj 

digitalizácie školstva. (zabezpečenie digitálneho obsahu, 

modernizácia infraštruktúry, zvyšovanie digitálnych zručností 

pedagógov) 

Domestos pre školy - cieľom projektu je zlepšenie 

prostredia na školských toaletách 

Enviróza - cieľom projektu je zvýšiť informovanosť 

verejnosti o problematike environmentálnych záťaţí. 
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Úspechy našich žiakov 
 

Šprincove Krompachy 
 

Mikuláš Šprinc 

Básnik katolíckej moderny, prozaik, esejista, prekladateľ, 

redaktor, vysokoškolský pedagóg, katolícky kňaz, 

organizátor slovenského kultúrneho ţivota, predstaviteľ 

emigrantskej literatúry.  

Narodil sa  30. novembra v Krompachoch. V tomto roku si 

pripomíname 100. výročie od jeho narodenia. Študoval     

na gymnáziu v Levoči, teológiu v Spišskej Kapitule, ako 

kaplán pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Redigoval mesačník 

Kultúra a venoval sa najmä mládeţi. Bol riaditeľom 

Slovenskej katolíckej akadémie v Bratislave a generálnym 

tajomníkom Ústrednej. 

Na jeho počesť sme v našom meste preţívali tri dni určené 

jeho pamiatke. Vyvrcholením bola súťaţ v prednese 

poézie a prózy. Našu školu reprezentovali šiesti ţiaci 

z prvého a druhého stupňa. Ţiaci boli rozdelení do dvoch 

kategórii. 

V prvej kategórii obsadila druhé miesto Klaudia 

Holubová ţiačka tretieho ročníka. Všetci ţiaci mali  malé 

pohostenie a odniesli si domov pekný záţitok. 
Mgr. Darina Kandrová 
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Slovo o slove 
 

Kaţdoročne sa koná v ŠZŠ Gelnica okresná súťaţ 

v prednese poézie a prózy. Zároveň prebieha aj výtvarná 

súťaţ pre tieto postihnuté deti. 

Na začiatku súťaţe bol príhovor pani riaditeľky, ktorá 

všetkých privítala a deťom popriala  odvahu pri svojom 

recitovaní.  

Našu školu v okresnej súťaţi reprezentovali ţiaci:  

Klaudia Holubová, Margita Dirdová, Mária Mirgová, 

Estera Holubová a Milan Gábor. Ţiaci boli rozdelení        

do niekoľkých vekových skupín.  Vo veľkej konkurencii 

ţiak Milan Gábor obsadil 3. miesto. Bol odmenený 

diplomom a krásnou omaľovankou s farbami.    
Mgr. Anna Ondášová 

 

 

 
Gaňova Tarnava - krajské kolo 

 
Jubilejný X. ročník v prednese poézie a prózy pod názvom 

Gaňova Tarnava sa konal v Deň hlasu.  

V úvode bol krásny ľudový kultúrny program, ktorý bol 

sprevádzaný hudobným nástrojom. Ţiaci boli rozdelení      
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do troch kategórií. Milan Gábor bol zaradený do druhej 

kategórie a malá Mária Mirgová do prvej kategórie.  
Po excelentnom vystúpení Milan Gábor obsadil prvé 

miesto. Dostal diplom, krásnu rozprávkovú kniţku a silný 

potlesk. Milan sa zúčastní na celoslovenskej súťaţi 

v prednese poézie a prózy. Drţíme mu palce.  

 

 
 

Gaňova Tarnava - medzinárodná 

celoštátna súťaž 

 
Náš ţiak Milan Gábor sa zúčastnil na celoštátnej súťaţi 

v prednese poézie a prózy. V úvode nás privítal pán 

riaditeľ PaedDr. Ľuboš Bazár. Nasledoval krásny kultúrny 

program v ktorom sa predstavili ţiaci z Umeleckej školy 

a ţiaci zo ŠIŠ v Spišskej Novej vsi. Pani zástupkyňa 

súťaţiacich rozdelila do jednotlivých kategórii 

s pridelenou porotou. Predsedom našej poroty bol PhDr. 

