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    Milí kamaráti! 

   Tento školský rok letí ako voda. Ani sme sa 
nenazdali, a je tu apríl. Hovorí sa, že tento 
mesiac je bláznivý. Možno bude počasie   
šantiť, no vy ostaňte nohami na zemi.         
Nezabúdajte, že najprv sú povinnosti a až  
potom zábava. 

    Pred dverami je Veľká noc. Je to kresťan-
ský sviatok, počas  ktorého si pripomíname, 
že nám Ježiš Kristus išiel pripraviť miesto v 
nebi. Počas sviatkov takmer všetci zachová-
vame nejaké tradície. Chlapci chodia oblievať 
a šibať    dievčatá. Ony ich odmenia sladkým 
vajíčkom   alebo potešia euríčkom. Niektorí 
maľujú na vajíčka všelijaké ľudové ornamenty. 
Tešíme sa  na Veľkú noc, pretože nám mam-
ky či  babky ponúknu a pripravia  lahodné 
maškrty ako klobása, šunka, syrek, bábovka, 
či tradičný kuchen. A my si  oddýchneme, pre-
tože s veľkonočnými sviatkami prídu aj prázd-
niny.  

    Využite voľný čas nielen na duchovné    
prežitie, ale aj pekné stretnutia s rodinou či      
kamarátmi. Voľné chvíle trávte pri rôznych  
aktivitách, ktoré vás potešia. V tomto čísle  
časopisu si dokonca môžete prečítať, čo robia 
vo voľných chvíľach vaši spolužiaci. Čaká na 
vás tradičný rozhovor, tentokrát so školským      
špeciálnym pedagógom Evičkou Viktorovou. 
Ak radi     varíte, vyskúšajte  výborný receptík 
na rizoto od pani učiteľky Karaffovej. Poteší 
vás aj vlastná tvorba vašich spolužiakov. Sú 
veľmi kreatívni a majú aj zmysel pre humor. 
Čítaním veľkonočného číslo časopisu si záro-
veň    spomeniete na množstvo akcií, ktoré 

máme za sebou. Je neu-
veriteľné, že popri učeniu 
sme sa stali účastníkmi 
toľkých zábavných, tvori-
vých či vedomostných  
súťaží.  

  Zaprajme si veľa veľa 
zdravia a síl do ďalších 
dní  prežitých v školských 
laviciach či v rodinnom 
prostredí!        Ján Sabolík 

V čísle nájdete: Strana 

Zažili sme 3 

Na snehu nám to ide! 4  

Divadlá sú aj v dnešnej  
dobe „in“ 

5 

Ako trávime voľný čas? 6 

Naši najmenší ...  
A prišiel k nám lev! 

7– 8 

Šťastie ...  
Aj Krivany majú vo vesmíre 

9-10 

Čítanie nás baví... 11-13 

Škôlkari a prváci...  
Ako zajko... 

14-15 

Spomínate si na ne? 16-17 

Je nenápadná, a predsa... 18-19 

Čo má nové náš... 20 

Varíme s... 21 

Naozaj sa všetkému 
vyhýbame? 

22 

Bez nej to nejde 23 

Rozprávajme príbeh... 24 

Pomáhajme vždy a stále 25 

Ak to ide, tvoríme 26-27 

Úvodník 
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Január 

14. – 18. januára – lyžiarsky výchovno-
vzdelávací výcvik, Ždiar, 21 žiakov 7. a 8. 
ročníka 

23. januára – Šaliansky Maťko, okresné 
kolo v Lipanoch, 4 žiaci 2. – 7. ročníka 

31. januára – Traja tučniaci, Detské bábko-
vé divadlo Gašparko, pre žiakov 1. stupňa 
a MŠ 

Február 

- súťaž v čitateľskej gramotnosti, stretnutie 
s rozprávkovými postavičkami, vo finále – 
práca Ley Sčislákovej, 2. A 

 - sánkovačka žiakov 1. stupňa  

 - „Trávim –tvorím voľný čas“ – súťaž 
v projekte Škola otvorená všetkým, ocenené 
práce (1. stupeň – Betlehemský príbeh 
v srdiečku, 2. stupeň – video z krúžku mladý 
technik) 

 - Perohryz 2019 – zapojenie sa do súťaže 
školských časopisov Košického 
a Prešovského kraja (školský časopis Krivý 
Jany) 

14. februára  - valentínska nálada,           
valentínske vyznania 

Marec 
13. marca – súťaž Zimná kalokagatia, 
účasť na odovzdávaní cien vo Vysokých 
Tatrách, Štrbské Pleso, Martina Novická,  
8. A – 2. miesto  

4. – 10. marca – Týždeň slovenských      
knižníc, oslava knihy a čítania, zábavné 
i vedomostné aktivity žiakov školy v rámci 
mesiaca knihy 

11. marca  - Hviezdoslavov Kubín,    
školské kolo, 24 žiakov 1.- 9. ročníka  

18. marca – otvorená hodina, stretnutie  na 
prvákov a predškolákov, otvorené vyučova-
nie s ukážkou aktivít a činností, interaktívne 
vyučovanie s IKT a pomôckami 

21. marca – Klokanko, 1. – 9. ročník,      
celoslovenská súťaž 

20.marca -„Vesmír očami detí“ (organizátor 
– Hvezdáreň a planetárium v Prešove), 
ocenenie – Jakub Miko (9. A), Ľuboslava 
Sontágová (8. A), Samuel Hovančík (6. A), 
Štefan Duda (7. A) – ocenení v okresnom 
kole s postupom do celoslovenského kola v 
Hurbanove 

20. – 22. marca – Deň vody, prednášky v 
triedach s pani Jarmilou a Katkou Kucháro-
vými, zber odpadu v okolí rieky Torysa 

25. – 27. marca – Dopravkovo, projektové 
vyučovanie s využitím prierezovej témy  
dopravnej výchovy, na hodinách SJL, MAT, 
HUV, VYV, krúžkovej činnosti                   

26. marca -  Hviezdoslavov Kubín, okresné 
kolo v Sabinove, 4 žiaci 

Apríl 

3. apríla – zápis do 1. ročníka 

3. apríla – Testovanie 9, test zo slovenského 
jazyka a literatúry, matematiky, 17 žiakov 9. 
ročníka 

3. apríla – regionálna prehliadka v prednese 
poézie a prózy žiakov materských škôl horno-
šarišského regiónu pod názvom „Meduška“, 
úspešná prezentácia – Valentína Kuchárová 

8. apríla – zapojenie sa do súťaže 
s Vodníčkom, vyčistenie studničky Kadlubek, 
žiaci 2. a 4. ročníka 

11. apríla – Deň narcisov, verejno-prospešná 
zbierka Ligy proti rakovine,  

 vyzbieraná suma – 340 eur 

17. apríla — výchovno-zábavné predstavenie 
„Ako správne triediť odpad“  

 

      Zažili sme 

26. marca – okresné kolo Pytagoriády 3, 4, 5 

27. marca–okresné kolo Pytagoriády 6. 7, 8 

27. marca – „Kľúče od zlatého mesta“,       
výtvarná súťaž, organizátor -  Zlaté Moravce, 
10 prác 
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Malebná obec Ždiar a penzión Šafrán privítal v dňoch 14. 
– 18. januára 2019 nedočkavých žiakov 7. a  8. ročníka 
našej školy počas lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho 
kurzu. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov pod vedením učiteľov – 
(Jozef Petrík a Ľubomír Bodnár) a zdravotníka Pavla   
Karabaša. Krásne prostredie, výborné ubytovanie,     
nádherná okolitá príroda aj vynikajúce lyžiarske podmien-
ky by potešili každého milovníka  zimných športov. Počas 
celého kurzu sa žiaci poctivo učili a zdokonaľovali svoje 
lyžiarske schopnosti. Vrcholom ich snaženia boli štvrtko-
vé slalomové preteky. Lyžiarsky kurz splnil očakávania 
pedagógov, ale hlavne detí, ktoré spoločne zažili týždeň 
plný snehu, športu a zábavy. „Z lyžiarskeho výcviku 
mám veľmi dobrý pocit. Pripravovala som sa na to, že 
budem pri tých, ktorí ešte veľmi lyžovať nevedia.   
Nakoniec som sa ocitla pri lyžiaroch. Na štvrtý deň 
sme mali preteky a prekvapilo ma, že som skončila 
ako tretia najlepšia z dievčat. Rada by som sa tam 
vrátila ešte raz,“ povedala o vydarenej týždňovej akcii 
ôsmačka Martina Novická.                                        

                                                       Mgr. Ľubomír Bodnár  

Už máme takmer po snehu. Zi-
ma stráca svoju silu. No my nie 
sme smutní, pretože v tomto 
roku bola naozaj   štedrá 
a dožičila nám veľa  zábavy. 
My „prvostupniaci“ sme si ju 
naozaj užili. Často sme sa sán-
kovali, pracovali na snehových 
stavbách, šmýkali sa po snehu 
nebezpečnou rýchlosťou, jed-
noducho šantili. 

