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Redakcia  NOVO 2 

Tento tím pre vás pripravuje časopis: 
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Koordinátor:
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ZŠ Nám. L. Novomeského 2, 

Košice© Novo2 2021 

Vaše námety, postrehy a tipy nám môžete poslať na email 

novo2.casopis@gmail.com a zaručene vás odmeníme! 

Nezabudnite napísať svoje meno a triedu 😊. Tešíme sa na 

príspevky! 

mailto:novo2.casopis@gmail.com
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EDITORIÁL 

Milí čitatelia! 

   Ani sme sa nenazdali a blíži sa 
koniec školského roka 
2020/2021. Tak ako každý rok 
aj tento je niečím výnimočný. 
Viac času sme síce strávili doma 
na dištančnom vyučovaní, 
avšak situácia sa zlepšila a my 
sme opäť mohli po 
niekoľkomesačnom boji 
zasadnúť do školských lavíc. 
  Veríme, že ste sa na opätovný 
nástup do školy tešili. Dúfame, 
že nám to vydrží čo najdlhšie 
a v septembri sa opäť stretneme 
v škole medzi svojimi 
spolužiakmi a učiteľmi.  
   My sme si pre Vás pripravili 
posledné číslo  časopisu NOVO 2 
v tomto školskom roku. Veríme, 
že sa Vám bude páčiť, pretože 
zameranie jednotlivých 
príspevkov je naozaj pestré.  
   V úvode Vám prinášame 
informácie zo života na našej 
škole. Keďže marec je mesiac 
knihy, rozhodli sme sa do 
posledného čísla zaradiť 
zaujímavosti, ktoré sa viažu 
k tomuto sviatku. Okrem iného 
si môžete prečítať, ako sa žiaci 
našej školy pripravili na slávenie 
Veľkej noci či aké aktivity 
pripravili pre svojich žiakov 
učitelia pri príležitosti 
pripomenutia si sviatku Deň 
Zeme. Nemôžeme zabudnúť ani  

na naše drahé mamy, ktoré 
v máji oslavovali Deň matiek. 
Zisťovali sme, čo pre našich 
žiakov znamená mama. 
   Tešiť sa môžete aj na rubriku 
Keď nás kopne múza, v ktorej 
Vám prinášame práce z tvorivej 
dielne našich žiakov.  
   Rozhodli sme sa „vyspovedať“ 
posily pedagogického zboru, 
konkrétne pani učiteľku telesnej 
výchovy Mgr. Barboru Gočíkovú 
a pani učiteľku biológie Mgr. 
Lenku Kolesárovú. Podarilo sa 
nám získať informácie, ktoré 
sme doteraz nevedeli, tak si to 
nenechajte ujsť.   
   Na posledných stránkach 
časopisu Vám prinášame trochu 
zábavy a oddychu vo forme 
hlavolamov a hádaniek. 
   Prajeme príjemné čítanie! 

Redakčná rada školského 
časopisu NOVO 2 
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MAREC – MESIAC KNIHY 

ŠKOLSKÉ KIKIRIKÍ 

Čo zaujímavé sme zažili? 

O tom, že marec je mesiac knihy, vie azda každý z nás. No poznáte 
odpoveď na otázku „Kedy vznikla myšlienka zasvätiť knihám jeden 
mesiac v kalendárnom roku?“ či „Ktorej knihe patrí prvenstvo v počte 
predaných kusov?“. Ak nie, tak práve teraz je ten najlepší čas rozšíriť 
si svoj obzor o množstvo zaujímavých informácií o knihe.  

1. Marec – mesiac knihy slávime od roku 1955 na počesť
významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

2. Indovia držia svetový rekord v počte hodín, ktoré strávia
s knihou v ruke. Týždenne sa venujú čítaniu kníh v priemere
10,7 hodín.

3. Najväčšia kniha na svete bola publikovaná v Dubaji a je
o prorokovi Mohamedovi. Je 5 metrov široká a 8 metrov
vysoká.

4. Najmenšia kniha na svete „Teeny Ted from Turnip Town“
pochádza z Kanady a jej hrúbka by sa dala prirovnať
k ľudskému vlasu.