Jozef  Lapšanský, PhD. poet, recitátor, a porotca 

recitátorských súťaţi. Hosťom bola aj herečka pani Milka 

Zimková, ktorá sa prihovorila všetkým ţiakom a popriala 

im veľa úspechov pri recitovaní. Veľké prekvapenie bolo, 

keď medzi súťaţiacimi sa objavili aj ţiaci z Čiech 
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a z Poľska. Na tejto súťaţi sme sa neumiestnili                 

na poprednom mieste, ale aj to bol úspech, ţe sme sa 

dostali na celoštátnu súťaţ. Na záver  nám preniesla báseň 

zo svojho repertoára pani Mgr. Júlia Čurillová. Spoločný 

obed bol vyvrcholením krásneho dopoludnia. 
Mgr. Darina Kandrová 

 

 
 

Budúcnosť našich žiakov  
 

Exkurzia do Spojenej školy internátnej  

v Prakovciach 

 
„Stredné odborné školy predstavujú začiatok sľubnej 

kariéry. Ponúkajú zaujímavé moţnosti prepojenia 

odborného vzdelávania a praxe.“ 

Z tohto dôvodu sme pre ţiakov 7.a 8. ročníka dňa 

17.12.2014 zorganizovali exkurziu do Spojenej školy 

internátnej v Prakovciach. Zástupkyňa školy Ing. Mária 

Skupeková  informovala o moţnostiach  štúdia v danej 

škole, oboznámila ţiakov s priestormi a vybavením 
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jednotlivých učební, dielne, kuchynky, krajčírskej dielne, 

PC učebne a priestoroch na kultúrne a športové vyţitie. 

Súčasťou exkurzie bola aj Vianočná výstavka ručných 

prác ţiakov školy. 

Ţiakom sa škola veľmi páčila a vzbudila v nich záujem 

o ďalšie štúdium. 
Mgr. Marta Belejová, Mgr. Sylvia Semanová 
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Exkurzia v závode ťažkého strojárstva 

firma PRAKON  v  Prakovciach 

 
Dňa 17.12.2014 sme sa s našimi ţiakmi zúčastnili 

exkurzie v Závode ťaţkého strojárstva vo firme PRAKON 

v Prakovciach. Zamestnanci tejto firmy ţiakom ukázali 

stroje a previedli nás po dielňach. Ukázali im prácu          

na strojoch. 
Ţiakom sa táto exkurzia veľmi páčila a vzbudila v nich 

záujem o prácu. Niektorí ţiaci mali moţnosť sa priamo 

pozrieť a vyskúšať si prácu na stroji. 
Mgr. Sylvia Semanová, Mgr. Marta Belejová 
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Vyberáme z aktivít školy 

   
     Bezpečnosť na cestách      Čas rýchlo uteká 

   
         Červené stuţky                 Deň učiteľov 

   
 Deň narcisov   Deň Zeme 

   
          Svetový deň pošty               Dôvera, priateľstvo 
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     Pochovávanie basy       Medzinárodný deň  

     bez  fajčenia 

   
           Moja rodina                          Halloween 

   
      MDŢ   Karneval  

     
      Vianočná kapustnica          Deň matiek 
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               Mikuláš                      Názorné ukáţky  

     prvej pomoci 

   
         Pletenie náramkov           Počítačové hry 

   
   Manţelstvo a rodičovstvo  Sánkovačka  

     
              Svadba                    Vianočné posedenie 
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Akcie konané za účasti inštitúcií 

spolupracujúcich so ŠZŠ 

Krompachy 
 

Počas školského roka 2014/2015 sa na našej škole 

uskutočnili akcie s príslušníkmi Policajného zboru  

v Krompachoch. Zúčastnili sme sa návštevy Hasičskej 

zbrojnice v Krompachoch. Pravidelne sa zúčastňujeme 

návštevy v Mestskej kniţnici – besedy so spisovateľmi, 

prednášky, čítanie rozprávok. Spolupracujeme s Rímsko-

katolíckou farnosťou v Krompachoch a Základnou 

umeleckou školou, kde sme sa zúčastnili súťaţe Šprincove 

Krompachy. Spolupracujeme s Mestským úradom 

v Krompachoch – Deň Rómov, Deň Zeme, Súťaţ               

o najkrajší vianočný stromček. 

 

Prevencia kriminality, práca polície 

 

 

 
Deň Rómov 
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ABBA                                    Návšteva mestskej knižnice 

 

 

Deň Zeme 

 
  

Zdobenie vianočného stromčeka  
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Výstava vtáctva  

  
 

Výstava fotografií Milana Voša  

a obrazov Jána Uličného 

  
 

  
 

Redakčná rada: 

 

  Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka  

  Mgr. Janka Koršňáková, učiteľka 

  e-mail    krompachyszs@gmail.com 

  web:       www.szskrompachy.sk 

mailto:krompachyszs@gmail.com
http://www.szskrompachy.sk/