       PaedDr. Katarína Janičová  

 

                                                                         

 

    Na snehu nám to ide! 

Lyžiarak 2019 

Zimná  

čarodejka 

 

 

Krásne prostredie Ždiaru, ale aj 
pohoda 

 počas večerov. 
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Základná škola s materskou školou Krivany 
nezabúda ani na kultúru. Siedmaci, ôsmaci 
a deviataci sa 4. februára zúčastnili divadelné-
ho predstavenia Saturnin. Divadlo Jonáša   
Záborského v Prešove uviedlo kabaretnú     
komédiu, ktorá vznikla na motívy humoristické-
ho románu. Autorom knihy je známy český  
spisovateľ Zdenék Jirotka. Čiernobielu         
atmosféru predstavenia podčiarkli piesne     
populárne v prvej polovici 20. storočia. 
„Divadlo bolo vtipné. Páčila sa mi postava 
Milôška. Ten veľmi vtipne rozprával a bol 
zábavný. V jednej kapitole dokonca strieľal. 
Všetkých nás to prekvapilo. V tej chvíli sme 
sa naozaj zľakli,“ povedala o divadelnej hre 
deviatačka Ema Konkoľová.  

                                                                                             

Divadlá sú aj v dnešnej dobe „in“ 

 

 

Sluha - pán svojho pána 
 

Na našej škole boli tučniaci a bola to zábava 

Detské bábkové divadlo Gašparko vzniklo v roku 1998. Už 21 rokov teší malé detičky,       
pretože chodí za nimi do škôl. Klasické rozprávky ako Palculienka, O 12 mesiačikoch,       
Neposlušná princezná, Popoluška či Traja tučniaci sú v repertoári divadielka, ktoré nemá   
stálu scénu. Rozprávka o nerozlučných kamarátoch, ktorí sa rozhádali a potom sa znova     
spriatelili, našich najmenších potešila 31. januára 2019. Detičky sa niečo naučili, ale sa aj  
zabavili. A potvrdili si to, že v rozprávkach dobro víťazí nad zlom. „V predstavení sa mi    
páčili mená postáv. Zo začiatku som sa bál, ako to dopadne , a nakoniec som sa       
potešil, skončilo sa to dobre,“ povedal o bábkovom divadle druhák Sebastián Bujňák.    

Ján Sabolík, 9. A 

                                                                           PaedDr. Katarína Janičová 
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Žiaci 1. a 2. stupňa školy tvorivo predviedli, 
ako trávia svoj voľný čas po vyučovaní.  

 Zapojili sa do súťaže o vecné ceny 
v celonárodnom projekte „Škola otvorená 
všetkým“ pod názvom „Trávim – tvorím voľný 
čas“. Takýmto spôsobom odprezentovali svoj 
obľúbený záujmový útvar. Mali možnosť      
využiť rôzne tvorivé materiály či techniky.  

Víťazné práce: 

Spoločná práca žiakov 2. a 4. ročníka:  
Betlehemský príbeh v srdiečku (pod vedením  
PaedDr. Kataríny Janičovej) 
 
Spoločná práca žiakov 2. stupňa:  
Video z krúžku mladý technik (pod vedením 
Mgr. Nikoly Karaffovej)       
                                      Mgr. Nikola Karaffová 

Ako trávime voľný 
čas 

Ako vyzerá môj  

voľný čas? 

„Svoj voľný čas trávim všelijako. Raz si   

čítam knihy, inokedy zájdem k starkým na 

návštevu. Cez leto pobehujem  vonku 

a pomáham doma s domácimi prácami.  

Naopak počas zimy buď upratujem sneh, 

alebo sa zabávam so susedmi na sánko-

vačke. Voľného času nemám veľmi veľa, 

ale aj napriek tomu sa ho snažím využiť  

naplno. Úplne najradšej trávim voľný čas so 

svojou rodinou a blízkymi. Vtedy sa viem 

naplno odreagovať a užiť si zvyšok dňa. 

Keď sa stretneme, vždy sa na niečom     

zasmejeme, rozprávame si príhody 

a zážitky z predošlých dní a je nám spolu 

super.“             Alexandra Verešpejová, 9. A    

„Vo voľnom čase zvyčajne idem vonku na 
čerstvý vzduch. Niekedy strážim deti. Po 
večeroch sa učím a rada počúvam piesne.“    

                                  Viktória Černická, 9. A 

„Ja vo voľnom čase robím veľa vecí.    

Športujem, aby som bol zdravý. Kreslím a 

maľujem, aby som rozvíjal svoju kreativitu. 

Učím sa, aby som sa dozvedel, čo ešte  

neviem. Sem-tam idem s kamarátmi vonku, 

aby som uvoľnil svoju nahromadenú    

energiu. A pomáham aj pri písaní do     

školského časopisu.“          Ján Sabolík, 9 A 

„Hrám videohry na počítači. Pozerám filmy 

(sci-fi, dobrodružné, historické). Chodím so 

psom vonku.                 Tadeáš Kušnír, 9. A 

„Hrám futbal, zväčša cez víkend.             

Bicyklujem sa. S kamarátmi chodím         

na obecné ihrisko.“          

         Kevin Timčo, 9. A 

„Hrám futbal. Chodím  

do prírody. Mám rád 

opekačky.“                  

         Filip Sontág, 9. A 

V
íťa

z
n

é
 p

rá
c
e
  

n
a

š
ic

h
 ž

ia
k
o

v
 



7 

 

Každý rok sa v našej škole koná karneval. 
Pre deti prvého stupňa je to deň, kedy sa 
prezlečú za svojho hrdinu alebo nejakú    
obľúbenú rozprávkovú postavičku. 14. febru-
ára si deti pripravili rozmanité farebné     
masky, ktorými naozaj upútali svoje okolie. 
Veľkým prekvapením bol lev, kráľ zvierat. 
Ten vstúpil do priestorov telocvične a v 
očiach všetkých detičiek zasvietila nefalšo-
vaná radosť. Lev aj s deťmi tancoval do    
rytmu hudby. Ponúkol sa šiškami a pobral sa 
domov. Na tanečnom parkete sa vykrúcali 
princezné, zvieratká a všelijaké iné veci. 
Okrem  tanca boli pre deti pripravené súťa-
že. Neodmysliteľnou súčasťou tohto poduja-
tia bola tombola, na ktorú sa deti naozaj teši-
li. S krásnymi cenami a úsmevom na tvári 
všetci odchádzali domov.                                                                                        

                                                   (Ján Sabolík, 9.A) 

Prišiel k nám lev! 

 

Martina Novická a Ľub-
ka Sontágová z 8. A v  

objatí kráľa zvierat. 

Rozhodnutie bolo jasné, 

chystať masky išlo krásne. 

Vycifrovať vlasy, šaty, 

vytancovať sa do krásy. 

Bola to zábava, 

nechýbal tam nik! 

Včielka, šašo, princezné, 

dokonca i kúzelník. 

Prekvapenie? 

Bolo! Aké? 

Lev k nám prišiel zďaleka 

a tancoval stále, stále... 

Chvostom parket vymetal, 

nakoniec sme zjedli šišky, 

pozbierali tombolu, 

pobalili hračky, tašky, 

utekali za školu. 

Ďakujeme za zábavu 

levovi i kovbojkám, 

kuchárečkám za maškrtu, 

za prípravu mamičkám. 