5. Najpredávanejšou a zároveň najviac kradnutou knihou či už
z knižníc alebo obchodov je Biblia.

6. Akt ovoniavania nových kníh
sa nazýva „bibliosmia“.

7. Je dokázané, že čítanie kníh
vám môže výrazne predĺžiť
život. Zlepšuje pamäť, znižuje
krvný tlak a predchádza
stresu.
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Knihe vzdali úctu aj žiaci našej školy, ktorí v mesiaci marec venovali 
čítaniu kníh predsa len o trochu viac času než inokedy. Aktivity 
k tomuto sviatku prebehli nielen na hodinách slovenského jazyka 
a literatúry, ale napríklad aj na hodinách ruského či nemeckého 
jazyka. Starší žiaci prečítali mladším rozprávku po rusky a nemecky. 
A čo radi čítajú žiaci 8. ročníka? Prinášame vám ukážku kníh, ktoré 
vlastnoručne zhotovili naši ôsmaci.  
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A ako oslávili 
mesiac knihy žiaci 
na 1. stupni? No 
predsa s knihou 
v ruke! Od svojich 
pani učiteliek sa 
dozvedeli veľa 
nových informácií 
ako napríklad aj 
to, akým 
procesom výroby 
musia prejsť 
knihy, aby sa 
dostali do 
kníhkupectiev. 



8

VEĽKÁ NOC 

Veľká noc je najvýznamnejší 
kresťanský sviatok. Pre 
kresťanov je oslavou 
zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista po jeho smrti na kríži. 
Podstatu Veľkej noci 
priblížila žiakom na hodinách 
náboženskej výchovy 
učiteľka Mgr. B. Kráľová. 
S oslavou Veľkej noci sa na 
Slovensku nepochybne 
spájajú aj ľudové zvyky 
a tradície. Pozrime sa 
spoločne na to, ako slávili 
Veľkú noc naši predkovia. 

1. Na Zelený štvrtok konzumovali iba zelenú stravu ako
napríklad špenát či kapustu, aby boli zdraví po celý rok.
Gazdiné museli pozametať dom ešte pred východom slnka
a smetie odniesť na križovatku, aby nemali v dome blchy.

2. Na Veľký piatok sa ľudia chodili umývať do potoka, aby sa im
vyhýbali všetky choroby. Niekedy sa chlapci potápali a snažili
sa ústami uchopiť kamienok z dna, ktorý potom hodili ľavou
rukou za hlavu, aby ich neboleli zuby.

3. Na Bielu sobotu sa ľudia starali o úrodu. Kládli na polia
krížiky z ohorených drievok a sypali na lúky popol
z posväteného ohňa, aby predišli požiarom.

4. Na Veľkonočnú nedeľu dostala každá návšteva kúsok
posväteného jedla – trochu dali na pole, trochu do studne
a trochu do záhrady – aby bola dobrá úroda aj voda.

5. Na Veľkonočný pondelok chodili chlapci šibať dievčatá
korbáčom z čerstvých vŕbových prútov.
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Naši žiaci si Veľkú noc pripomenuli na hodinách slovenského jazyka 
a literatúry, francúzskeho, ruského, nemeckého a anglického 
jazyka. Učitelia pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity, ktorými 
sa spoločne pripravili na slávenie najväčšieho kresťanského sviatku. 
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DEŇ ZEME 

Deň Zeme sa každoročne koná 22. 
apríla. Je to ekologicky motivovaný 
sviatok, ktorý vznikol v roku 1970 
ako reakcia na rozsiahle 
poškodzovanie životného prostredia. 
Žiaci 3.A si na túto tému pripravili 
projekty a prezentácie v anglickom 
jazyku.  

Akým spôsobom môžem aj ja pomôcť 
životnému prostrediu? Túto otázku si 
v dnešnej dobe kladie čoraz viac ľudí. 
Prečítajte si prehľad tých 
najjednoduchších tipov a rád, 
ktorými môžete aj vy podporiť sviatok 
našej planéty.  

1. Vlastná taška

Dajme spoločne stop nakupovaniu plastových 
tašiek. Zaobstarajme si plátenú tašku, ktorú 
budeme využívať na každodenné nákupy. 

