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Milí kamaráti! 
    Ahojte všetci!!! Určite ste si všimli to 

krásne počasie vonku. Ako krásne svieti 

slnko, vtáčiky spievajú, vetrík podúva... to 

počasie nám pripomína prichádzajúce 

LETO!!! Áno, keď hovoríme o lete, tak  

nemôžeme zabudnúť na PRÁZDNINY. 

Školský rok je už takmer za nami a my 

sme pre vás pripravili nové číslo          

školského časopisu. Naše dielko je      

výnimočné aj preto, že sme ho nepísali 

a netvorili v škole. Hlúpa korona nám to 

zatrhla, ale v žiadnom  prípade nám     

nezabránila tvoriť, vymýšľať, maľovať 

a čítať. Preto sme nelenili. Písali sme, 

maľovali sme a vymýšľali sme doma.        

    V novom čísle časopisu Krivý Jany   

nájdete obľúbené rubriky - rozhovory       

s Ivankou Ragulskou a Katarínou         

Želinskou, našimi asistentkami, ktoré   

pomáhajú našim spolužiakom. Jožko vám 

porozpráva, ako sa má a čo v blízkej    

budúcnosti plánuje. Dozviete sa zaujíma-

vé infošky zo života našej školy.  Sme si 

istí, že sa pri čítaní časopisu zasmejete a 

spomeniete si na krásne chvíle strávené 

tento rok v škole. Hoci tento  školský rok 

bol trošičku zvláštny, napriek tomu sme 

spolu zažili kopec zaujímavých zážitkov, 

na ktoré budeme radi spomínať. Prečítaj-

te si aj naše tvorivé rubriky či vlastnú  

tvorbu, na ktorú sme hrdí. Nezabúdajme 

však na našich deviatakov. Prežili s nami   

krásne časy a my im  želáme na ich novej 

ceste životom všetko dobré. Školský rok 

sa končí, prázdniny sú predo dvermi a my 

si ich chceme plnohodnotne vychutnať.  

Linda Verešpejová, 7.A 

Krásne prázdniny želá 

redakčná rada časopisu. 
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Zažili sme 

 

 

9. januára – Čitateľský oriešok, literárno-

výtvarná súťaž, 1. – 4. ročník 

10. januára – sánkovačka, 2. – 3. ročník 

16. januára – Šaliansky Maťko, školské kolo, 

prednes povesti, 2. – 7. ročník 

27. januára - Šaliansky Maťko, okresné kolo 

Lipany (Linda Verešpejová, 7. A, Jozef   Ga-

rančovský, 2. A, Michaela Barborová, 5. A) 

20. januára – tvorba loga, Občianske združe-

nie ZRPŠ, plagát k darovaniu krvi,  pútač na 

plátno (darovanie krvi) 

29. januára - matematická olympiáda, 5. A 

(Daniel Jiříkovský), okresné kolo súťaže 

 Február 
11. februára – celoslovenská súťaž - Divadlo 

o sto rokov, špeciálna cena Marketingu a vizuál-

nej komunikácie, žiaci 3. A  

28. februára – darovanie krvi, 48 prítomných   

ľudí, 26 darcov krvi, ZRPŠ Krivany, o. z. Národná 

transfúzna služba SR – pracovisko Prešov 

28. februára – „Vesmír očami detí“, výtvarná   

súťaž, Planetárium a hvezdáreň Prešov,  2. kate-

gória (1. – 4. ročník, ZŠ, ocenená práca – Martin 

Šimko, 4. ročník – „Vesmírny prieskumník“),       

3. kategória (5. – 9. ročník, najlepšie ocenené 

práce postupujú do celoslovenského kola –      

Ľuboslava Sontágová, 9. ročník – „Frog galaxy“, 

Tamara Majtnerová – „Cosmococcus, 8. ročník) 

28. februára – „Šťastné chvíle s mojimi          

blízkymi“, Dúha – výtvarná súťaž, Osvetové    

stredisko Stará Ľubovňa (6. ročník – Ester Križal-

kovičová, 7. ročník – Linda Verešejová,              

8. ročník – Aneta Kuchárová, Sophia Luňaková, 

Štefan    Duda)  