PaedDr. Katarína Janičová, Mgr. Silvia Radačovská, Mgr. Mária Zdeneková, Juliana Michalíková 

Karneval 2019 

Dievčatá i chlapci 
vyzerajú spokojne. 
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V dňoch 25. – 27. marca sa v našej škole uskutočnilo projektové vyučovanie zamerané na 
dopravu, poznávanie dopravných značiek a dopravných pravidiel. Počas týchto dní sa 
v priestoroch školy veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách na cestách.               
Na hodinách matematiky sa počítalo veľkou rýchlosťou, piesňami sme sa tiež čo to naučili, 
výroba značiek bola náročná vec. Najviac sa deti tešili na to, kedy si budú môcť svoje    
získané vedomosti vyskúšať v praxi – čiže na cestách. Naštartovali autá, zasvietil semafor 
a skúšobné jazdy začali. Po nich nasledovala jazda na body. Tie získali pri prekonaní   
prekážok, pri správnej jazde, na kruhový objazd či prejazd železničným priecestím.          
Aj zaparkovať auto bola drina. Iní cvičili svoje jazdy interaktívne. Riešili sa testy, kvízy 
a nakoniec očakávaný záver. Najlepší motoristi boli ocenení (kvíz, technika jazdy): 

1.miesto – Martin Šimko 

2. miesto -   Maroš Hovanec 

3. miesto – Nicolas Želinský, Peter Stedina 

Ďalšími ocenenými boli – Sebastián Bujňák, Šimon Kopilec, Filip Šimko, Michal Štvarták, 
Marko Janič, Michal Majtner. Pri odovzdávaní cien boli vydané vodičské preukazy do 18 
rokov žiakom, ktorí zvládli všetky disciplíny. Na záver boli všetci upozornení, že na       
cestách si musia dávať pozor, musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne 
kupovať batérie do autíčok.                                                                                                

                                                                                                     PaedDr. Katarína Janičová 

 

Dopravkovo 

„Bol som dobrý v šoférovaní me-
dzi kužeľmi. Mal som veľké 
šťastie.“                                       
             (Sebastián Bujňák, 2. A) 

„Farbili sme značky a hrali sme 
sa s drevenými hračkami.       
Mal som z toho dobrý pocit“.                                                                  

                (Matúš Bujňaček, 2. A) 

„Mal som vlastný nový kamión 
s prívesom. Dostal som dokonca 
vodičák.“                    

          (Jožko Garančovský, 1. A) 

Čítame, tvoríme, hráme sa 

Naši najmenší a ich tvorivý svet 

S dopravnými značkami to 
išlo veľmi ľahko. 
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    Umenie v mojom živote 

     (Martina Novická, 8. A) 

„Umenie je mojím koníčkom. Veľmi rada 
kreslím. Do každej práce dávam všetko, 

čo je vo mne. Nedávno som vyhrala   
druhé miesto vo výtvarnej súťaži, a to ma 

nakoplo do ďalšieho kreslenia 
a maľovania. Teším sa na ďalšiu súťaž.“ 

 Zvíťazili farby zimy 
  „Zimná kalokagatia 2019“ 
Mesiac marec sa nesie v duchu kníh. No pre     
Základnú školu s materskou školou Krivany je   
úspešným práve v umeleckej tvorbe. Zapojili sme 
sa do zaujímavej kultúrno-umeleckej súťaže, ktorú 
organizovala Slovenská asociácia športu pod   
názvom „Zimná kalokagatia 2019“. Dňa 13. marca 
sme boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie   
súťaže, ktorá sa konala na Štrbskom Plese        
vo  Vysokých Tatrách už po deviatykrát. Vo veľkej  
konkurencii z celého Slovenska uspela naša žiač-
ka Martina Novická  prácou „Môj vzor, moja     
motivácia“ na krásnom 2. mieste z celkového   
počtu 824 prác z viac ako 90 základných škôl.                                                                                              

                                        Mgr. Katarína Janošková 

 

Šťastie vedieť maľovať  

Martinka Novická, 8. A a Mgr. Katarína  

Janošková 

Inšpirujte sa 
aj vy 

Stojí to za to! 
„Zimná kalokagatia 

2019“,  práca   
Martiny Novickej,   

téma  

Môj vzor,  

moja motivácia 

 

Vedeli ste, že  

kalokagatia je ideál  

harmonického súladu 
a vyváženosti  

fyzickej a duševnej 
stránky  

človeka?  

Výtvarné  

techniky: 
Akvarel 

Suchá ihla 

Monotypia 

Tlač z výšky 

Batikovanie 

Pastel 

Maľba 

Sklomaľba 

Kresba perom 

Koláž 

Grafika 

Tempera 

Maľba špachtľou 

Litografia 

Linoryt 

Drevoryt 
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Známe príslovie hovorí, že trpezlivosť 

ruže prináša. V prípade našej školy  

nám trpezlivosť priniesla odmenu 

v podobe krásnych umiestnení žiakov 

v celoslovenskej výtvarnej súťaži 

„Vesmír očami detí 2019“. V okresnom kole súťaže 

v Prešove bola ocenená práca deviataka Jakuba 

Mika s názvom „Čierna diera“, ktorá je vystavená 

v expozícii Hvezdárne a planetária v Prešove. 

Ďalšie 3 práce (ôsmačky Ľuboslavy Sontágovej, 

šiestaka Samuela Hovančíka a siedmaka Štefana 

Dudu) postúpili do celoslovenského kola 

v Hurbanove. Oceneným srdečne blahoželáme 

a postupujúcim prajeme veľa úspechov na celoslo-

venskom kole, ktoré sa uskutoční 12. apríla 2019.                                                                 

Mgr. Katarína Janošková 

Ocenená práca v 

okresnom kole v 

Prešove 

Aj Krivany majú vo vesmíre svoje hviezdy 

Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“ je 
určená pre deti základných, materských 
i umeleckých škôl. Deti vo svojich       
dielach vytvárajú svoj umelecký pohľad 
na vesmír.  

    „Vesmír očami detí 2019“ 

Jakub Miko, 9. A 

Štefan Duda, 7. A 

Postupujúce  

práce do celoslo-

venského kola  

v Hurbanove 
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Týždeň  slovenských knižníc odštartoval mesiac marec, ktorý je zameraný na knihu a 
čítanie. Pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých aj naša škola prostredníctvom 
svojej školskej knižnice chcela zviditeľniť jej nezastupiteľné miesto v živote žiakov.   
Zábavnými, poučnými aktivitami nám podujatie pripomenulo, že aj v čase počítačov má 
kniha svoje opodstatnenie a význam. 

Toto podujatie vyhlásila Slovenská asociácia knižníc ešte v roku 1999. Knižnice sú moderné 
inštitúcie, ktoré ponúkajú svojim návštevníkom veľa nových, zaujímavých i zábavných vecí. 
Počas týchto piatich dní sa žiaci školy zapojili do rôznych aktivít. Na hodinách literatúry či    
čítania si čítali z kníh – nových prírastkov v školskej knižnici, ktoré boli zároveň súčasťou     
výstavky  a uvádzaním kníh do čitateľského života. Najmenších zaujali knihy s krásnymi     
ilustráciami a príbehy o hmyze, strašidlách, starých rodičoch a ich vnukoch. Starších žiakov 
upútali príbehy zo života detí i tínedžerov a ich problémov. S nadšením tvorili reklamné       
plagáty o prečítanej knihe na predaj do kníhkupectiev či vlastný návrh obálky knihy, dokonca 
vytvorili vlastnú nástenku svojich prác. Celotýždňové dopoludnia spríjemnila knižničná hliadka, 
ktorá sledovala čítajúcich žiakov a odmeňovala ich sladkou odmenou.                                               

Mgr. Alena Hrabčáková 

 

Týždeň slovenských knižníc (4.—10. marca 2019) 

„Z výstavky kníh sa mi najviac páčila  
kniha Totálny úlet od Natálie Skladanej. 
Zaujala ma hlavne svojím obsahom. Je  
určená priamo pre čitateľov približne 
v mojom    veku. Píše sa v nej 
o problémoch a zážitkoch mladej spisova-
teľky. Túto knihu by som si chcela prečítať 
dokonca.“      (Magdaléna Sčisláková, 7. A) 

Čítanie nás baví a knihy za to stoja 

 

 
 

 

Siedmačky Tamara Majtnerová a Sophia Luňaková boli súčasťou aktivít Týždňa knižníc.  

„Páčila sa mi kniha Totálny úlet. Mala kopec 
vtipných a zábavných slov, ktoré používajú 
dnešné deti.“              

                                 (Vanesa Luňaková, 9. A) 

Mňa oslovila Ja, hviezda Michaela.    
Mladé dievča píše o svojom živote, 
o školských problémoch a vlastných     
pocitoch.                                                                 

(Michaela Sontágová, 9. A) 

Zaujala ma knižka Gabriely Futovej Môj 
malý zverinec o našich zvieracích milá-
čikoch. Je tam kopec ilustrácií 
a fotografií i pekné texty o zvieratkách.  

