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 9. ročník 
2017  

 

  2. číslo 
 

 

Časopis ZŠ s MŠ Krivany 

Na stole bahniatka a veľké dobroty, 

príde láska, vykroč jej oproti! 

Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, 

 patria každému, veď sú veľkonočné. 
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  Milí čitatelia!  
Nový rok sa rozbehol obrov-
ským tempom. Ani sme sa ne-
nazdali a už je tu marec. Blíži 
sa Veľká noc, čo pre mnohých 

znamená veľa.  

Veľká noc je najväčším sviat-
kom v liturgickom roku. Ježiš 
Kristus na Veľkú noc zvíťazil 

nad smrťou a otvoril nám nebo. 
Počas tohto sviatku prežívame 
rôzne zvyky a tradície. Chlapci 
šibú a oblievajú dievčatá, kto-
ré im za to dajú peniaze, maľo-

vané kraslice alebo nejakú 
sladkosť. My všetci si aj troš-
ku oddýchneme a spomalíme. 

V tomto jarnom čísle vás opäť 
čakajú zaujímavé rubriky. Pri-
pravili sme pre vás správy zo 
života školy. Množstvo infor-

mácií, veľq fotografií, zaujíma-
vé ankety, kvízy vás potešia a 

určite inšpirujú k ďalšej práci. 
Dúfame, že vás prekvapí aj 

rozhovor s pani učiteľkou Jani-
čovou.  Vám  všetkým želáme 

veselú šibačku, veľa vody, slad-
kostí a málo úrazov.  

P.S. Prajeme pekné a ničím ne-
rušené čítanie.  

       Sávka Berdisová, 9. ročník 
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Mesiac knihy - minifestival čítania,  plagát—žiaci 1. 
stupňa (Z rozprávky do rozprávky), knižná hliadka, 
knižnica— hľadanie náučnej a umeleckej literatúry 

6. marca - prednáška o včelách v 
rámci predmetu prvouka, pán Pavol 
Karabaš, žiaci 2. ročníka 

8. marca - štiepenie stromov s pá-
nom Kvetoňom, v rámci projektu Ze-
lená škola 

13.—14. marca - Pytagoriáda, ma-
tematická súťaž, žiaci 1. a 2. stupňa 

14. marca-  školské kolo literár-
nej súťaže prednesu poézie a prózy 
-  Hviezdoslavov Kubín, žiaci 1. - 9. 
ročníka, víťazi prvých miest v 2 ka-
tegóriách - postup na okresné kolo 
(27. marca, ZŠ Komenského 13, Sa-
binov) 

15. marca - Kreácie detského fol-
klóru, žiaci súboru Čerkutka, okres-
né kolo, Mestská galéria Lipany, 
umiestnenie—Martin Bača (Zlaté 
pásmo) - postup na krajské kolo 

15. marca - okresné kolo basketba-
lu dievčat v Sabinove, žiačky bas-
ketbalového krúžku, 4. miesto 

 

19. marca - Klokan, najväčšia mate-
matická súťaž na svete, žiaci 1. - 9. 
ročníka  

19. - 24. marca 
- súťaž Najkraj-
šia kraslica, me-
dovník, korbáč, 9. 
ročník regionálnej 
súťažnej pre-
hliadky (učebná 
pomôcka) 

 

21. marca  - 
Testovanie 9,  7 žiakov 9. ročníka, 
test zo slovenského jazyka, literatú-
ry a matematiky 

21. marca - exkurzia v Košiciach, 
Bricklandia - výstava z legokociek, 
žiaci 1. stupňa 

22. marca - oslava Svetového dňa 
vody, žiaci 2. stupňa—občerstvenie 
čerstvou vodou, žiaci 1. stupňa—
zábavné a športové aktivity  

 

Zažili sme 

Január 
16. januára - školské kolo lite-
rárnej súťaže Šaliansky Maťko, 
žiaci 2. až 7. ročníka, víťaži v 
troch kategóriách - postup do 
okresného kola (Lipany, ZŠ 
Hviezdoslavova 1) 

31. januára - preventívna pro-
tidrogová prednáška, žiaci 5. - 
9. ročníka, Peter Remper za 
Slovensko bez drog 

Február  
9. februára - Fašiangový karneval, 
žiaci 1. stupňa 

12. februára - divadelné predstavenie 
žiakov Gymnázia Lipany  - Faust alebo 
Neuveď nás do pokušenia, Mestská ga-
léria v Lipanoch, žiaci 2. stupňa 

14. februára - oslava Dňa zaľúbených 
- pošta pre žiakov a učiteľov 
(valentínska nástenka), žiaci 1. a 2. 
stupňa 

Marec 



4 

Cieľom prednášky bolo poukázať na to, že 
drogy nie sú riešením problémov. Samotný 
prednášateľ spríjemnil dopoludnie vtipne 
prerozprávanými príbehmi zo života, ktoré 
však nie vždy skončili dobre. Žiaci získali 
vedomosti o tom, ako drogy fungujú, ako sa 
človek stane od nich závislý. Podnetné in-
formácie o tom, ako pôsobia na myseľ, emó-
cie či tvorivosť človeka, samotných žiakov 
zaskočili. Aj pravda o marihuane všetkých 
prekvapila. Od roku 2009 združenie Sloven-
sko bez drog zorganizovalo na stredných 
a základných školách viac ako 6000 preven-
tívnych protidrogových prednášok.  

 

„Prednáška ma zaujala. Páčili sa mi prav-
divé zážitky zo života. Verím, že sme si 
všetci uvedomili, aký veľký problém drogy 
v dnešnom svete predstavujú,“ povedala 
nám o podujatí  Slávka Berdisová, žiačka 9. 
ročníka. 

