
Spišská Nová Ves 25.3.2009 

Milá Aďka! 

 

Na úvod môjho listu by som Ťa chcela srdečne pozdraviť a 

oboznámiť s našou super školou.  

Nový školský rok sa opäť začal a my sa už budeme musieť znova 

učiť. Ale už nie tak, ako minulé školské roky. Náš prvý deň v škole po 

prázdninách bol niečím výnimočný a zázračný. A vieš prečo? Pretože, 

keď sme vstúpili do školy, čakalo nás veľké a krásne prekvapenie. Od 

úžasu som pomaly prestala dýchať. Našu školu úplne celú opravili, 

vylepšili a skrášlili. Musím Ti napísať všetko čo máme nové, lebo som 

taká šťastná, že sa mi odrazu chce chodiť do školy. Takže začínam 

písať.  

Privítali nás krásne biele plastové dvere a nádherne vyzdobená 

dolná chodba školy. Naša škola patrí medzi najkrajšie a najväčšie školy 

v Spišskej Novej Vsi. V škole je asi 35 tried. Okrem bežných tried 

máme aj nadačné triedy, triedy v ktorých sa žiaci viac venujú cudzím 

jazykom, matematike, prírodopisu a máme ešte aj špeciálne triedy. 

Vybavenie našej školy je naozaj krásne. Máme novú počítačovú 

miestnosť pre deti 1. až 4. ročníka, kde je 10 nových počítačov s 

napojením na internet a veľká tlačiareň, novým nábytkom, tabuľou, 

knihami, encyklopédiami, modelmi prírodnín je vybavená učebňa 

prírodopisu. Aby sa nám ľahšie, krajšie a zaujímavejšie učil slovenský 

jazyk zariadili nám v škole učebňu slovenského jazyka a školskú 



knižnicu. Tu máme päť nových počítačov a krásnu eBeam tabuľu. V 

knižnici máme veľa kníh od slovenských aj zahraničných autorov. 

Anglický jazyk a nemecký jazyk sa chodíme učiť do jazykového 

laboratória. Sú tam krásne nové lavice, stoličky, flipchartová tabuľa, 

veľa anglických, nemeckých hier. Všetky triedy sú krásne, farebne 

vymaľované, vyzdobené našimi prácami a kvetmi. Máme dve 

telocvične, ktoré nám budú od apríla opravovať. Pre deti, ktoré 

chodia do družiny máme tri ihriská  pieskovisko s preliezačkami, 

basketbalové ihrisko, futbalové ihrisko. Hneď vedľa školy máme aj 

krásnu krytú plaváreň, kúpalisko a športovú halu. Pri škole máme 

školské arborétum. Je to pozemok, na ktorom je záhradka, altánok a 

krásne malé jazierko. Cez technické práce tam chodíme hrabať 

pokosenú trávu, vytrhávať burinu a zbierať odpadky. Školská jedáleň 

je tiež veľmi pekná. A ako dobre nám tam varia. Na chodbu vedľa 

jedálne nám dali automat na mlieko. Teraz Ti ten automat opíšem. V 

tom automate máme štyri druhy mliek: vanilkové, kakaové, jahodové a 

banánové. A mohli sme si kúpiť mliečnu kartu za päť eur.  

V škole nám organizujú aj rôzne zbery. Zbierame papier, 

ekopaky, PET - fľaše. Ja som vyhrala prvé miesto v zbere papiera v 

septembri 2008. Dostala som perá, ceruzky, zápisník, strúhadlo a iné 

drobné veci, ktorým som sa veľmi potešila. V tomto školskom roku je 

pre nás žiakov pripravených množstvo akcií. V októbri bude papierová 

reťaz. Musíme z papiera vystrihnúť pásiky, ktoré zlepíme do jednej 

veľkej reťaze. Farby budú modrá, biela, červená a zelená. Dúfam, že 



sa nám podarí vytvoriť svetový rekord o najdlhšiu papierovú reťaz. 

To by naozaj bolo super. V novembri pôjdeme na plavecký výcvik, na 

ktorý sa už teraz veľmi teším. V decembri bude vianočná burza. Tu sa 

budú predávať výrobky, ktoré vyrobíme na hodinách výtvarnej a 

technickej výchovy. Ale nesmiem zabudnúť ani na našich perfektných 

učiteľov. Chodia s nami na výlety, na olympiády, na športové, výtvarné, 

zemepisné a ešte na všetky možné súťaže, ktoré existujú. No ale to 

nie je všetko. Naša škola je proste najúžasnejšia a najlepšia. Veď 

získala veľa cien ako napríklad: 3. miesto v celoslovenskej súťaži 

Škola roka, 1. miesto v súťaži Zelená škola. Tento titul má iba naša 

škola na Slovensku. Získala 2. miesto za vydávanie školského časopisu 

OKO a tiež aj 3. miesto za vydávanie časopisu. Vieš si to predstaviť? 

My sme proste super škola.  

Dúfam, že sa Ti naša škola aspoň z môjho rozprávania veľmi páči 

a verím, že mi tú našu super školu aj tak trošku závidíš. Nakoniec som 

zistila, že keď je krásne prostredie, pekné triedy, skvelí učitelia, 

keď máme možnosti výletov, krúžkov, používania takých učebných 

pomôcok, aké máme my, škola nie je až taká zlá. Aj do školy sa dá 

chodiť s radosťou. Zároveň by som Ťa touto cestou chcela pozvať k 

nám, aby si na vlastné oči videla to, o čom som Ti tu písala. Našu 

super školu.  

S pozdravom Dominika 
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