(Linda Verešpejová, 6. A) 

Čo sa páčilo na  
výstavke kníh? 
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„Naša pani učiteľka je veľká čitateľka.  
Každú hodinu sme čítali Osmijankove   
rozprávky. Boli zábavné a vtipné.“  

                              (Daniel Jiříkovský, 4. A) 

„Čítali sme aj o dopravných prostried-
koch.“                         (Ivanka Koľová, 2. A) 

„Pani učiteľka nám dovolila ležať na        
hodine a počúvať rozprávky.“  

                                      (Marko Janič, 2. A) 

„Boli tam zvieratá, dediny a obsadené   
krajiny. Mala som z čítania výborný        
zážitok, akoby som v tých príbehoch      
žila.“                    (Lucia Mišenčíková, 2. A) 

 

„Čítali sme o drakoch a kráľovstvách 
i rôzne iné príbehy. Bol som z toho 
paf.“                             (Jožko Kušnír, 2. A) 

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 
súťaže Čitateľský oriešok a zažila dobrodruž-
stvá s rozprávkovými postavičkami. Naši  
druháci zapojili svoje mozgové závity a čítali. 
Boli to príbehy o chlapcovi, ktorý nevedel  
prestať jesť a Karneval. V treťom ročníku  
fantázia naberala na obrátkach a čítali sa  
príbehy Jedno oko, druhé oko a Príbeh      
silného býka. Štvrtáci ukázali svoju šikovnosť 
pri čítaní a kreslení v príbehoch Zničené 
magnólie a Čoho sa Bruno bojí.                           

PaedDr. Katarína Janičová 

 

PaedDr. Katarína Janičová: „Veľa sme    
čítali, kreslili a tak vytvorili pozitívny vzťah  
detí ku knihám. Teší ma, že máme v tejto  
celoslovenskej súťaži svoje zastúpenie. 
Z neuveriteľného množstva 30 000 kresieb 
postúpila do finále aj práca našej žiačky     
Leušky Sčislákovej.“ 

      „Spríjemnenie dovolenky 
a dlhých zimných večerov. Mám 
rada evitovky – teda  knihy od Evy 
Urbaníkovej – sú zo života a ľahko 
sa čítajú.“  

              (PaedDr. Gabriela Pellerová) 

„Knihy milujem. Je to pre mňa ako 
slnečné okno do ríše fantázie,    
histórie a získavania informácií. 
Mám rada všetky dobré knihy. 
A zbožňujem vôňu nových kníh.“  

(Terezka Urdová) 

„Pri slove kniha si hneď predstavím 
čítanie nejakej rozprávky s mojimi 
deťmi každý večer pred spaním. 
Knihy sú pre mňa pomôckou pri 
mojej práci i možnosťou dostať sa 
do sveta fantázie.“  

(Mgr. Mária Falatová) 

Tešíme sa s Leuškou 

Čitateľský oriešok 2019 

„Knihy sú neodmysliteľ-
nou súčasťou    môjho 
života. Vždy po nich    
rada siaham. Pri čítaní 
sa prenesiem z reálneho 
života do sveta plného 
predstáv, túžob 
a fantázie. Knihy by som 
za nič na svete  nevyme-
nila. Milujem ich držať 
v rukách, ich vôňu aj ich 
príbeh. Vždy keď mám 
možnosť a prostriedky, 
tak si jednu doprajem.“  

                                (Mgr. Nikola Karaffová) 

 

Čo pre nás  

znamená kniha? 

V mesiaci marec druháci a 
štvrtáci viac ako inokedy 

 čítali. Ako to vnímali? 

Ilustrácia: Štefan Duda, 7. A 

„Knihy  sú nádobami ducha.“ (F. Nietzsche) 
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Mesiac knihy je vhodnou príležitosťou pripome-
núť si osobnosť slovenského básnika Pavla 
Országha-Hviezdoslava. 11. marca sa v základnej 
škole uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín. Porota si vypočula vyše 20 
prednesov žiakov 1. a 2. stupňa.  

Súťažilo sa v 6 kategóriách (v poézii a v próze). 
Chlapci i dievčatá si pripravili svoje básničky 
a príbehy. Mnohí prekvapili a svojím prednesom    
poézie alebo prózy prispeli k príjemnej atmosfére  
súťaže. Víťazi 4 kategórií (Marianna Berdisová - 3. A, 
Jozef Karabaš - 3. A, Katarína Jaššová - 5. A,     
Magdaléna Sčisláková - 7. A) boli ocenení peknou 
knihou a diplomom. Zároveň postúpili do okresného 
kola, ktoré sa uskutoční 26. marca v Sabinove. 
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou 
súťažou v oblasti umeleckého prednesu. „Pred   
svojím vystúpením som mala veľký stres, ale   
dokázala som to. Získala som prvé miesto a som 
na to hrdá,“ vyjadrila sa o súťaži piatačka Katarína 
Jaššová, víťazka 2. kategórie v prednese prózy. 

Mgr. Alena Hrabčáková 

Lovíme talenty ako  

Hviezdoslav ryby 

Hviezdoslavov Kubín 2019 

Obľúbená kniha môjho 
detstva 

„Najradšej som mala Dobšinského 
Slovenské ľudové rozpráv-
ky.“                     (Terezka Urdová) 

„Mojou obľúbenou knihou 
z detstva je „Biblia pre deti“. Vždy 
som si z nej rada čítala alebo len 
listovala a prezerala krásne ilustrá-
cie. Páčilo sa mi, že som jednotli-
vé príbehy počúvala aj u nás 
v kostole.      (Mgr. Mária Falatová) 

„Rodičia mi v detstve kupovali veľ-
ké množstvo kníh. Avšak len jedi-
ná vo mne zanechala najhlbšiu 
spomienku. Bola to veľká kniha 
tradičných rozprávok doplnená 
o nádherné ilustrácie. Dostala som 
ju ako darček na Vianoce. Rada 
som si ju prezerala a oveľa radšej 
čítala. Bola to kniha s názvom Zla-
té rozprávky. 

                  (Mgr. Nikola Karaffová) 

 

„Keby som vyhral milióny, rozdal by som ich. Rozdelil by som ich svojej rodine. Postavil by 
som dom. Časť peňazí by som vložil do banky. Kúpil by som si auto. Dedkovi by som dal 
peniažky na nové okuliare.“                                                             (Samuel Hovančík, 6. A) 

„Keby som vyhral milión, letel by som do Japonska, aby som spoznal jeho kultúru. Cestou 
do hlavného mesta by som skočil do reštaurácie ochutnať suši.“               (Lukáš Koľ, 6. A) 

 

Zamýšľame sa nad 
sebou,  
okolím 

„Dnes sa technológie posúvajú vpred ohromnou rýchlosťou a potom ich ľudia nevedia     
používať a tým sú pre človeka často zbytočné. Ešte pred desiatimi rokmi boli telefóny malé, 
hrubé a nemali ani fotoaparát. Dnes máme super tenké mobily, s fotoaparátmi na úrovni 
veľkých zrkadloviek. Najnovším trendom medzi smartfónmi sú ohybné displeje. 
Z obyčajného mobilu môžeme mať veľký tablet iba ohnutím displeja. Je to úžasné, ale   
obyčajní ľudia to nevyužijú.“                                                                  (Tadeáš Kušnír, 9. A) 

„Ja si myslím, že dnešná veda ide veľmi rýchlo a dnešní ľudia v súčasnosti sa nezamýšľa-
jú. Nepoužívajú svoju myseľ a nemyslia na budúcnosť. Ale prečo na ňu myslieť? Za chvíľu 
budú za nás všetko robiť počítače, roboty budú obsluhovať ľudí a z povrchu  zemského 
zmizne všetko živé a život nahradí internet. Ľudský rozum sa bude používať len na rozvoj 
sveta.“                                                                                                  (Ema Konkoľová, 9. A) 

Keby bolo keby... boli/neboli by sme... 



14 

 

Dňa 3. apríla sa naši škôlkari zúčastnili 
regionálne prehliadky v prednese      
poézie a prózy detí materských škôl 
hornošarišského regiónu pod názvom      
Meduška v Mestskej galérii  v Lipanoch. 
Valentína Kuchárová úspešne repre-
zentovala Základnú školu s materskou 
školou Krivany  básňou Týždeň škôlka-
ra. Malá bojovníčka  bola statočná,    
pretože vystúpila pred publikom.   
                                                       
                         Mgr. Jana Angelovičová 

 

Máme za sebou zápis do 1. ročníka. Predškoláci 
boli však tento rok takí netrpezliví, že sa rozhodli 
navštíviť prvácku triedu skôr. V pondelok 18. mar-
ca si vyskúšali vyučovanie spolu s našimi prváčik-
mi. Na začiatku im prváčikovia porozprávali, čo sa 
im v škole najviac páči, prečo tu radi chodia a ako 
sa majú v škole správať. Škôlkari si potom mohli 
vypočuť prekrásne čítanie našich prváčikov,     
pozrieť sa na to, ako sa prváčikovia hrajú na     
detektívov pri čítaní, písaní a počítaní. Spoločne 
si zaspievali a zarecitovali rôzne pohybové piesne 
a riekanky. Keď už škôlkari zabudli na trému, 
smelo sa pustili do didaktických hier, ktoré 
s prvákmi v dvojiciach hralo zvládli. Dokázali, že 
už poznajú farby, ovocie, zeleninu, že vedia      
počítať a usporiadať číslice, ukladať vrchnáčiky 
do tvarov písmen, rozlišovať hlásky a počet sla-
bík, pracovať s interaktívnou tabuľou a dokonca 
vedia poslepiačky iba pomocou rúk prečítať     
niektoré písmenká a napísať ich do múky.         
Na záver sa zasmiali.                               