Klaudia Miková, 9. ročník 

 
 
 

 

31. januára našu školu navštívil sympatický Peter Remper 
z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Jeho protidrogová 
preventívna prednáška priniesla žiakom 2. stupňa množstvo 
zaujímavých poznatkov. Hoci sa o drogách stále hovorí, 
informácií o týchto nebezpečných látkach nikdy nie je dosť.  

Čo sme si zapamätali? 

Pravda o drogách  

1. Pouličné názvy - Herák, Háčko, Kakao sa používajú pre drogu: 

a)heroín   b)pervitín   c)extáza   d)marihuana. 

2. Ktorá droga je najčastejšie užívanou nelegálnou drogou? 

a)extáza  b)marihuana   c)extáza   d)heroín 

3. Pouličné názvy - Tráva, Mariška, Bongo sa používajú pre drogu: 

a)marihuana   b)kokaín   c)pervitín   d)extáza 

4. Pouličné názvy - Éčko, Ekina, Koleso sa používajú  pre drogu. 

a)marihuana   b)kokaín   c)extáza   d)pervitín 

5. Pouličné názvy - Perník, Piko, Pedro sa používajú pre drogu: 

a)pervitín   b)kokaín   c)extáza   d)heroín 

 

Výsledky: 1a, 2b, 3a, 4c, 5a  

Díler 

Rodina 

Otrava 

Gýč 

Alkohol 

 

Ema Konkoľová, 

8. ročník 
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9. februára si naši najmenší spríjemni-
li dopoludnie.  

V priestoroch telocvične školy sa uči-
teľky a ich „deťúrence“ zabávali 
v pestrofarebných maskách. Karneval 
sa začal tancom prítomných masiek, 
ktoré sa zároveň predstavili. Vytvorili 
sa skupiny podľa tried. Súťažiace deti 

a ich masky prechá-
dzali jednotlivými 
stanovišťami. Hádza-
nie šípok do balónov, 
drevené bludisko, 
cestička pre slona, 
pančucha na hlave či 
zhadzovanie 
kužeľov,  

prekážková  

dráha s hokej-
kou a loptičkou 
či balónový beh 
všetkých poteši-
li. Zo závereč-
nej tomboly mali 
všetci radosť. 
Deti šantili, vytancovali sa do sýtosti a 
o plné brušká sa postarali tety ku-
chárky so svojimi chutnými 
„krepľami".  

Slávka Berdisová, 9. ročník 

 

Karneval 
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Žiaci a žiačky  2. stupňa sa dňa 12.februára (pondelok) zúčastnili na di-
vadelnom predstavení  FAUST alebo Neuveď nás do pokušenia. V Mest-
skej galérii Lipany boli očarení divadelnou atmosférou. Túto zaujímavú 
divadelnú hru pripravili študenti Gymnázia Lipany, členovia  krúžku Slovo. 
Svojimi hereckými schopnosťami dokázali prítomných potešiť, očariť a 
presvedčiť.  

V príjemnom prostredí galérie prítomní zistili, ako Faust, hlavná postava príbehu, naplnil 
svoje túžby a sny. Toto dramatické dielo sa nieslo 
v znamení tvorivosti, túžby po poznaní, kráse a  
moci. Žiakom a aj učiteľom sa predstavenie veľmi 
páčilo. Aj Klaudia Miková, žiačka 9. ročníka, mala z 
divadelného predstavenia príjemný umelecký záži-
tok: „ V galérii sa mi páčilo, bola tam dobrá at-
mosféra a študenti Gymnázia Lipany sú veľmi 
talentovaní a šikovní. Zaujala ma aj hlavná po-
stava Faust, kvôli naplneniu svojho sna bol 
ochotný sa spojiť s diablom.“    

Slávka Berdisová, 9. ročník   

1. Okrem tragédie a činohry medzi základné 
dramatické žánre patrí: 

a)román     b)rozprávka   c)komédia    d)bájka 

2. Dráme vznikla: 

a)v starovekom Grécku    b)v Egypte   c)v Ríme    

d)na Slovensku 

3. Základom divadelnej hry je:  

a)dialóg   b)kostým   c)reč rozprávača   d)pocity  

4. Prvé uvedenie divadelnej hry sa nazýva: 

a)derniéra   b)premiéra   c)repríza    

d)inscenácia 

5. Známu divadelnú hru Rómeo a Júlia 
napísal: 

a)Milan Rúfus   b)William Shakespeare   

c)Victor Hugo  d)Juraj Jakubisko 

 

Divadlo nás zaujalo 
Výsledky: 1a, 2a, 3a, 4b, 5b 

PRESKÚŠAJ SA 
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 Do projektu Zelená 
škola sme zapojení už 
od školského oka 
2016/2017. Vybranej 
téme Zeleň a ochrana 
prírody sa teda venu-
jeme už 3 roky. Počas 
posledných mesiacov 
sme sa zamerali na ovo-
cinárstvo. Pán starosta 
v spolupráci s pánom 
Vladimírom Skladaným 
nakúpil pôvodné odolné 

typy stromčekov 
a šikovní chlapi na čele 
s pánom Giraškom ich za 
areálom školy na vybra-
nom pozemku vysadili. 
Žiaci zo  Zelenej školy 
sa tiež boli priučiť.  
Oslovili sme aj skúsené-
ho ovocinára pána Moj-
míra Kvetoňa, aby nás 
ovocinárskemu  „umeniu“ 
priučil. Prišiel do školy 
a postupne žiakom všet-
kých tried s ohľadom na 
ich vek rozprával 
o rozoznávaní konárikov 
podľa veku, o púčikoch, 
o „roku ovocinára“, uká-
zal nám aj búdky pre 
vtáčiky z kokosového 
orecha ( používajú sa na 
prilákanie vtáčikov do 
záhrady, ktorí sa nám 
potom postarajú o 
„vyzbieranie“ škodcov 
na zelenine a ovocí). Do-
niesol žiakom aj ukážky 
konárikov z rôznych 

ovocných 
drevín – čerešňa, hroz-
no, hruška, slivka, rí-
bezľa, ... 