Január 

Marec, apríl, máj 
16. marca - 31. mája - mimoriadne             

prerušenie školského vyučovania 

21. - 22. apríla .-  zápis do 1. ročníka 

do 15. mája - zápis do 5. ročníka 

Jún 
1. júna - znovuotvorenie školy, prvý  stu-

peň, 5. ročník, žiaci špeciálnych tried a MŠ 

1. júna - oslava  Dňa  detí, tvorivé ,      

zábavné aktivity pre žiakov školy 

8. - 12. júna - Dopravkovo, zábavno-

vedomostné dopoludnie pre 1. stupeň 

8. - 12. júna - Matematický klokanko,      

1. - 5. ročník, najväčšia medzinárodná   

matematická súťaž na svete 

22. júna - návrat do školy, žiaci                   

6. - 9. ročníka 

25. júna - didaktické hry a cvičenia             

v prírode, účelové cvičenie, 1. -  9. ročník, 

rozhľadňa, Balažka 

30. júna - ukončenie školského roka 

2019/2020 prostredníctvom rozhlasu 

„Rozdiel medzi školou a životom? V škole 

vás naučia lekciu a potom dajú test. Život 

vám dá test a z neho si odnesiete lekciu.”       

Tom Bodett 
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Poznávame minulosť v príbehoch 

Šaliansky Maťko 
16. január sa niesol v duchu recitácie slovenských 

povestí. Základná škola s materskou školou Krivany 

zorganizovala školské kolo obľúbenej literárnej      

súťaže. V 3 kategóriách predviedli svoj recitačný   

talent chlapci a dievčatá 2. až 7. ročníka.  Povesti 

z rôznych kútov Slovenska, smutné i veselé príbehy 

z minulosti o mlynárovi z Holíča, o čertovi, mníchovi, 

či o Zuzke, ktorá sa zaľúbila do vodníka, upútali    

pozornosť prítomných. Víťazi potešili aj porotu. Prvé 

miesta v jednotlivých kategóriách získali druhák    

Jozef Garančovský, piatačka Michaela Barborová 

a siedmačka Linda Verešpejová. Zároveň našu školu 

prezentovali na okresnom kole v Lipanoch, odkiaľ si 

priniesli aj čestné uznanie a pekný darček. „Pri reci-

tovaní svojej povesti som sa aspoň na pár minút 

ocitla v minulosti, v ktorej sa žilo ináč ako 

dnes,“ vyjadrila sa o podujatí šiestačka Ester        

Križalkovičová.                    Linda Verešpejová, 7. A 

       Hviezdoslavov Kubín 

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťažná           

prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy,   

v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel 

poézie. Aj v našej škole sa 27. februára uskutočnila 

obľúbená literárna súťaž. Žiaci 1. - 9. ročníka       

prezentovali svoj fantastický výkon. Na podujatí sa 

zúčastnilo celkom 25 chlapcov a dievčat.  Súťaž    

pozostávala z troch kategórií. A  víťazi? Jožko      

Karabaš, Tatiana Berdisová, Lucia Sekeráková 

a Karolína Berdisová. Atmosféra bola perfektná a 

my sa tešíme na ďalší rok.☺ A nezabúdajme, že 

„miestnosť bez kníh je ako telo bez duše”.                              

                                           Linda Verešpejová, 7. A 

Poézia.sk 
Poézia, hoci nie je v dnešnom svete      

uznávaná, môže pri rôznych životných 

situáciách zohrať dôležitú úlohu. Či už 

je to pri oslavách rôznych životných 

jubileí, keď oslávenca pohladíme     

milým, láskavým slovom. Alebo pri   

prvých láskach, keď chlapec nesmelo 

chce potešiť svoje vysnívané dievča. 

Pri narodení dieťatka, keď svietia oči 

rodičov šťastím z nového života, ktorý 

držia na rukách. Ale tiež pri úmrtí, keď 

teplé ľudské slovo pohladí duše       

pozostalých. Je šťastím, keď človek 

dokáže rozdávať seba a práve to nám 

poézia umožňuje. Porozmýšľajte -  

možno aj vy môžete niekoho potešiť 

milým slovom...       