                                           Mgr. Mária Zdeneková 

Škôlkari a prváci majú k sebe blízko 

Otvorená hodina Priletela Meduška 
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Valentína Kuchárová, MŠ 
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Ako zajko a zajačica vítali budúcich prvákov 

 

Škola je/nie je super? 

V škole nie je super. Učitelia sú zlí, nedajú nám heslo na wifi. Nemôžeme mať voľnú hodinu. Veľa 
píšeme. A nedovolia nám kapucňu na hlave.        (Lukáš Koľ) 

„V škole je super. Máme tu veľa kamarátov, je tu veľká    
sranda.“                                                         (Marec Novický) 

„V škole nie je super. Možno preto, že skoro každý deň píše-
me písomku. Stále sa musíme učiť a učitelia nám dávajú viac 
domácich úloh. Všetko musíme vedieť. Ale aj tak je v škole  

sranda.“                                                   (Linda Verešpejová) 

„V škole je dobre. Máme telesnú výchovu, informatiku. Ja 
mám rád matematiku. Je mi tu dobre, stále sa niečo nové na-
učím.“                                                        (Samuel Hovančík) 

Zápis do 1. ročníka 

 

Do celého sveta hlásiť chceme, 

že k nám prišli predškoláci smele. 

Do prvého ročníka sme ich zapísali,  

tešili sa a darčekmi obdarovali. 

Cez leto si ešte oddýchnu  

a v septembri plní síl do školy prídu. 

Že sa na nich tešíme je jasné, 

s abecedou, číslami v škole bude krásne.  

         

           Učiteľky 1.- 4. ročníka 

6.A 
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Spomínate si na ne? 

 

K
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   V minulom školskom roku sme sa s nimi stretávali na chodbách našej školy. Dnes poctivo 
študujú na stredných školách. Ešte donedávna boli členkami novinárskeho krúžku v našej 
základnej škole a stali sa novinárkami a naozaj ochotne vytvárali obsah školského časopi-
su. Ak ste zvedaví, či aj naďalej píšu do novín, ako sa majú a ako si spomínajú na krásne 
časy strávené v našej  spoločnej škole, prečítajte si rozhovor s  bývalými spolužiačkami. 
Sme si istí, že vás potešia. 

Ako sa máš? „Mám sa veľmi dobre a na škole je to v pohode.“ 

Čo sa v tvojom živote počas posledného roka zmenilo? „V mojom živote sa toho veľa 
nezmenilo. V podstate okrem novej školy, nových kamarátov  a skúseností, všetko je         
po starom.“ 

Čo by si chcela odkázať našim učiteľom a žiakom? „Učiteľom ďakujem za to, čo ma   
naučili a že to vydržali s nami. A žiakom odkazujem, že mi chýbajú.“  

Venuješ  sa aj dnes písaniu do školského časopisu? „Nie ,nestíham to, navyše na našej 
škole časopis nie je. Píše sa len na našu stránku školy.“ 

Čo sa najradšej učíš? „Rada strihám vlasy. To ma naozaj baví.“ 

Kto ti najviac chýba z našej školy? „Chýbajú mi učitelia, spolužiaci i spolužiačky.“ 

„Väčšina žiakov zo základky 

mi naozaj chýba.“ 
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Ako si si zvykla na nových učiteľov 
a spolužiakov? „Nikdy som si naozaj 
nevedela zvyknúť na nové veci, pro-
stredie, či ľudí. A tak to bolo aj tu. Tak-
že si ešte stále zvykám.“ 

Ako sa ti darí na novej škole? A čo 
vysvedčenie?  „Na škole sa mi darí. 
Dá sa povedať  - prekvapivo dobre.       
Pomáha mi hlavne to, že si veľa vecí 
pamätám zo základnej školy, takže sa 
veľa toho nemusím učiť. Moje polročné 
vysvedčenie bolo rovnaké ako na     
základnej škole. Mať doma už 19 vy-
svedčení a výpisov je celkom sranda.“ 

Zmenilo sa niečo v tvojom živote? 
„Výrazné zmeny sa neudiali. Zmenilo 
sa akurát to, že sa na svet pozerám z 
iného pohľadu. Vnímam podrobnejšie 
detaily a rozmýšľam viac kreatívne.  
Teda sa snažím.“ 

Venuješ sa ešte písaniu do časopi-
su? „Momentálne nie. Tento školský 
rok sa chcem najprv aklimatizovať v 
novom prostredí a zvyknúť si na nové 
predmety i na skoršie vstávanie,     
cestovanie. Ale na budúci rok by som 
to chcela skúsiť.“ 

Čo ti najviac chýba zo základky? 
„Asi najviac mi chýbajú hodiny anglic-
kého jazyka a aj učiteľove hlášky. Na 
nich som sa nasmiala. Ale takisto mi 
chýba bývalá triedna učiteľka  a rôzne 
ďalšie maličkosti,   ktoré mi intenzívne 
skrášľovali 9 rokov života.“ 

 
Rozhovor pripravili:  

Martina Novická, 8. A,  

Štefan Duda, 7. A 

„Veľa vecí zo základnej školy si pamätám, 

takže sa už veľmi učiť nemusím.“ 

Slávka Berdisová 
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1.V našej základnej škole pracujete ako školský špeciálny 
pedagóg. Čo je náplňou vašej práce? „Náplňou mojej práce 
sú odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnosti-
ky, intervencie žiakom so zdravotným znevýhodnením a žia-
kom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kompletizujem dokumentáciu individuálne 
začlenených žiakov. K mojej práci patrí aj vytváranie a aktualizácia individuálnych         
výchovno-vzdelávacích programov (IVVP) pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Počas celého roka s pedagógmi konzultujem vzdelávacie 
a výchovné postupy u integrovaných žiakov a spolupracujem s Centrami pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie a s Centrami špeciálno-pedagogického         
poradenstva. Pravidelne realizujem špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi             
s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Medzi moje časté 
aktivity patrí aj pomoc žiakom zameraná na samotný proces vyučovania, kedy sa         
zúčastňujem vyučovacieho procesu a pomáham žiakom priamo na hodine atď.“ 

2. Čo je najťažšie na práci školského špeciálneho pedagóga? „Za najťažšie vnímam 
situácie, keď sa človek snaží pomôcť žiakovi a on o to ani nestojí. Ináč mám svoju prácu 
rada.“ 

3. Máte nejaké vlastné metódy doučovania žiakov zo SZP?  Každý učiteľ si sám 
musí nájsť tu správnu cestu k žiakom. Na každého žiaka platí niečo iné, neexistuje      
pravidlo pre všetkých rovnaké. Vo všeobecnosti by som asi mohla povedať, že je potreb-
né    obrniť sa trpezlivosťou.“  

4. Máte popri práci čas na záľuby? Prezraďte nám niečo o tom, ako trávite svoj    
voľný čas. „Samozrejme, že si voľný čas vytvorím. Voľný čas je dôležitý kvôli vlastnej 
psychohygiene. Keďže moja práca je viac zameraná na psychickú stránku, voľný čas   
preto rada venujem fyzickým činnostiam. Mám rada kvety a rada sa o ne starám. V lete 
ma často nájdete v predzáhradke alebo balkóne medzi kvetmi, ale tiež aj v úžitkovej časti 
záhrady, medzi hriadkami so zeleninou. Bavia ma krížovky rôzneho druhu a tiež si rada 
vyjdem do prírody. Nepohrdnem ani ručnými prácami (pletenie, vyšívanie), aj keď už    
pomenej. Občas si tieto činnosti rada pripomeniem. A nesmiem zabudnúť na moju       
srdcovku—skladanie puzzle.“   

5. Mesiac knihy je stále aktuálny. Čítate knihy pravidelne alebo len príležitostne? 
Aký druh literatúry máte rada? „Samozrejme, že knihy čítavam. Patrí to aj k mojej    
práci. Mám rada krátke príbehy od talianskeho autora Bruna Ferrera. Sú pre mňa         
pohladením na duši a povzbudením v niektorých životných situáciách. Odporúčam      
každému prečítať si aspoň jednu. Tiež s obľubou zoberiem do rúk knihy od našej autorky 
Táne   Keleovej Vasilkovej a autora Dominika Dána.“  