Počas nasledujúceho 
týždňa k nám zavítal 

opäť, a to aj s pánom 
Vladimírom Skladaným. 
Je to pán, ktorý vlastní 
Ovocnú škôlku 
v Sabinove a ponúka ši-
roký sortiment ovoc-
ných stromčekov a aj 
poradenstvo v tomto 
odbore. Obaja nás po-
stupne učili, ako sa odo-
berajú štepy, ako sa 
štiepi „z ruky“, nakoľko 
vonku panoval mráz. Zo-
pár odvážlivcov si mohlo 
vyskúšať zarezávanie 
odrezkov, videli sme 
ošetrenie rán po záre-
zoch voskom. Každý žiak 
si mohol vziať domov  
štepy, ktoré sa nám vo 
vode príjmu a následne 
sa zasadia. 

      

  Mgr. Mária Šimová 

Zelená škola 
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14. februára si učitelia i žiaci školy pripomenuli Deň za-
ľúbených. Svoje odkazy, básničky, poďakovania vhadzo-
vali do valentínskej krabice, ktorú vyrobili deviatačky. 

Písanie pekných myšlienok bolo zároveň pod-
netnou prácou, valentínske srdiečka žiaci spo-
ločne ozdobili a vystavili na školskej nástenke. 
Sladké lízanky spríjemnili dievčatám a chlap-
com sladké popoludnie. „Valentínsky deň som 
si užila. Starší aj mladší spolužiaci odušev-
nene písali valentínske odkazy pre svojich 
kamarátov i učiteľov do pripravenej krabice. 

Tá sa 
rýchlo zaplnila. Myslím si, že každý je-
den z nás dostal nejakú valentínku. 
A pri písaní, kreslení a ozdobovaní si 
všetci pomáhali,“ povedala o oslave svä-
tého Valentína Klaudia Miková, žiačka 9. 
ročníka.        Slávka Berdisová, 9. ročník 

„Páčilo sa mi to a bola som veľmi rada, že mi 
moje kamarátky napísali zopár odkazov.“  

             Marianka Berdisová, 2. ročník 

„Bola to sranda. Každý písal niekomu valentín-
sku poštu. Najlepšie bolo aj to, že sme všetci 

tretiaci dostali od našej pani učiteľky lízanky.“  

                 Daniel Jižikovský, 3. ročník    

„Bol to pekný deň. Hlavne vďaka našim dvom 
deviatačkám, Klaudii a Slávke :D.“  

                       Rasťo Kuchár, 7. ročník 

„Páčilo sa mi, že sme dostali sladkosti. 
A taktiež ma veľmi zaujala pekne vyzdobená  

valentínska krabica na valentínsku poštu.“  

                       Ľuboš Pribula, 7. ročník    

 

Valentínska pošta 

Názory na Valentín 

Vernosť 

Autentickosť 

Láska 

Energia 

Nádej 

Túžba 

Í 

Nervy    

 
Valentínske želanie 

 

Ten náš zlatý Valentín, 

hľadá nás - čo s tým? 

Strieľa šípky lásky 

k nám a k nim. 

Sú to samé otázky, 

vraj, verte im. 

Valentínko, osvieť nás, 

a ty, láska, vráť 

sa medzi nás. 

 

Štefan Duda, 6. ročník 
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Naši malí prváčikovia majú za sebou niekoľko mesiacov nových povinností. 
Museli si zvykať na ranné vstávanie do školy, pravidelnú domácu prípra-
vu, spolužiakov, učiteľov. Ak ste zvedaví, ako si žijú naši najmenší, pre-

čítajte si túto anketu.   

Ako sa ti zmenil život po príchode do 
1. ročníka? 

 

 

Kde ťa to bavilo viac - v škole alebo 
v škôlke? 

 

  

Ktorá pani učiteľka ti najviac padla 
do oka? 

 
 
Veríme, že sa snažíte. Aká hodina 
ťa baví najviac? 

 

Prváčikovia 

1. Musíme si urobiť domáce úlohy. Mám aj super 
triedu. 

2.  V škôlke, lebo sme sa hrali a spali sme. 

3.Najviac naša pani triedna učiteľka.  

4.Najviac ma baví matematika, čítanie, písanie 
a výtvarná.                             Marko Janič (Dubkáčik) 

1.Každý deň máme nové veci.  

2. V škôlke, lebo sme sa hrali.  

3. Naša pani učiteľka je najlepšia.      

4.Najviac ma baví matematika, pí-
sanie a čítanie.              

Jozef Kušnír (Tornádo) 

1.Každý deň máme nové domáce úlohy.  

2. V škole, lebo sa naučíme písať, čítať 
a počítať.  

3. Najlepšia je naša triedna.  

4.Baví ma telesná výchova.  

