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Slávik Slovenska 2015
Slávik Slovenska organizuje Občianske
združenie Slávik Slovenska, predsedom
ktorého je Peter Dvorský. Žiaci školy sa
každoročne zapájajú do súťaže v speve ľudovej piesne.

Po absolvovaní triednych kôl sa 24.3.2015
žiaci zúčastnili školského kola. Súťaže sa
zúčastnilo 28 žiakov školy. Súťažiacich prišli podporiť rodičia, starí rodičia, príbuzní.
Školské kolo organizovala Mgr. Michaela
Micherdová.
Žiaci súťažili v troch kategóriach, počnúc
prvým ročníkov až po deviaty.
Porotcami súťaže boli Mgr. Peter Kukura a
Mgr. Jana Dolná.

Víťazi školského kola
I. Kategória
1. miesto : Barbora Ordzovenská

2. miesto : Lea Lučanská
3. miesto : Alexandra Kleinová
II. Kategória
1. miesto : Barbora Kleinová
2. miesto: Juliána Solčániová
3. miesto : Nikola Jánošová
III. Kategória
1. miesto: Denisa Jánošová
2. miesto : Mário Ivan Znanec
3. miesto : Emma Micherdová
Žiakov na súťaž pripravovali
vyučujúci hudobnej výchovy:
Mgr. Helena Šoltýsová, Mgr.
Jana Hurtuková, Mgr. Jana Dolná, Mgr. Peter Kukura. Deti boli ocenené vecnými cenami, na ktoré prispela rodičovská rada.
Potešil nás slávičí hlások, ktorý vychádzal z
hrdielok detí.

Tu je poklad, ktorý je v našich srdciach prítomný kdekoľvek sme – krištáľovo čistá slovenská ľudová pieseň.
Mgr. Michaela Micherdová,
koordinátor ZŠ s MŠ Maurerova

Úspechy žiakov ZŠ s MŠ Maurerova ulica
Po úspešnom absolvovaní Školského
kola dejepisnej olympiády žiaci postúpili do obvodného kola. Žiaci boli rozdelení
do kategórií 6.,7., 8., a 9. ročník. Súťažiaci
každej kategórie vypracujú test, ktorý je
zameraný na prebraté učivo dejepisu daného ročníka.

Monotematická časť obsahuje otázky z
rôznych dejinných udalostí: napr. 8 ročník – I. svetová vojna. Druhá časť súťažných otázok je venovaná histórii nášho
regiónu. Spolu žiaci získavajú 100 bodov,
90 bodov za monotematickú časť a 10 bodov za regionálnu časť.
V kategórii 6. ročník krásne I. miesto získal žiak Adam Lach . Blahoželáme.
Judita Saksová v kategórii 6. ročník získala 7. miesto
V kategórii 7. ročník získala Júlia Katová
3. miesto a Jaroslav Melega 4. miesto.
V kategórii 8. ročník sa Samuel Števčík
umiestnil na 10. mieste.
Za kategóriu 9. ročník sa Tomáš Ontko
umiestnil na 9. mieste.
Všetkých žiakov na olympiádu pripravovala Mgr. Mária Šefčíková.

Geografická olympiáda
Geografia je na škole vyučovaná pútavo,
s použitím informačných technológií,
o čom svedčia aj pekné umiestnenia žiakov na úrovni obvodného kola.
V kategórii 5. Ročník: Boris Gmuca 11.
miesto

6.- 7. ročník Jaroslav Melega 6. miesto
8.-9. ročník Dorota Ferková 4.miesto, Tomáš Ontko 8.miesto, Boris Gmuca 13.
miesto.
Na Geografickú olympiádu žiakov pripravovala Mgr. Dana Kačurová.

Biologická olympiáda – úspech v krajskom kole
Biológia zaujíma mnohých, no najlepšie si
na okresnom kole počínala žiačka Dorota
Ferková z 8. A triedy, získala 2.miesto.
Dorotka vďaka svojim výborným vedomostiam z biológie postúpila do krajského kola.
Krajské kolo zvládla výborne. Získala
3. miesto. Blahoželáme. Od prvého miesta ju delil rozdiel 1, 5 bodu. Dorotku na
olympiádu pripravovala Mgr. Vladimíra
Petrovská.

Pytagoriáda
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž,
v ktorej okrem správnosti vypočítaných
príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci
vypočítajú dané príklady. Žiaci školy postúpili do Obvodného kola matematickej
pytagoriády.
V kategórii 3. ročník sa Adam Varecha
umiestnil na 18. mieste, vyučujúca Mgr.
Lucia Mikulová,
Šimon Hedvig- 4.ročník skončil na 16.
mieste, vyučujúca Mgr. Etela Tóthová
Dávid Argaláš- 4. ročník sa umiestnil na
23. mieste, vyučujúca Mgr. Etela Tóthová

Samuel Števčík- 8.ročník sa umiestnil na
10. mieste, vyučujúci Mgr. František Bekeš
Jana Lysová- 8.ročník sa umiestnila na
12. mieste, vyučujúci Mgr. František Bekeš
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

Olympiáda v nemeckom jazyku
Do Krajského kola olympiády v nemeckom
jazyku postúpil Patrik Tomčík. Úspešne reprezentoval školu a získal výborné 4.
miesto. Patrikovi blahoželáme. Jeho prípravu na olympiádu viedla vyučujúca nemeckého jazyka Mgr. Katarína Guzová.

Športové úspechy
Žiačky športovej triedy sa zúčastnili Obvodných majstrovstiev v basketbale žiačok
základných škôl 2014/ 2015. Súťaže sa zúčastnilo päť škôl. Tri školy zo Spišskej Novej Vsi, jedna zo Smižian a Krompachy reprezentovali športovkyne z ,, Maurerky,,
Dievčatá vybojovali v zápasoch výborné
1.miesto. Trénerka Mgr. Vladimíra Petrovská sa teší z ich úspešného umiestnenia. Blahoželáme k postupu do krajského
kola v Rožňave.
Prajeme športovkyniam veľa úspešne
vybojovaných športových zápasov.
Mgr. Michaela Micherdová,
koordinátor ZŠ s MŠ Maurerova