 

Je nenápadná, a predsa je pre nás dôležitá 

„Žiadnemu človeku by nemala 

chýbať úcta. Rešpekt voči rodi-

čom, autoritám, v prípade žiakov 

- voči učiteľom.“ 

                Mgr. Eva Viktorová 
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6. So svojou rodinou žijete v Pečovskej Novej Vsi. Piatimi vetami nám charakterizujte 
svoje rodisko.  „Áno, žijem v Pečovskej Novej Vsi. Nie je mojím rodiskom, no páči sa mi 
obec, v ktorej žijem už 16 rokov. Poloha obce je veľmi výhodná pre život, možno preto tu žije 
viac ako 2600 obyvateľov. V blízkosti je mesto Sabinov a Lipany. V obci je dobrá infraštruktúra 
a občianska vybavenosť. Máme vynikajúce priame dopravné spojenie autobusom, ale aj     
vlakom do väčších miest Prešov a Košice. Nájdete tu niekoľko obchodov s potravinami,        
potrebami pre domácnosť, záhradu a autičkári si tiež prídu na svoje. Nechýbajú ani reštaurá-
cie, či detské ihriská, ktorých je v obci niekoľko. V Pečovskej je možné vidieť aj kus histórie 
v podobe kaštieľov a kúrií, ktorých je dokopy sedem. Mohli by sme o Pečovskej hovoriť ešte 
dlho, ale nemáme na to priestor, preto srdečne pozývam každého na návštevu do PNV, aby 
sa o mojich slovách presvedčil sám.“  

7. Pôsobíte vážne, no zároveň pokojne. Ako by ste samu seba charakterizovali? „Tak, asi 
to tak bude. (smiech) Ťažko je hodnotiť samu seba, skôr by to mohli urobiť iní. Myslím, že som 
zodpovedná a dochvíľna.“ 

8. Aké hodnoty má uznávať žiak, ktorý chce dôstojne prežiť svoj  život a robiť radosť 
sebe i  svojim rodičom? „V prvom rade by žiadnemu človeku nemala chýbať úcta. Úcta 
a rešpekt voči rodičom, voči autoritám, v prípade žiakov - voči učiteľom. Úcta k starším ľuďom, 
lebo oni predstavujú múdrosť a životné skúsenosti. Od starších sa môžeme mnohému priučiť 
a nerobiť zbytočné chyby v živote. No a samozrejme úcta k sebe samému a k spolužiakom. 
Mali by mať v živote cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Ak budú mať cieľ, zlepšia sa v škole, budú mať 
lepšie známky a budú sa môcť sústrediť na dôležité veci v živote. Nie nadarmo sa                 
hovorí - viem, čo chcem a idem si za tým.“  

9. Poznáte nejakú peknú myšlienku (aforizmus, motto), ktorou sa riadite celý život 
a máte pocit, že to naozaj funguje? „Asi by to bolo: Čo nechceš, aby tebe robili iní, nerob ani 
ty im. Na záver pridám ešte jednu myšlienku od môjho obľúbeného autora Bruna Ferrera. 
„Cesta k šťastiu nie je priama. Sú na nej odbočky nazývané omyly, semafory nazývané       
priatelia, osvetlenie nazývané rodina. Všetko dosiahneš, ak máš rezervné koleso nazývané 
odhodlanie, silný motor nazývaný pochopenie, dobré poistenie nazývané viera, dostatok paliva 
nazývaného trpezlivosť a najmä skúseného šoféra nazývaného láska!“ 

 

 

Čo ešte o nej neviete? 
Najobľúbenejšia kniha -  Krátke príbehy pre potešenie  duše 

(Bruno Ferrero). 

Najobľúbenejší seriál -  Skoro všetky z lekárskeho prostredia.  

(Dobrý doktor. Modrý kód...) 

Najobľúbenejšie jedlo -  nemám nejaké jedno konkrétne, ale mám rada všetko uvarené 

s láskou....  ☺ 

Najobľúbenejšia farba -  jednoznačne zelená, bez nej by bol svet 

smutný ☺ 

Najobľúbenejší deň v týždni - všetky  strávené príjemne....(asi so-

bota) 

Naj  miesto na Slovensku  - domov 

Cestovateľský sen - Petrohrad v Rusku  

Najmenej obľúbená činnosť v domácnosti - žehlenie  
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Čo má nové náš výmyselník? 

Ahoj Jožko. Naposledy sme sa spolu rozprávali 
pred Vianocami. Čo sa ti odvtedy prihodilo? 

 „Hmm, od Vianoc doteraz do Veľkej noci.? Fú, no 
boli sme na chate. Išli sme tam   preto,   lebo sa     
naša babka aj dedko vrátili z výletu. Pes utekal za 
nami, a preto som išiel po zelené vodidlo. Keď sme 
prišli na chatu, pes vzdychal. Išiel som mu   nabrať 
čistú vodu do misky. Boli tam včely a jedna mi skoči-
la do mojich  vlasov. Pichla ma. Ale už ma to nebolí. 
Zima bola zbytočná, lebo bolo málo snehu. Keď    
bude  teplejšie, budem chodiť na bicykli vonku, len 
treba opraviť   sedadlo.“  

Veľká noc je predo dverami. Ako sa tešíš na    
tento sviatok?  

„Je to kresťanský sviatok. Budem šibať a oblievať. 
Veľmi sa na to teším. Budem jesť čokoládové vajíčka 
a zajačikov. Len nemôžem jesť veľa čokolády, bolí 
ma z nej brucho.“  

Aká je atmosféra u vás doma?  

„ Atmosféra u nás je príjemná a šťastná. Pôjdeme do 
kostola posvätiť jedlo.“ 

Aké jedlá pripravujete na Veľkú noc a na aké sa 
tešíš najviac?  

„Na Veľkú noc si pripravujeme klobásu, šunku, šalát 
a vajce so soľou a na viac si nepamätám. Najviac sa 
teším na vajíčko so soľou.“ 

Si za to, aby chlapci ob-
lievali dievčatá?  

„Áno, som, ale nepáči sa 
mi, keď dievčatá oblievajú 
chlapcov. Väčšinou aj tak 
na to zabudnú, ale aj tak 
by som sa skryl pod     
posteľ. Čo iné by mi ostá-
valo.“ 

 

Ilustrácia: Linda Verešpejová, 6. A 

Tešte sa s nami! Prinášame vám rozhovor 
s chlapcom, ktorý nás stále prekvapuje 
svojou bezprostrednosťou. Čo sa zmenilo 
v jeho živote? Ako bude tráviť Veľkú noc? 
Čo bude robiť? Prečítajte si ďalší rozhovor 
s týmto huncútom. 

Blížia sa prázdniny. Ty si  chla-
pec, ktorý neposedí na jednom 
mieste. Čo budeš robiť? 

 „Pôjdem k babke Evke na prázdni-
ny. Pôjdem aj von na   bicykel.“  

Vypožičal si si z našej knižnice 
Krátky slovník slovenského jazy-
ka. Môžeš nám povedať, čo s ním 
robíš? 

 „Áno, požičal som si ho. Hľadám 
významy slov, ktorým  nerozumiem. 
Slová sú usporiadané podľa abece-
dy (a,b,c, d,...).“  

Akú knihu odporúčaš. Čo by sme 
si mohli  prečítať? „Bola raz jedna 
trieda - to je veľmi dobrá kniha. Je 
zaujímavá a je o škole, o deťoch,   
o radosti. Do knižnice sa vždy     
teším.“  

Ján Sabolík, 9. A 
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Varíme s našou učiteľkou Nikolou 

Ako postupovať? 

Postup:  

Na rozohriaty kokosový olej pridáme cibuľu, 
cesnak a chvíľku opečieme. Pridáme ryžu 
a dochutíme soľou a korením. Pridáme vývar, 
kým do ryže nevsiakne. Keď bude ryža uvare-
ná a bude mať krémovú konzistenciu,  potom 
pridáme cviklu. Ku koncu pre lepšiu chuť mô-
žeme primiešať trocha nastrúhaného chrenu. 
Podávať ho môžeme s kuracími prsiami, kto-
ré si pripravíme veľmi jednoducho. Plátky ku-
racích pŕs okoreníme, potrieme chutným ko-
kosovým olejom a opečieme. Dobrú chuť!                                 