                      Ivanka Koľová (Princezná) 

1. Musíme sa pripraviť na každú úlohu.  

2. V škole sa naučíme viac vecí.  

3. Naša triedna je najlepšia. 

4. Najlepšia hodina je anglický jazyk.  

                 Timea Hriňáková        

Náš malý spolužiak, prvák 
Jožko Kušnír, bol 1. decem-

bra 2017 ocenený vo vý-
tvarnej súťaži „Ochranárik 
čísla tiesňového volania 112 
a civilnej ochrany“. Umies-

tnil sa na 3. mieste 
v kategórii pre 1. stupeň  za 
„Akú záchranársku techni-

ku som videl zasahovať 
a s čím by som pomohol ja“. 
Toto zaslúžené 3. miesto 
mu zabezpečilo hasičské 

auto, ktoré sám vyrobil. Na 
výrobu použil kartónové 

vložky z vajíčok, lekárske 
paličky a temperové farby. 

Slávka Berdisová. 9.ročník   
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Interview s pani učiteľkou Katarínou Janičovou 

1.Tento školský rok ste sa stali 
učiteľkou našich najmenších 
(prváčikov). Ako sa vám páči práca 
s malými žiačikmi? Čo je na tejto 
práci najťažšie? 

„Práca s prvákmi je nádherná. Ak ich mám k 
niečomu prirovnať – tak sú takými malými 
drobnými snežienkami. Oni sú vďační za 
každý úsmev a vedia byť neskutočne 
úprimní. Najťažšie na práci s prvákmi je 
vydržať nápor otázok z každej strany.“ 

 

2. Pôsobíte veľmi pohodovo. Čo 
musí človek robiť, aby mohol žiť 
šťastný život? 

Dôležitá ja viera v Bo-
ha, ktorá nás napĺňa 
pocitom šťastia a spo-
kojnosti. Pokora a úcta 
ku každému. Nedať si 
šliapať po sebe a veriť 
si. Podpora rodiny je 
obrovským plusom, le-
bo človek potrebuje v 
ťažkých chvíľach po-
vzbudiť či objať. Tiež 
je tu príroda, ktorá 
nás načerpáva energiou 
do ďalších dní. 

3.  V škole vyučujete aj výtvarnú 
výchovu. Máte výtvarné nadanie, 
výzdoba triedy prváčikov je  veľmi 
pestrá a farebná. Majú v súčas-
nosti deti výtvarný talent? 

„Už odmala som bola doma taký malý aran-
žér. Vždy som niečo strihala, lepila ( aj 
dvere s lepiacou páskou som polepila rôzny-
mi návodmi, ako sa učesať- a potom to ne-
šlo vyčistiť). Bývala som v bytovke, a tak 
výzdoba chodby bola v mojej moci. Od pa-
piera som prešla k sadre, drôtom a zakotvi-
la pri dreve. Tento materiál mám najradšej 
a kombinácia s prírodninami ma nadchýna. 
Či majú deti výtvarný talent? Určite majú. 
No my dospeláci, učitelia a rodičia v nich 
ten talent musíme prebúdzať.“ 

Milá, usmievavá kráča po chodbe. Často je pri nej hromada malých de-
tičiek, ktoré ju nenechajú ani chvíľočku osamote. Katarína Janičová, pani 
učiteľka malých prváčikov. Ak vás zaujíma, aký má vzťah ku knihám, vý-
tvarnému umeniu, pozitívnemu mysleniu či deťom, prečítajte si tento zau-

jímavý rozhovor. 

„Správne knihy v našich rukách nás vedia urobiť lepšími.” 
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Najzaujímavejší výtvarný pokus (výrobok):   

Detstvo -„Vyrobila som si s kamarátkami domček pre Barbie. Bolo tam všetko. 
Obývačka, chodba, kuchyňa – tapety na stenách a dlhé hodiny hrania sa za 
„výťahom".   

Súčasnosť - „Maľovanie na sklo a drevo.“ 

Najkrajší zážitok s deťmi: „Asi najkrajší bol výstup na Šarišský hradný vrch 
s mojou úplne prvou triedou—boli to tiež prváci." 

Najobľúbenejšia kniha: „Najobľúbenejšia kniha je práve tá, ktorú čítam :) 
Leotina záhrada – F. R.  Núti človeka zamyslieť sa nad vlastnými životnými ho-
dnotami.“ 

Najzaujímavejšia činnosť: „Poznávanie Slovenska, zbieranie bylín a lesných 
plodov.“ 

Naj vlastnosť: „Myslieť pozitívne.“ 

Naj farba: Modrá 

4. Prejavuje sa tento vzťah k vý-
tvarnému umeniu aj vo vašom osob-
nom živote? 

„Určite áno. Doma vždy niečo vymýšľam a 
tvorím, v dielni si odkladám rôzne veci a keď 
sa na nejaký predmet pozriem, hneď ma na-
padne, čo by som z toho mohla vyrobiť.“ 

5. Ako trávite svoj voľný čas?  

„Najradšej trávim svoj voľný čas v prírode. 
Milujem Tatry, ale aj okolie našich dediniek. 
Tiež rada oddychujem pri dobrej knihe či v 
záhrade.“ 

6. Je mesiac kníh. Ako vní-
mate knihy? Potrebujete 
ich len ako prostriedok 
vzdelávania alebo sú súčas-
ťou vášho voľného času? 