2. „Pešibus“, bicykel či kolobežka

Chôdza je najprirodzenejší 
a najzdravší pohyb pre človeka. 
Na dlhšie vzdialenosti využívajme 
bicykel, kolobežku, prípadne 
mestskú hromadnú dopravu.  
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3. Triedenie odpadu

Zapojme sa do mestského triedenia. 
Sklo, papier, plast či oblečenie patria do 
samostatného kontajnera. 

4. Menšia spotreba vody

Dajme prednosť sprche pred 
kúpaním. Sprchovaním minieme 
o 50% menej vody, ako keď si
napustíme vaňu.

5. Šetrenie energiami

Vypnime svetlo zakaždým, keď 
odchádzame z miestnosti. 
Nezapínajme zbytočne televíziu, keď 
ju nepozeráme. 

6. Lokálne potraviny

Podporme lokálnych 
pestovateľov, nakupujme na 
miestnom trhovisku, 
v mäsiarstve či pekárni. 
Nakupujme potraviny 
s označením slovenského 
výrobcu.  
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Druhá májová nedeľa už 

tradične patrí všetkým mamám. 

Na Deň matiek by sme mali 

potešiť naše najmilšie 

a najdrahšie mamičky či už 

pekným slovom, vrúcnym 

objatím,  sladkou bonbonirérou 

alebo  vlastnoručne vyrobeným 

darčekom. Čo pre žiakov 4. a 6. 

ročníka znamená mama a aké 

vlastnosti si na nej vážia 

najviac?  

Čo pre mňa znamená mama? 

 

 

DEŇ MATIEK 

Žiaci 4. ročníka: 

JAKUB: Je to žena, ktorá sa o mňa stará od malička do 18 rokov. 

BENY: Mamka je pre mňa rodina, ktorú si vážim najviac na svete. 

PETRA: Mama pre mňa znamená život. 

Žiaci 6. ročníka: 

ALEX: Mama je osoba, ktorá tu pre nás vždy je a bude, plače 

s nami, teší sa z našich výhier. Snaží sa urobiť pre nás vždy to 

najlepšie. Pre mňa je mama najkrajšie slovo, aké existuje. 

ŠIMON: Mama nás bude sprevádzať celým životom, a preto si 

myslím, že je dôležité, aby sme ju mali radi, dôverovali jej a boli 

voči nej úprimní. 

DAMIÁN: Mama udáva smer môjmu životu.  Má obrovské srdce. 

Naučila ma chodiť, rozprávať, správať sa slušne. Som veľmi rád, 

že som sa narodil práve mojej mamke. 
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Čo si najviac vážim na mojej mame? 

Žiaci 4. ročníka: 
JAKUB: Smeje sa na mojich vtipoch a stará sa o mňa. 

BENY: Kupuje mi všetko, čo chcem a vozí ma po celom meste. 

SAŠKA: Na mamke si vážim všetko. Je veľmi dobrá, usmievavá 

a láskavá. Urobí pre mňa všetko. 

Žiaci 6. ročníka: 

ALEX: Mama je tu vždy pre nás. Nikdy nás nesklame. Všetko 

robí s láskou. 

ELISA: Vie mi veľmi dobre poradiť a pochopiť ma. Trávi so mnou 

veľa času, venuje sa mi. Každé ráno vstáva skôr, aby ma odviezla 

do školy. 

LENKA: Mama je ako anjel strážny, pomôže mi vždy, keď môže. 

Mám ju veľmi rada. Najviac si na nej vážim to, že sa nikdy 

nevzdáva. 

ŠIMON: Páči sa mi jej humor, život si užíva naplno. Je vždy 

pozitívne naladená a je ku mne milá. Podrží ma v ťažkých 

situáciách.  
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KEĎ NÁS KOPNE MÚZA

Piataci a siedmaci sa v písaní 

básní nezastavili. Prinášame 

Vám ďalšie výtvory našich 

šikovných žiakov. Majú podľa 

Vás „básnické črevo“? Sú ich 

básne niečím originálne? 

Prečítajte si niekoľko ukážok 

a posúďte sami. 

Obluda 2020 

Čo je to dnes za dobu, 

rok 2020 ušil na nás búdu. 

Od marca sa bojíme, 

pred obludou sa chránime. 