Potrebujeme:  
1 šálku Arborio ryže,         
2 a pol šálky kuracieho vývaru,              
2 červené cibule nakrájané najemno,    
4 kusy uvarenej a nastrúhanej červenej repy, 
2 strúčiky cesnaku, kokosový olej, čierne    
korenie, soľ. 

Mám názor, že sme to, čo jeme. Zdravé jedlo 
nemusí byť nudné a bez chuti. Ja sa  snažím 
jesť striedmo, môj jedálničiek obsahuje veľa 
ovocia a zeleniny, ale samozrejme, že niekedy 
nepohrdnem ani chutným vyprážaným dobrým 
rezňom. Držím sa hesla, že je dôležité          
nepreháňať s množstvom a dostatočne sa   
hýbať. Nie som zástanca drastických diét, po 
ktorých nasleduje jojo efekt.  

Ako žiť a jesť 

Mgr. Nikola Karaffová 

Risotto z červenej repy 

Siedmačky sa veľmi rady zaujímajú o módu. 

Ich inšpiráciou je hlavne internet. 

Lákajú nás sukne, košele, blúzky, overaly, džínsy, tenisky            
a iné módne výstrelky. 

Móda je naša srdcovka a bez nej by sme sa nezaobišli. 

Máme rady telenovely, módne relácie i seriály. 

Stravujeme sa zdravo, ale občas si doprajeme veľmi chutné jedlá, 
ktoré nám spôsobujú žalúdočné a iné problémy, ale stoja za to. 

Máme rady pizzu, coca-colu, chipsy, donuty, čokoládu. Čo sa týka 
mejkapu, nepoužívame veľmi výrazný prostriedok, ale špirála musí 
byť. Ale keďže sme ešte mladé, niektoré z nás  sa nemaľujú vôbec. 

Často sa skrášľujeme šperkami.  

Každá z nás je iná, ale spolu sme skvelá babská partia. 

                        

Text a ilustrácia: Sophia Luňaková, 7. A  

Aký je životný štýl siedmačiek? 

(pokračovanie) 
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Naozaj sa radi všetkému vyhýbame? 

Jozef Garančovský 1.A: ,,Maľujem vajíčka.        
Papám kinder vajíčka, keď ideme posvätiť košík, 
mám tam rôzne druhy kinder čokoládok.“ 

Veronika Kopilcová, 1.A:,,Ozdobujeme vajíčka, 
pôjdeme posvätiť košík plný dobrôt, klobásy, šunku, 
bábovku, syr a čokoládové vajíčka, lebo tie má    
každý rád.“ 

Jozef Kušnír 2.A : ,,Zdobím vajíčka, pečiem rôzne 

koláče a pomáham pri varení“. 

Alex Timčo 3.A : ,,Chodíme do kostola, vinšovať 

a taktiež maľujeme vajíčka.“ 

Natália Berdisová 5.A: ,,Pečieme tie najlepšie      

koláče, chodím do kostola a pozeráme veľkonočné   

rozprávky.“ 

Linda Verešpejová 6.A: ,,Ideme do kostola ako každý rok, chodievame k babke a tiež  

prídu oblievači.“ 

Daniela Peštová 6.A: ,,Do kostola ideme posvätiť  košíček a po kostole sa stretneme celá 

rodina pokope.“ 

Štefan Duda 7.A: ,, Veľkú noc oslavujeme v  pohodlí v našej rodine. Rád oblievam          

dievčatá. Mám rád ozdobovanie vajíčok.“                             Ilustrácia: Linda Verešpejová, 6. A 

Ako sa vyhnúť 5? 

- Najdôležitejšie je urobiť si     
ťahák.  

- Dôležitou súčasťou nášho  
priestoru musí byť   zošit či 
učebnica. 

-  Spoľahnúť sa treba na vyššie 
sily. 

-  Zištný dôvod , náš spolužiak – 
tiež nie je na škodu. 

- Pre istotu sa snažíme           
pochopiť učivo pred písomkou. 

 

Ako sa vyhnúť Testovaniu 9? 

Mať poruke neviditeľný plášť Harryho Pottera. 

                                 Slúchadlá či vysielačka hra prím. 

Použiť mágiu a čary – dozor treba uspať. 

                            Zjesť kriedu, teplota stúpne do výšin. 

Hypnóza a očný kontakt vždy zaberú. 

                             Zjesť Snehulienkino otrávené jablko. 

Vsunúť si do hlavy Einsteinov mozog. 

                              Zavolať si na pomoc Hermionu. 

Len nezabudnúť na všetko ako Dory. 

             Vanessa Luňaková, Michaela Sontágová, 9. A 

Veľká noc v našom živote  
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Bez nej to proste nejde 

Všade na Zemi sa voda považuje za nevyhnutný základ pre život. Pre 

jej nenahraditeľnosť a vynikajúce vlastnosti si ju celosvetovo pripomí-

name. V dňoch od 20. – 22. marca prijali pozvanie pani Jolanka      

Kuchárová a jej dcéra Katka, ktoré pochádzajú  z obce Krivany a     

zaoberajú sa zberom a triedením odpadov v obci Krivany aktívne už 

niekoľko rokov. Obohatili žiakov o svoje skúsenosti, lásku k čistej   

prírode, dopad vyhadzovania plastov a iných recyklovateľných odpadov na prírodu. Venovali 

sa jednotlivo každej triede v dĺžke jednej vyučovacej hodiny. Prezentovali svoje skúsenosti 

a usilovali sa vštiepiť nám ohľaduplnosť  a lásku k čistej prírode. Myslíme, že sa im to         

podarilo, nakoľko nás motivovali aj k praktickým činom. V piatok 22. marca sa počas piatich 

vyučovacích hodín vystriedali žiaci celej školy pri zbere odpadov v okolí rieky Torysa. Podarilo 

sa nám tak spolu vyzberať približne 40 vriec odpadov. Ďakujeme pani Kuchárovej a jej dcére, 

že si svoje vedomosti a skúsenosti nenechali len pre seba, ale sa s nami o ne podelili.        

Ďakujem všetkým žiakom a pani učiteľkám, ktorí sa s takým veľkým srdcom a zanietením za-

pojili do vyčistenia a ochrany našej životodarnej rieky. Verím tomu, že z našich rúk už na zem 

či do vody nespadne žiaden odpad.                                                                                              

                              Mgr. Mária Šimová,  koordinátor environmentálnej výchovy  a Zelenej školy                         

 

 Voda, voda, vodička, 

pršíš nám ty z nebíčka. 

Malý dáždik poteší, 

prírode smäd uhasíš. 

Každý človek rád ťa má, 

s tebou je aj zábava. 

Ale aj tak šetriť ťa máme, 

preto vodu stále nepúšťame. 

Vodičku čistú ja rád mám, 

každý deň si ju vychutnám. 

Štefan Duda, 7. A 

21. marec 

O vode 

Deti s radosťou pomáhali  

zbierať odpady z krásnej  

prírody. 
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Rozprávajme príbeh o studničke ďalej 

 
    Krivany - na východe Slovenska, malebná dedinka v nej žije, 
druhácka a štvrtácka školská rodinka. VSV súťaž s Vodníčkom 
2019 vyhlásili a hneď sme sa na ňu prihlásili. Príjemné    
popoludnie v rámci krúžku sme si urobili a milú rodinku Duchovu, 
navštívili. Na ich pozemku sa zabudnutá studnička KADLUBEK 
nachádza, o jej histórii aj kronika záhady prezrádza.  
   Za 1. svetovej vojny vzácna bola voda, pre ľudí aj vojakov to 
bola ťažká doba. Za vodu sa aj platilo, preto sa s ňou šetrilo. 
   Zabudnutú studničku sme objavili a veľmi sme sa jej potešili. 
Rozhodli sme sa ju vyčistiť, prehĺbiť, chrániť ju a zviditeľniť. 
 
                               PaedDr. Katarína Janičová, Terezka Urdová 

Čistenie 
studničky 

Žiaci 2. a 4. 

ročníka 
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   Narcisy. Prvý jarný kvet. Rakovina. Jedno z najzávažnejších 
a najčastejších ochorení dneška. 11. apríla sa tieto dve slová spojili, 
aby jeden druhému pomohli. V tento deň vyšlo do ulíc mnoho 
ochotných dobrovoľníkov, aby vyzbierali financie pre onkologicky 
chorých pacientov. Aj naša škola sa zapojila - ochotní deviataci 
spolu s učiteľmi vyzberali 340 Eur. Zbierka prebiehala na dvoch 
úrovniach - v škole počas veľkých prestávok mohli prispieť žiaci aj 
zamestnanci školy. A potom v samotných uliciach našej obce.  