„Správne knihy v našich rukách 
nás vedia urobiť lepšími. Mám ra-
da dobrodružné, historické knihy, 
ale prečítam si aj náučné. Tiež 
čítam aj detské knihy, pretože ak 
chcem, aby deti čítali, musím kni-
hu vedieť vybrať. Teraz čítam 
knihu  "O psíčkovi a mačičke" s 
mojimi prvákmi a myslím si, že sa 
im to veľmi páči. Ale nádhernú 
knihu pre deti som si kúpila na 

Vianoce a je od autorky Andrey Gregušovej 
– Operácia orech a iné dedkoviny. Odporú-
čam si ju prečítať.“ 

 

7. Blíži sa Veľká noc. Máte tento 
sviatok rada? Majú pre vás veľko-
nočné zvyky význam? 

„Všetky sviatky sú na to, aby sme spomalili, 
oddýchli si a venovali sa svojim blízkym. 
Veľkú noc a jej zvyky mám rada, hoci sa nie-
kedy pred nimi skrývam.“ 
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Čo by som robil (a), 
keby som vyhral (a) ... 

David Berdis: „Keby 
som vyhral milión, kúpil 
by som si peknú vilu s 
peknou záhradou. Potom 
by som si zabezpečil au-
to značky Maserati. Za-
ložil by som veľkú auto-
opravovňu i odťahovú 
službu. A za ďalšie pe-
niaze by som si dal do-
viesť plný vagón jedla a 
oblečenia a poslal by 
som to všetko do Afriky 

pre chudobných ľudí." 

Števo Duda:„Keby som 
vyhral milión, dal by som 
ich svojim rodičom a 
chudobným ľuďom. Za-
ložil by som si firmu, kú-
pil auto a parádny dom. 
Založil by som si rodinu, 
dal by som svojim de-
ťom všetko, čo by chce-
li. Zaplatil by som im 
dobré školy, dovolil im 
chodiť na každý krúžok 
a školský 
výlet." 

Sophia Luňaková: „Keby 
som vyhrala v lotérii, 
tak by som odpadla od 
šťastia. Kúpila by som si 
najnovšie auto značky 
Audi. Išla by som s rodi-
nou na dovolenku do Rio 
de Janeiro. Dala by som 
africkým deťom jedlo, 
pitie, poskytla im prácu 
a dobrú zdravotnícku 
pomoc." 

 

Škriatkoviny  

Dievča 5. ročníka sa pýta: „ Čo je na obrázku?“  

Odpoveď: „ Ty zamlada.“ 

Vlastná tvorba 
Zo života našich šiestakov 

 

Frazeologizmy sú ustálené viac-
slovné pomenovania, ktoré vznikli 
veľmi dávno. Bohužiaľ, dnešné 
deti ich nepoznajú alebo ich neve-
dia vysvetliť. Naši ôsmaci dostali 
za úlohu využiť niekoľko frazeolo-
gizmov v príbehoch. 
 

Frazeologizmy 

Je sám ako kôl v plote. 

Martin na bielom koni. 

Kuť železo za horúca. 

Dvom lepšie cesty ubúda. 

Jedného dňa sa vybral Martin na prechádzku po dedine. A keďže v ten deň 
krásne snežilo, prechádzka bola fajn. Keď tak kráčal, zbadal dievča, ktoré 
smutne sedelo na lavičke a plakalo. Neváhal sa jej prihovoriť, a tak to uro-
bil. Dievča sa volalo Janka, vyrozprávala mu všetko, čo zažila. Do všetkého 
strkala nos, urobila niečo, čo nemala. Martin Janku veľmi ľutoval. Rozhodol 
sa, že jej pomôže a zobral si ju so sebou. Pristalo im to. A stal sa z nich pá-
rik na pohľadanie.  

Alexandra Verešpejová, 8. ročník 

 Iný kraj, iný mrav. 

Všade musí nos strčiť. 

Už je ruka v rukáve. 
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Dedko, to je kutil veľký, 

 stále niečo vymýšľa. 

Neposedí ani chvíľku, 

 stále drží v ruke pílku. 

Rúbe drevo, rúbe strom, 

až sa trasie celý dom. 

Veselo je s dedkom naším 

vždy sa naňho veľmi teším. 

 

Jožko Hovančík, 8.A 

Mojich 6 vecí, ktoré by som upravil v našej škole 

 vyučovacia hodina by trvala len 30 minút 

 založil by som futbalový tím školy 

 zrušil by som podpisovú nástenku našich prehreškov 

 postavil by som v škole bufet 

 vytvorili by sme rýchlu školskú rotu pre tých, ktorí by si 
zabudli peračník alebo učebnicu 

 počas veľkých prestávok by sme si mohli vybrať pieseň, 
ktorú by nám vedenie školy prehralo v školskom rozhlase, 
tým by nás určite motivovalo 

Lukáš Gurka, 6. ročník 

Rozprávali sme sa s Jogobelkou 

1. Máš pred Testovaním 9. Ako to prežívaš? 

„Tragicky. Neviem sa z toho spamätať. Neviem, či v daný 
deň prídem, určite dostanem chrípku.” 

2. Ako si sa na test pripravoval? 

„Pozeral som sa na tabuľu a rozprával som sa.” 

3. Čo si myslíš - aké výsledky získaš z matiky a sloviny? 

„Budem rád, ak to bude 20 a 30 %.” 

4. Netráp sa, čakajú nás voľné dni - veľkonočné sviatky sú 
predo dvermi. Čo budeš robiť? 

„Budem spať doma i v kostole.” 

5. A čo jedlo? Na akých dobrotách si pochutíš? 

„Domáce klobásy a syry.” 