                           Mgr. Mária Ondrejová 

Vyhodnotenie školského kola.  

Vyhodnotenie okresného kola               
v Lipanoch. 
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Ovocný pohár nám chutil 

Posledný deň pred jarnými prázdninami strávili deti v ŠKD príjemné popoludnie v rámci            

výchovného procesu. Vlastnoručne si každý z nich vyrobil svoj ovocný pohár. V období chrípok 

predsa ovocia a vitamínov nie je nikdy dosť. Deti si ovocie poumývali, ošúpali a nakrájali.     

Cieľom bolo deti aktivizovať a rozvíjať ich zručnosti pri jednoduchej práci. Keďže sa im aktivita 

veľmi páčila, určite ju čoskoro zopakujeme. 

Mgr. Monika Kuchárová 

 

Naj chlapec či naj dievča 
V stredu 26. februára 2020 sa v Mestskej galérii 

v Lipanoch konal 10. ročník súťaže Naj dievča Naj 

chlapec. Je to súťaž, v ktorej sa zúčastňujú deti zo 

školských klubov Hornej Torysy. Našu školu         

reprezentovala žiačka 4. ročníka Lea Sčisláková. 

V súťaži sa predviedla v kostýme Snehovej kráľov-

nej, ktorý pre Leu pripravila pani vychovávateľka 

v spolupráci s  rodičmi. Okrem kostýmu rozprávkovej 

postavy sa Lea predviedla aj v speve modernej pies-

ne. Lei  ďakujeme za reprezentáciu našej školy a už 

teraz sa tešíme na 11. ročník tejto súťaže. 

Mgr. Monika Kuchárová 

 

„Milý, vtipný, starostlivý, zodpovedný,  odváž-

ny gentleman.“  Magdaléna Sčisláková, 8. A 

„Inteligentný, milý a pekný chalan.“ Ľuboslava 

Sontágová, 9. A 

„Určite by mal byť milý, ohľaduplný, mal by sa 

správať dobre nielen ku mne, ale aj 

k ostatným a taktiež by mal vedieť, akú chce 

budúcnosť a ísť si za tým, aj keby sa stalo 

čokoľvek.“   Martina Novická, 9. A 

Milá, múdra, samozrejme, aby ma mala rada.“   

Lukáš Koľ, 7. A  

Lea Sčisláková, 4.ročník 

„Aby bol rozumný, milý a aby ma ochraňoval.“    

Katarína Jaššová, 6. A  

„Milý, zlatý, srandovný a všetky tie ostatné veci, 

nezáleží na tom, ako vyzerá,  len aby ma mal 

rád, to je najdôležitejšie podľa mňa.“               

 Linda Verešpejová,  7. A 

„Dievča by malo byť múdre, pekné, poslušné 

a hlavne, aby ma mala rada.“ Martin Bača, 8. A  

„Aby bola pekná, múdra a aby mala čierne   

vlasy.“ Filip Polaček, 8. A 

Sophia Luňaková, 8. A 

Aký je ideál chlapca/dievčaťa? 
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Poznáte literatúru - otestujte sa! 

1.  Čo je to rým? 

a) zvuková zhoda slabík na konci verša      

b) neveršovaná literárna tvorba 

 c) figúra, opakovanie slov 

2. Kde sa narodil Ľudovít Štúr? 

a) Modra         b) Uhrovec     c) Dolný Kubín 

3. Kto napísal báseň Mor ho! ? 

a) Andrej Sládkovič    b) Ján Kollár      

 c) Samo Chalúpka 

4. Čo je to modlitba? 

a) je to ľúbostná pieseň    

b) je to dlhá pieseň o láske 

c) je to krátka náboženská skladba,  

ktorá sa obsahom obracia k Bohu 

5.  Ako sa volá autor knihy Malý princ? 

a) Joanne Rowlingová     b) Rick Riordan      

c) Antoine de Saint-Exupéry  

6.  Čím je výnimočný mesiac marec? 

a) mesiac hudby     b) mesiac knihy    

c) mesiac zvierat 

 

7.  Ako sa volá rozprávka o 3 bratoch? 

a) Sedem kozliatok     b) O troch prasiatkach    

c) O troch medveďoch 

8. Nájdi pranostiku. 

a) pekný kvet   b) Studený máj, v stodole raj.    

c) Mračná zatienili hory.  