Na diaľku sa učíme, 

rúška všade nosíme 

a dezinfekciu vo vrecku máme. 

S kamarátmi sa len online hráme, 

futbal si už tento rok na ihrisku asi nezahráme. 

Obluda nás trápi a nám sa žije zle, 

vitamíny dopĺňame, aj keď vonku 

nechodíme. 

Imunita bude zvádzať boj s obludou, 

ale my jej pomôžeme so 

zodpovednosťou. 

My tento boj vyhráme, 

obludu porazíme a nikdy sa nevzdáme! 

Filip Singovszki, 5.D 
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Padá hmla na les 

Padá hmla na les. 
Padá hmla na horu. 
Kráčam si so smútkom 
a pomstou v batohu. 

Netušiac za mnou 
kráča si spokojne. 
Čo čaká v batohu, 
už domov nedôjde. 

Les je mi svedkom. 
To, čo tu spravím. 
Veď je po všetkom. 
Už vás v pekle zdravím. 

Posledná hodina 
nastala vo chvíli, 
keď sa mu v náručí 
moja milá uchýli. 

Šťastní sú blázni. 
Šťastný som ja. 
Už bude koniec, 
neboj sa moja. 

Tanja Domaracká, 7.C 

Mak 

Neznášam mak. 

To je fakt. 

Semiačka čiernoty. 

Deťom by sa nemal dávať. 

Mám chuť si aj zanadávať. 

V koláčoch je najhorší. 

Cukrári sú nemožní. 

Mak je síce zdravý, 

ale nie je ten pravý. 

Deti ho nemajú rady. 

Nezhltnú ho ani hady. 

Radšej ujdú z ohrady. 

Nechutný je čierny mak. 

Je to tak. Nesejte ho. 

Nemám ho rád. 

P.S.: Brat mi škrtol túto

báseň.

Preňho je mak vášeň.

Teodor Šoltýs, 5.D 
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Korona 

Prišla z Číny korona, 

zákerná, zlá pohroma. 

Zavreli sa hranice, 

školy, škôlky, knižnice. 

A tak naša pekná chata, 

otvorila svoje vráta. 

Cítim sa jak Lomidrevo, 

keď na dvore rúbem drevo. 

S otcom kŕmim kone, srnky, 

húka sova, šumia vlnky. 

Nikde nikto. Ani deti! 

Deň je jasný, slnko svieti. 

FFP2 respirátor, rúška... 

Každá ulica je pustá. 

Bez dobrého kamaráta. 

Našťastie mám doma brata! 

Netreba mi školskú tašku, 

objavil som doma práčku. 

Zapnem, vypnem, vyvešám, 

svojej mamke pomáham. 

Futbal vonku sa hrať nedá, 

skúšam variť chutné jedlá. 

S kamošmi som málokedy, 

mám čas aj na e-besedy. 

Chýba mi však úsmev dievčat, 

som smutný, nechcem mlčať. 

Triedu na displeji pozerám. 

Pridám sa? Na to má telefón 

úzky rám... 

Nie je to tým, že priberám? 

Mám nápad! Počítač 

pomerám. 

Neprejdem ani tak, žiaden 

špás! 

Zase len doma, zas a zas!!! 

Radim Dvouletý, 5.D 
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PREZRADILI NÁM O SEBE

V tomto čísle Vám prinášame rozhovor s novou pani učiteľkou 

telesnej a technickej výchovy Mgr. Barborou Gočíkovou. Aj napriek 

tomu, že telesná výchova sa tento školský rok pre nepriaznivú 

epidemickú situáciu učí netradičným spôsobom, optimizmus do 

ďalších dní novej pani učiteľke nechýba. Touto cestou by sme sa 

jej chceli poďakovať, že si našla čas a prezradila nám o sebe niečo 

viac.  

Mgr. Barbora Gočíková 

Čo Vás priviedlo 

k učiteľstvu? 

Od malička som chcela byť 

učiteľka. Priviedol ma k tomu 

aj môj učiteľ telesnej výchovy 

na základnej škole. 

Viete si predstaviť aj iné 

povolanie, ktoré by Vás 

napĺňalo? 

Asi nie. Možno ešte práca 

v kancelárii. 