  Aj napriek nepriaznivému počasiu sme radi, že sme sa odhodlali 
a svojou troškou tak pomohli zmierniť utrpenie. „Akcia bola pekná, som rád, že ľudia sú ochotní 
poskytnúť peniažky Lige proti rakovine,“ povedal o akcii deviatak Ján Sabolík.                                                  

Pomáhajme všetci a stále 

Čo vieme o narcise?  

 

 trváca bylina, pestuje sa ako jarná 

dekoratívna rastlina 

 charakteristické sú dlhé zelené 

mäkké lístky, výrazný zložitý kvet 

bielej, žltej alebo oranžovej farby 

 žltý a biely narcis sa  pestujú v na-

šich parkoch a záhradách 

Radi počítame Pytagoriádu 

Na našej škole prebiehala matematická súťaž Pytagoriáda, v ktorej okrem správnosti vypočí-
taných príkladov rozhoduje aj čas. Výsledné hodnotenie je zložené z 2 častí – body za správ-
nosť a čas. Naši žiaci to zvládli a tí najlepší reprezentovali školu na okresnom kole, ktoré sa 
konalo 26. – 27. marca 2019.  

Výsledky školského kola postupovej súťaže Pytagoriády: 

P3 Táňa Berdisová, 3. A 

P4 Daniel Jiřikovský, 4. A 

P5 Ester Križalkovičová, 5. A 

 

   

 

PaedDr. Katarína Janičová, Mgr. Mária Ondrejová 

P6 Lukáš Koľ, 6. A 

P7 Aneta Kuchárová, 7. A 

P8 Ľuboš Pribula, 8. A 

Aj najmenší pomáhali. 
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Ak to ide, tak tvoríme 

Jedného dňa som sa chystala vymeniť vodu 
môjmu škrečkovi. Schádzala som dole po 
schodoch a zabočila som k nemu. Zobrala 
som napájačku, vymenila vodu a čakala som, 
čo sa bude diať. Zväčša škrečok vychádzal 
von. Tentoraz nie. „Možno sa mu nechce,“ 
pomyslela som si. A odišla som. Prešli dve 
hodiny a moje obľúbené zvieratko sa vôbec 
nenašlo. Skontrolovala som jeho príbytok 
a on tam nebol. Začala som ho hľadať.      
Pozerala som všade a nič. Už som strácala 
nádej, keď vtom som pocítila škrabanie na 
nohe. Bol to on! Vrátila som ho do jeho dom-
čeka. Rozmýšľala som, ako mohol ujsť. Roz-
hodla som sa urobiť nočné pozorovanie. Naj-
prv sa nedialo nič. Po čase konečne     vyšiel 
von. Bola som v strehu. Zrazu škrečok spustil 
svoj únikový plán. Na ten moment   nikdy ne-
zabudnem. Prevrátil svoju misku s jedlom 
a ťahal ju k rohu akvária. Prekvapivo sa po-
stavil na ňu a nemotorne podskočil. 
S labkami sa zachytil o hranu akvária 
a pritiahol sa hore. Potom skočil dole. Moje 
pozorovanie sa skončilo. Rozbehla som sa 
k nemu a položila ho do domčeka. Odvtedy 
škrečok jedáva už len z ťažkej sklenej misky.                   
(Aneta Kuchárová, 7. A) 

Ocitla som sa v tmavom lese. Bola tmavá 
noc, len mesiac svietil na lesnú   cestu po 
ktorej som kráčala. Keď som tak kráčala, 
všade bolo ticho. V tej chvíli som začula 
zvláštne zvuky a šuchotanie. Zľakla som 
sa, no pokračovala som ďalej. Bola som 
vystrašená, chcela som kričať, no v tej veľ-
kej tme a hustom lese by ma určite nikto 
nepočul. Upokojila som sa a išla  som ďa-
lej. Netrvalo dlho, keď som zasa začula 
hrôzostrašné zvuky, zavýjajúcich vlkov. 
Vystrašene som kráčala ďalej, no v tom 
som sa o niečo potkla a spadla som na 
zem. Ťažko som sa zdvihla  a pozrela som 
sa na zem. Bol to obraz, na ktorom ležal 
dlhý had. Vtom zdvihol hlavu a približoval 
sa ku mne. Chcela som sa rozutekať, ale 
moje nohy sa nepohli. Ako keby som na 
nich mala závažie, nemohla som sa po-
hnúť. Vrieskala som. Otvorila som oči 
a zistila som, že to je len sen.  

                          (Tamara Majtnerová, 7. A) 

 

Na ten obraz nikdy nezabudnem 

 

Ilustrácia: Aneta            
Kuchárová, 7. A 

Jedného dňa sme išli so školou konečne na výlet. Bol to síce len nudný 
výlet do galérie. Ale v tej chvíli som ešte nevedela, čo sa tam stane... 
V autobuse mi bolo zle. Chalani vystrájali a musel s nami ísť dejepisár, 
ktorého nikto nemal rád. Aha, deti, naľavo vidíte hrad,“ hovoril nám. Ale 
nikto ho nepočúval. „A sme tu,“ vykríkol šofér. Pred galériou prišli veľké 
ťažkosti. Stratili sa vstupenky. Dejepisár pobehoval od strachu sem-tam. 
Márne. Nepodarilo sa. Museli sme kúpiť nové lístky. Čakalo sa v dlhom 
20-metrovom rade. Konečne sme sa dostali k obrazom. Pri jednom 
z nich som sa zastavila. Zaujal ma zo všetkých najviac. Bol obrovský. 
Na plátne bola namaľovaná zázračná krajina. Spoza obrazu prenikalo jasné svetlo. Jemne 
som obraz odkryla a čo nevidím! „Akási brána,“ pomyslela som si. Je to brána! Skúsila som 
do nej strčiť prst. No ten zmizol. Postupne som do nej vložila celú ruku a postupne ... Zrazu 
som sa objavila som sa v nejakej čudnej krajine. Presne v takej, aká bola na obraze. Všade 
okolo mňa lietali motýle, ležali rozprávajúce medvede či jednorožce s dúhovým chvostom. 
Pribehli malí trpaslíci. Previedli ma celou krajinou. Cítila som sa ako v Narnii. Ale vtom som 

si uvedomila, že je veľa hodín a ja sa musím vrátiť späť. Rozlúčila som sa a cez bránu za 
obrazom som sa vrátila. Nastúpili sme do autobusu a odišli domov. Nikto mi neveril, práve 
preto na ten obraz nikdy nezabudnem.                                       (Magdaléna Sčisláková, 7. A) 
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Čím sa živí líška? 
Odpoveď žiaka: ,,Chodí po 
dvoroch a škrtí sliepky.” 
 
Hladovce (hlodavce) 
 

Čo robí policajt? 
- zamyká ľudí, ktorí porušujú zákony 
- môže zastopovať autá 
- zatykuje, riadi dopravu aj haváriu 
- dáva pozor rýchlosti 
 
Vyškriabadlo ( dláto) 
 
Pani učiteľka sa pýta Zuzky: Zuzka, kedy 
donesieš žiacku knižku?  
Zuzka odpovedá:,,Včera.” 
 
Zbierame kvety na čajník (čajík). 
 
Lúčna trvá, lúčna strava  ( Lúčna tráva). 
 
Prník ( medovník). 
 

Špakety (špagety). 

Blinkový čaj (bylinkový čaj). 
 
Od prekrasy  (krásne). 
 
Od lásky  (z lásky). 
 
Pre fajne  (fajne). 
 
Korčuľové topánky  (kolieskové korčule). 
 
 Polročné mlieko  (polotučné mlieko). 
 
 Polobručné mlieko  (polotučné mlieko). 
 
 Love—lode. 
 
 Koľajnicové korčule (kolieskové korčule). 
 
 Stroj na mletie obilia je mlynár (mlyn). 
 
 Časť nohy – plýtko  (lýtko). 
 
V Krivanoch je kostol sv. Štefánika ( sv.  
Štefana). 
 

Pani učiteľka, mám vyperené 
oblečenie (vyprané). 
 
Zapsal  (zaspal). 
 

Félix mal čítať. Pani učiteľka mu 
hovorí:,,Félix, ideš!“  
On odpovedá:,,Kde?“ 
 
Samalásky (Samohlásky). 
 
Hudobný nástroj fujavica  (fujara). 
 
Mesto Fialkovo (Fiľakovo). 

Čo sa stane, keď slová a písmená štrajkujú 
(alebo ako sa v druhom a štvrtom ročníku škriatkovi darilo) 

 Výroky žiakov spracovali  PaedDr. Katarína 
Janičová a Terezka Urdová. 

Ilustrácia: Ján Sabolík, 9. A 
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