                         Klaudia Miková, Slávka Berdisová, 9. ročník 

Ahoj, volám sa Michal a som sám ako kôl v plote. Ale páči sa mi spolužiačka, 
ktorej sa bojím vyznať lásku, pretože všetci strčia nos tam, kde nemajú - 
teda do mojich románikov. Niečo mi nakoplo rozum a urobil som krok vpred. 
Hodil som jej papierik do skrinky. Na papieri bolo napísané: „Ak príde Mar-
tin na bielom koni, tak sa stretneme na moste pri škole.” Nadišiel ten výni-
močný deň. V pravej ruke som držal bomboniéru a v ľavej ruke kyticu kve-
tov. Ubehlo desať minút a jej ešte nebolo. Bol som na ceste domov, keď som 
zrazu počul anjelský hlas. Otočil som sa a zazrel som ju. Dal som jej kyticu 
a bomboniéru. Poďakovala sa mi. A tak sme našli spoločnú reč, veď sa hovo-
rí, že dvom cesta rýchlejšie ubúda.       

                                                                                 Ján Sabolík 8. ročník 
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Magdaléna Sčisláková, 6. 
ročník: „Mojou obľúbenou 
knihou je Papierové mestá od 
Johna Greena. Táto kniha je 
o dvanásťročnom dievčati a 
chlapcovi, ktorí sa do seba 
zaľúbia. Neskôr od seba odí-
du. A potom sa opäť zídu. Pí-
še sa tam o kamarátstve, o 
škole a ich otravnej rodine. 
Mám rada knihy, ktoré sú 
blízke môjmu veku. Knihy čí-
tam pre zábavu, ale aj preto, 
aby som využila čas. No ne-
skôr ma aj tak zaujme, chcem 
sa dozvedieť viac. Takže čí-
tam, čítam a čítam." 

Tamara Majtnerová, 6. 
ročník: „Medzi moje obľúbe-
né knihy patrí Hnusná teta 

Berta od autora Davida Wal-
liamsa. Táto kniha je o dva-
násťročnom dievčati, ktoré 
sa zobudilo s obväzmi na tele. 
No teta Berta vysvetlí, že 
prišla o rodičov pri autoneho-
de a má polámanú každučkú 
kosť vo svojom tele. Stela 
rýchlo zistí, že kosti zlomené 
nemá. Teta Berta ju oklamala. 
Chce ju pripraviť o majetok. 
Nakoniec ju zachráni tetina 
sova Wagner, ktorá so svoji-
mi priateľmi zneškodní tetu 
Bertu. Prečítala som už viac 
kníh od tohto autora, lebo sú 
pre mňa veľmi zaujímavé a 
vtipné. Pri čítaní som sa nao-
zaj pobavila." 

Linda Verešpejová, 6. roč-

ník: „Naposledy som čítala 
knihu Záhady raketovej ulice 
od Ivany Auxtovej. Vybrala 
som si ju preto, aby som zis-
tila, že každá záhada môže 
byť odlišná a každá má svoje 
čaro." 

Števo Duda: „Naposledy ma 
zaujala kniha Prázdniny so 
strýcom Rafaelom. Zobral 
som si ju zo školskej knižni-
ce. Chcel som si ju prečítať, 
pôsobila na mňa vtipne." 

Tadeáš Kušnír: „Naposledy 
som čítal knihu Malý princ, 
čítal som ju preto. lebo sme 
ju mali na povinné čítanie. 
Veľmi sa mi páčila, lebo bola 
poučná a pravdivá. Uvedomil 

Kniha je náš liek  

Marec - mesiac knihy nám pripomína, aká je kniha pre človeka dôležitá. Kým sme 
malí, z kníh nám čítavajú mamičky a oteckovia, neskôr sa z nich učíme a získavame 
nové vedomosti. Stávame sa niekým iným, žijeme vďaka nim v novom prostredí, 
smejeme sa pri nich, niekedy aj plačeme. Prežívame nezabudnuteľné zážitky. Čítaj-
me viac, vďaka knihám môžeme snívať, zabudnúť na svoje ťažkosti a inšpirovať sa 
príbehmi iných ľudí. Prinášame vám názory vašich spolužiakov i učiteľov na obľúbené 
knihy. Inšpirujte sa nimi. Žiaci i učitelia si pripomenuli knihu rôznymi aktivitami. Z 
obľúbených kníh zamestnancov školy sa vytvorila originálna výstava, ktorá detí urči-
te inšpirovala. Žiaci a žiačky 2. stupňa v školskej knižnici hľadali náučnú a umeleckú 
literatúru, žiaci 1. stupňa tvorili plagát, ktorý by mal otvárať dvere do knižnice. 
Minifestival čítania počas prestávok žiakov povzbudil a pomohol im uvedomiť si, že 
čítať môžeme kedykoľvek a kdekoľvek.                        Mgr. Alena Hrabčáková  

 

“Čitateľ prežije tisíc životov, kým zomrie.  

Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden.”   

                                      Georg R. R. Martin 

Marec mesiac knihy - anketa so žiakmi a učiteľmi 

Ktorá kniha ťa naposledy oslovila? Prečo? Čo ti priniesla? 
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Kevin Timčo, 8. ročník: 
„Poslednú knihu, ktorú som 
čítal, bola Malý princ. Čítal 
som ju na základe čitateľ-
ského denníka, ale aj pre zá-
bavu. Kniha sa mi páčila, lebo 
tam bolo veľa dobrodružstva 
a napätia."  

 

Ján Sabolík, 8. ročník: 
„Knihu Naše telo som si vy-
bral preto, lebo  sa tam píše 
mnoho zaujímavých vecí 
o ľudskom tele aj  to, čo sa 
v ňom nachádza. Dozvedel 
som sa aj veci , o ktorých 
som vôbec nevedel. Odporú-
čam túto knihu prečítať, 
pretože vám prinesie veľa 
informácií." 