9. Aké poznáme rýmy?  

a) obkročný, striedavý a združený   

b) pekný, medzistriedavý a dlhý 

c) zmenený, obkročný a združený 

 10. Kto napísal knihu  

Nevyplazuj  jazyk na leva? 

a) Ľubomír Feldek    b) Daniel Hevier     

c) Milan Rúfus  

11. Ktorý slovenský básnik napísal báseň  

Jesenná láska? 

a) Miroslav  Válek   b) Ľubomír Feldek 

c) Jozef Pavlovič 

                  Sophia Luňaková, 8. A 

V mene všetkých detí, žiakov a 

zamestnancov školy chcem      

poďakovať občianskemu združe-

niu ZRPŠ Krivany o.z. za          

originálny a užitočný darček na         

1. júna, kedy si pripomíname   

Medzinárodný deň detí.          

Symbolicky sa otvorila v tento deň 

aj naša materská i základná    

škola. Po takmer troch mesiacoch 

sa  15 detí materskej školy a 87 

žiakov (1. - 5. ročníka) základnej 

školy vrátilo do školských lavíc. 

ZRPŠ Krivany o. z. všetkým týmto      

deťom a našim pedagogickým i 

nepedagogickým zamestnancom         

darovalo  textilné rúška.    

Ďakujeme. 

1a, 2b,3c,4c,5c,6b,7b,8b,9a,10b, 11a 

Poďakovanie ZRPŠ Krivany o. z. 

Mgr. Mária Kromková,  

      riaditeľka školy 
Ilustrácia: Aneta Kuchárová, 8. A 
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Kamaráti, nebojme sa slovenčiny! 

„Len malý úsmev, malé sny, potme ležíme, keď deň spí.“ 

Hex – Ráno  
Mám rád keď padá dážď  

Po tichu bubnuje po stenách 

 Len malý úsmev malé sny 

Potme sedíme keď deň spí 

 ®: Kam sa všetci ponáhľajú 

 Máme len pár dní  

Každý si chce rýchlo užiť 

Na nič nehľadí  

Aj keď máme iba seba 

Nič nás netlačí  

Stačí že ráno 

Ja keď bdiem  

Ty stále spíš 

Tak si tam tíško sedíme 

Pomedzi kvapky hľadíme 

Len malý úsmev na perách, 

 potme sedíme vo dverách ®:  

Aj keď máme iba seba,  

nič nás netlačí  

Stačí že ráno  

ja keď bdiem ty stále spíš 

Text: Boris Filan, Hudba: Pavol 
Hammel, Marián Varga  

1. V ktorom verši sa nachádzajú 2 prídavné mená? 
a) treťom     b) druhom    c) prvom 

2. V akom čísle je podstatné meno v prvom verši? 

a) jednotnom    b) množnom    c) bielom 

3. Koľko veršov má táto báseň? 

a) 10    b)  21  c) 23 

4. Autor textu je rád, keď dážď  ...  bubnuje po    

stenách (doplň slovo) 

a) nepadá    b) kvapká    c) padá 

5. Ktoré sloveso sa nachádza v 6. verši? 

a) mám    b) máme   c) ponáhľajú sa 

6. Koľko samohlások sa nachádza v 10. verši? 

a) 5     b) 4    c) 6 

7. Koľko obojakých spoluhlások sa nachádza  

v poslednom verši? 

a) 3   b) 4   c) 5 

8. Slovo potme je: 

a) podstatným menom  b) slovesom  c) príslovkou? 

9.  Názov skupiny hex obsahuje: 

a) 3 spoluhlásky   b) 2 spoluhlásky  c) 4 spoluhlásky 

                                     Aneta Kuchárová, 8. A 

Hex je slovenská poprocková skupina, ktorá 

vznikla v roku 1989 v Bratislave. Slovo Hex je skratka 

slovného spojenia „humanoidný experiment“ 

(experiment, či ľudia budú počúvať muziku, ktorú 

skupina hrá). Skupinu tvoria Peter Novák (namiesto 

Petra Dudáka), Martin Žúži, Tomáš Dohňanský, Tibor 

Szabados. K najznámejším hitom patria Nikdy nebolo 

lepšie, Keď sme sami, Ráno, Maťo a Linda a mnoho 

ďalších.             