Prečo ste si vybrali práve 

telesnú výchovu? 

Odmala som športovala. Ako 

som už spomínala, na túto 

cestu som sa vybrala aj vďaka 

učiteľovi telocviku zo ZŠ. 

Máte nejakú zaujímavú 

historku z Vašich školských 

čias? 

Mali sme veľa prúserov. 

Napríklad raz sme z našej 

triedy urobili kuchyňu. 

Aké je Vaše hobby?  

Rada čítam knihy, počúvam 

hudbu a chodím na koncerty. 

Nemôžem zabudnúť na šport. 
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Aký je Váš najväčší sen? 

Želám si, aby bola moja rodina 

zdravá a aby nikto na svete 

nebol smutný.  

Aké miesto ste chceli vždy 

navštíviť? 

Jamajku alebo Liverpool. 

Akú superschopnosť by ste 

chceli mať? 

Chcela by som sa vedieť 

teleportovať, pretože rada 

cestujem. Taktiež by som 

chcela byť neviditeľná, pretože 

by som pozorovala ľudí bez 

toho, aby vedeli, že som medzi 

nimi. 

Máte nejaké domáce 

zvieratko? 

Mám psíka. Je to pouličná 

zmes. 

Aký štýl obliekania máte 

najradšej? 

Mám rada pohodlný štýl. 

Tenisky sú základ. Ak je 

nejaká príležitosť, rada sa 

oblečiem aj elegantne, no nie 

je to nič prehnané. 

Je niečo, čo by ste chceli 

odkázať našim žiakom? 

Nech počúvajú pani učiteľky 

a slušne sa správajú. 

Máte obľúbené životné 

motto? 

Áno, mám: „Keď nevládzeš, 

pridaj.“ 

Vaše naj: 

Jedlo: všetko jedlo na svete 

Sladkosť: Nutella 

Nápoj: káva 

Kvet: ruža, tulipán 

Farba: čierna 

Film: Sedem životov 

Hudba: Coldplay, Kanye West 

Šport: basketbal 

Mesto: Paríž 

Zviera: pes 

Rozprávka z detstva: 

Princezná so zlatou hviezdou 
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 PREZRADILI NÁM O SEBE

„Vyspovedali“ sme aj pedagogickú asistentku pre I. stupeň 

a učiteľku biológie na II. stupni Mgr. Lenku Kolesárovú, ktorá nám 

v rozhovore odhalila doteraz nepoznané informácie. Aj jej patrí 

naša vďaka za čas strávený s nami. 

Mgr. Lenka Kolesárová 

Prečo ste si vybrali na VŠ 

práve štúdium biológie? 

Fascinuje ma život a všetko 

s ním spojené. Záhady, ktoré 

ukrýva naše telo a Zem. 

Dávate „prepadovky“? 

Nie, nedávam. Viem, že by boli 

zlé známky . 

Máte nejaký vtipný zážitok 

z Vašich školských čias? 

Keď som nastúpila do 5. 

ročníka na základnej škole, 

hneď v prvý deň som sa 

stratila. Nevedela som nájsť 

svoju triedu. Prišla som tam, 

samozrejme, posledná. 

Čím ste chceli byť v našom 

veku? 

Lekárkou. 

Čo alebo kto Vás priviedol 

k učiteľstvu? 

Moja mamka, ktorá je tiež 

učiteľka. Jej krásny vzťah 

s deťmi. Bežne u nás cez 

prázdniny prespalo na 

karimatkách aj 15 detí. 

Ak by ste sa nevenovali 

učeniu, akým smerom by ste 

sa ubrali? 

Bytový dizajn, aranžérstvo. 

Aké je Vaše hobby? 

Pečenie zákuskov a ich 

zdobenie. 

Ako trávite voľný čas? 

Mám dve deti a manžela. Je to 

vášnivý cestovateľ. Chodíme 

spolu po výletoch nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. 
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Akú superschopnosť by ste 

chceli mať a prečo? 

Ja už superschopnosť mám. 

Som mama . 

Máte nejakého domáceho 

miláčika? 

Iba rybky v akváriu. 

Aký štýl obliekania máte 

najradšej? 