1. Viazaná umelecká reč písaná vo veršoch sa na-
zýva: 

a)próza   b)poézia   c)epika   d)lyrika 

2. Neviazaná umelecká reč písaná vo vetách sa 
nazýva: 

a)próza   b)poézia   c)báseň  d)veta 

3. Zvuková zhoda slabík na konci verša sa nazýva: 

a)verš   b)rým   c)báseň   d)rytmus 

4. Jeden riadok v básni, piesni sa nazýva: 

a)rytmus  b)veta  c)verš   d)pieseň 

5. Literatúra, ktorá prináša umelecký zážitok, 
sa nazýva: 

a)umelecká   b)náučná   c)odborná   

 d)administratívna 

 

Výsledky: 1b, 1a, 3b, 1c, 1a 

KVÍZ 

PRESKÚŠAJTE SA 

Pani učiteľka Eva Viktorová:  

„Nemám obľúbenú knihu. Ale mám veľa ob-
ľúbených autorov a páčia sa mi mnohé žán-
re. Vo voľnom čase si rada prečítam knihy s 
kriminálnou zápletkou od slovenského spiso-
vateľa Dominika Dána alebo literatúru ur-
čenú skôr pre ženy od Táne Kelleovej Va-
silkovej. Tiež sa rada ponorím do krátkych 
príbehov pre potešenie duše od Bruna 
Ferrera. Odporúčam prečítať si aspoň jed-
nu z týchto drobných a nenápadných 
knižiek. Príjemné čítanie.” 

Pani učiteľka Gabriela Pellerová:  

„Mám rada zaujímavé čítanie pre ženy. Kni-
hy sú o skutočných príbehoch žien (nie fik-
cia). Majú strhujúci dej, zaujímavé výpove-
de žien, pretože bežní ľudia hovoria jedno-
ducho a nekomplikovane. Sú to knihy, ktoré 
píše život.” 

  

Pani učiteľka Mária Onuferová:  

„Naposledy ma zaujala kniha Muž me-
nom Ove - vtipné, ale aj dojímavé 
rozprávanie v živote starčeka. Pán, 
ktorý všetko ofrfle, skritizuje a na-
priek tomu si ho v závere knihy člo-
vek obľúbi. Kniha ma prinútila zamys-
lieť sa. Neodsudzujme starších ľudí, 
nevieme, aký život si prežili.”   
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Zajtra je Deň zaľúbených. To zname-
ná, že ja a moja posteľ máme konečne 
sviatok :3.  Alee, nie. Nemám nič proti 
Valentínovi,  ale myslím si, že je to ta-
ké deprimujúce. Najviac nekomfortné 
je to, že hneď po Valentínovi nasledu-
je Deň osamelých. A čo ma frustrovalo 
najviac je to, že neviem, čo si mám po-

čas tých dvoch „sviatkov“ darovať.  
A len tak mimochodom. Absolútne ne-
tuším, čo tie zložité slová znamenajú. 
Píšem ich len preto, aby to malo lepšiu 

atmošku :D.      

 

Slávka Berdisová , 9.ročník  

Dnes je posledná šanca opraviť 
si známky do polročného vy-
svedčenia. Viete, že naša trie-

da by mohla mať vlastnú knihu rekordov? Iba my vieme 
mať 30 chýb v diktáte, iba my vieme naštvať učiteľov za 
najkratší čas, iba my vieme ako na učiteľov, aby nám nedá-
vali písomky dnes, ale až o týždeň, občas vôbec. Iba my 
vieme prísť do školy len traja. Iba my vieme dostať päť pätiek za 
jeden deň. A iba my vieme, ako si opraviť známku  2 na 4 pomocou 
jedného testu. Sme proste D.O.K.O.N.A.L.Í.   

26. januára  

1.február   

Dnes na matike nás učka prekvapila. Teda, 
dá sa povedať, že my ju. Konečne sme do-

stali z testov všetci dobré známky. Dokonca 
aj náš najväčší „flákač“. A keďže ma to ale 
že fakt prekvapilo, nemohla som mu nepove-
dať : „Zajtra dakoj vravím tvojej mamke, 

že si dostal jednotku!“ No on len rýchlo krú-
til s hlavou  - že nie. Nechápala som prečo, 
veď ja keby som dostala konečne jednotku, 
hneď  by som to dala do lampárne :D. Takže 
som sa ho spýtala, že prečo a jeho odpoveď 
stála za všetko: „ ši normálna? Šak by som 

sa potom mušel učic!“  

13.február  

Denník dokonalých 

Už len jeden deň a je piatok. Z toho 
vyplýva , že je štvrtok. Piata hodina 
a  nemina.  S našou najlepšou nemči-
nárkou. Super. A viete  čo? Moje 
všéétky knihy a iné veci na neminu som nechala dakde doma 
pod stolom. Výborne. Učka ma pochváli. Pomaly, aj slimák by 
bol rýchlejší ako ja.  Dotrepala som ku katedre a spustila 
ospravedlnenie.  No dopadlo to nad moje očakávania. Nikto 
neprišiel  o vlasy ani o zuby :D. Učka ma poslala na svoje 
miesto a začala vysvetľovať látku. Keď sme mali otvoriť zo-
šity a napísať si vety do zošita, došlo mi, že nemám ani kú-
sok papiera. Obrátila som sa na svoju BFF-ku a opýtala si od 
nej papier. Ona sa zohla, vzala do ruky vrecúškoa niečo vy-
tiahla a vraví „A toaleťák ti nestačí?“.  