Elegantný, športovo-

elegantný. Škoda, že mám 178 

cm a nemôžem si dovoliť 

vysoké opätky. 

Máte obľúbené motto? 

Motto nemám, ale som 

veriaca, takže sa snažím žiť 

podľa Božích prikázaní. 

Aký je Váš najväčší sen? 

Navštíviť Austráliu a stráviť 

pri mori s bielym pieskom 

a azúrovým morom celý jeden 

mesiac. 

Aké miesto ste vždy chceli 

navštíviť? 

Taliansko. 

Je niečo, čo by ste chceli 

odkázať našim žiakom? 

Možno dievčatám. Neriaďte sa 

pri výbere oblečenia heslom 

„menej je viac“. 

Vaše naj: 

Jedlo: vyprážaný karfiol, 

fazuľová polievka 

Sladkosť: malé čokoládky 

s lieskovým krémom 

a šľahačkou, ktoré predávajú 

uložené v chladničkách 

Nápoj: Bayleis (alkoholický), 

lipový čaj (nealkoholický) 

Kvet: frézia 

Farba: fialová 

Film: Me before you 

Hudba: Sima Martausová, 

Peter Bič Projekt 

Šport: nie som veľmi 

talentovaná na šport 

Mesto: Zakopane 

Zviera: nemám žiadne 

preferované 

Rozprávka z detstva: Tri 

oriešky pre Popolušku 
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ZASMEJME SA SPOLU 

Večer pred spaním číta 

mamička dcérke 

rozprávku na dobrú noc. 

Po polhodine hovorí dcérka 

mamičke: 

-Mami, nemohla by si si ísť

čítať niekde inde? Ja už

chcem spať!

Letí vrana po lese a kráka si: 

- Krá, krá, krá.

Zrazu vrazí do stromu:

- Čvirik, hrkú, jajaj, ako to bolo?

Leží mucha na stole 

a trepe nohami. Letí okolo 

druhá a pýta sa: 

- Aerobik, aerobik?

- Biolit, biolit!

- Poď sem Jurko, včera si sa chválil,

že poznáš vtáky. Pozri sa na tento

obraz a povedz mi, ktorý je vrabec a

ktorý drozd.

- No, to je veľmi ľahké, ten čo sedí

vedľa vrabca je drozd.

Pračlovek si číta vysvedčenie svojho syna 

a hovorí: 

- To, že máš trojku z lovu, chápem, si ešte

mladý. Ale to, že si prepadol z dejepisu, ktorý

má len dve strany, to je hanba!

- Viete, prečo sa Janko Hraško nesmie sprchovať?

- Lebo by naklíčil.
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CHVÍĽKA ODDYCHU 
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Foto: internet  
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KVÍZ: AKO DOBRE SI ČÍTAL NOVO2? 

1) Od ktorého roku slávime marec – mesiac knihy?

a) 1945

b) 1955

c) 1965

2) Ktorá kniha je najpredávanejšou?

a) Harry Potter

b) Alica v krajine zázrakov

c) Biblia

3) Prečo sa naši predkovia chodili na Veľký piatok umývať

do potoka?

a) aby boli čistí

b) aby boli zdraví

c) aby odohnali zlých duchov

4) Ktorý deň si každoročne pripomíname Deň Zeme?

a) 20. apríl

b) 21. apríl

c) 22. apríl

5) Koľko percent menej vody minieme sprchovaním než

kúpaním?

a) 40

b) 50

c) 60

6) Aký sviatok oslavujeme druhú májovú

nedeľu?

a) Deň otcov

b) Deň detí

c) Deň matiek
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7) Aká je najobľúbenejšia sledkosť p. uč. Gočíkovej?

a) Toffifee

b) Merci

c) Nutella

8) Po akej schopnosti túži p. uč. Gočíková?

a) Vedieť sa teleportovať.

b) Vedieť lietať.

c) Vedieť čítať myšlienky iných ľudí.

9) Ako sa volá krstným menom nová učiteľka biológie na II.

stupni?

a) Linda

b) Lucia

c) Lenka

10) Kto priviedol p. uč. Kolesárovú k učiteľstvu?

a) Jej mama.

b) Jej teta.

c) Jej učiteľka na ZŠ.