25. január   
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Už 49. ročník okresnej súťaž-
nej prehliadky hudobného fol-
klóru detí sa uskutočnil 15. 
marca v Mestskej galérii 
v Lipanoch. Súťaže Kreácie 
detského folklóru sa aj tento 
rok zúčastnili žiaci krivianskej 
školy. Martin Bača, žiak 6. 
ročníka,  sa umiestnil v zla-
tom pásme s postupom na 
krajské kolo (Raslavice). Mar-
tina Novická (7. ročník), Adela 
Kuchárová (2. ročník), Rasto 
Kuchár (7. ročník) sa umiestni-
li v striebornom pásme. Aj 
spevácka  folklórna skupina 
(Čerkutka) obsadila strieborné pásmo. 
Každý dostal diplom a malú odmenu. 
Súbory Sabiník, Lipka, Hviezdička, 
Jazierko, Briezka, Dubovičanček, 
Dravčan, Havrančatá a aj Čerkutka 
zaspievali krásne ľudové piesne. V sú-
ťaži účinkovali detské folklórne sku-

piny, inštrumentalisti, sólo 
speváci. Cieľom súťaže je pre-
zentovať činnosť detských 
folklórnych súborov a zároveň 
poznávať ľudové tradície. 
„Cítila som sa úžasne. Bolo 
to pre mňa veľké potešenie 
reprezentovať našu školu. 
Mala som krásny pocit byť 
účastníkom tejto súťaže. 
V príjemnom prostredí sme 
sa usmievali a tešili.“                                          

                                                                   
Sophia Luňaková, 6.ročník 

Kreácie detského folklóru 2018 
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Postup   

Urobíme kvások (troška mlieka, cukru, drož-
dia, hrubej múky). Pridáme k ostatným surovi-
nám. Vypracujeme cesto, ktoré dáme vykys-
núť. Na pomúčenej doske cesto rozdelíme na 
4 časti. Každú časť si rozvaľkáme (ako na 
kysnutý závin). Rukou si označíme - predelíme 
cesto na 4 časti, ktoré budeme naplnené skla-
dať ako harmoniku. Na krajnú časť cesta na-
ložíme rovnomerne tvarohovú plnku. Ten pre-
kryjeme zvyšným cestom a okolo tvarohovej 
plnky mierne zatlačíme. Na vrch druhého ces-
ta dáme makovú plnku a zase ju prekryjeme 
kysnutým cestom a zatlačíme. Na tretiu časť 
cesta dáme orechovú plnku, prekryjeme zvyš-
ným cestom, tiež zatlačíme. Na povrchu závi-
nu urobíme dvoma prstami hlbokú jamku, do 
ktorej lyžičkou uložíme slivkový lekvár. Okra-
je potrieme rozšľahaným žĺtkom. Dáme ho 
upiecť.                

Mňam, mňam. Dobrú chuť. 

Recept Terezky Urdovej 

Kysnutý závin — Harmonika 

 kysnuté cesto pečieme na plechu, na 
mastnom papieri 

 po upečení potrieme olejom 

 suroviny na závin musia mať rovnakú 
teplotu 

 upečený závin rozkrojíme v prostriedku a po odkrojení 
obidve časti zatlačíme k sebe, nevyschne nám 

Dobré rady pre mladé gazdinky 

Na kysnutý závin potrebujeme  

 1 kg hladkej múky 

 2 kocky droždia 

 3 PL kryštálového cukru 

 1/2 l mlieka, 3 žĺtka 

 2 dcl oleja, 1 vanilkový cukor 

 1 prášok do pečiva, 1 ČL soli 
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Naše 
výrobky v IX. ročníku regionálnej súťažnej 
prehliadky – NAJKRAJŠIA KRASLICA, ME-
DOVNÍK, KORBÁČ      

                                                                                                    
Lipany,  19. – 24. marec  

Kriviansky kroj 

Medovníkové kraslice 

Učebná pomôcka – ROK 

Aj tento školský rok sa v základnej škole us-
kutočnilo školské kolo literárnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Dievčatá a chlapci pred-
viedli, čo si celé týždne pripravovali. V 4 ka-

tegóriách recitátori predviedli zaujímavé 
ukážky poézie a prózy. Porota to mala naozaj 

ťažké. Hodnotila výber textu, schopnosť vnú-
torného videnia a cítenia recitátora, jeho hla-
sovú techniku, originálnosť či jeho pôsobenie 
na poslucháčov. Na okresné kolo postúpili ví-

ťazi dvoch kategórií. Jozef Karabaš z druhé-
ho ročníka prekvapil vtipnou básničkou o kos-
tre. Magdaléna Sčisláková zo šiesteho roční-

ka predviedla vtipnú prózu o vranke Dánke. 
„Pri recitovaní som sa cítila fajn. Stres 

som vôbec nemala. Rada absolvujem takéto 
súťaže,“ povedala o súťaži víťazka druhej 

kategórie v próze Magdaléna Sčisláková. 

Mgr. Alena Hrabčáková 

Hviezdoslavov Kubín 2018 
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Krivý Jany, časopis ZŠ s MŠ Krivany 

Na Veľku noc v mojim viňśu 

nemože bic pozdraf inśi 

každej dzifke vedro vodi 

isto jej to nepośkodzi, 

eśči vodi kuśčičko, 

naj červene ma to ličko  

a parobkom do skľinečky, 

uľej dzifka paľenečky, 

za śibačku jak śe patri, 

priruc eśči vajca za tri. 

http://www.zskrivany.sk/ 