        Pripravila: Karolína Berdisová, 8. A, zdroj:      
internet, ilustrácia: Linda Verešpejová, 7. A 

Správne odpovede: 1a, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a, 7a,  

                                 8c, 9b 

Ilustrácia: Linda Verešpejová, 7. A 
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Ako sa otvárajú tajomstvá sveta 

Tak ako každý rok aj tohto roku sme sa s radosťou pustili do objavovania a tajomného lúskania 
príbehov v súťaži „Čitateľský oriešok“. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že sa do súťaženia 
mohli zapojiť už aj naši prváci. Najprv sme si čítali a rozprávali sa o tom, či sme tomu porozu-
meli. Príbehy boli zaujímavé, niečo nové sme sa naučili. Potom sme riešili úlohy a nakoniec sa 
z nás stali umelci. Snažili sme sa príbehy spojiť a vytvoriť originálne dielo, ktoré by zaujalo   
porotu. Do finále sa prebojovali títo žiaci a ich skvelé práce.                                                                                            

  
 

          Luskáčikovia Čitateľského orieška 

      PaedDr. Katarína Janičová 

    Čitateľský  

oriešok  

je čitateľsko-výtvarná súťaž. 

Na hodinách čítania žiakom 

1. stupňa sprostredkúva   

texty dvoch príbehov,       

obsahujú kontrolné otázky, 

ktoré sa týkajú pozornosti 

detí pri čítaní. Na záver deti 

spájajú obidva príbehy do 

jedného obrázka, ktorý na 

hodinách výtvarnej výchovy 

maľujú. 

   Linda Verešpejová, 7. A 

Matúš Bujňáček, 3. A 

Marianna Berdisová, 4. A 

Jozef Garančovský, 2. A 

Naše práce - naša pýcha!!! 
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Mesiac našich spoločníkov -  kníh 

Z našich čitateľských 
denníkov 

Aký je tvoj obľúbený citát? 

„Každý deň môže byť najlepším dňom tvojho 

života, je len na tebe, ako si to zariadiš.“,        

neznámy autor      Magdaléna Sčisláková, 8. A 

„Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama. 

A šťastný je, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je 

sám.“, Thomas Large       Martin Bača, 8. A 

„Nepočúvaj iných ľudí, hraj podľa vlastných  

pravidiel a ver v svoje sny.“, neznámy autor                                           

                                Linda Verešpejová, 7. A 

„Žiadny motivačný citát ti život nezmení. Len ty 

vieš zmeniť svoj život.“, Jason Statham                  

                           Ľuboslava Sontágová, 9. A 

„Miluj a budeš milovaný.“,  Hans Christian      

Andersen                     Vanesa Krivdová, 9. A  

„Tá najdôležitejšia vec je užiť si život - byť 

šťastný. To je všetko, na čom skutočne záleží.“                  

                                Mgr. Nikola Karaffová 

Tip na dobrú knihu 

Harry Potter - Joanne Rowlingová              

                           Tamara Majtnerová, 8. A 

Princeta a Kapitán - Anne-Laure 

 Bondouxová        Katarína Jaššová, 6. A  

Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry                        

                          Sophia Luňaková, 8. A 

Ľadovec a piesková duna - Bruno Ferrero,  

                        Karolína Berdisová,  8. A 

Rok v divočine - Karol Kaliský,      

                        Linda Verešpejová,  7. A 

Listy Oľge- Július Satinský 

                            Mgr. Alena Hrabčáková  

„Čítala som Tajomstvo jaskyne od Arthura 

Maxwella. Kto má rád dobrodružstvo, v tejto 

knihe si príde na svoje. Autor pútavým spôso-

bom opisuje dvoch chlapcov - Oscara a      

Bruna, ktorí pomáhajú ľuďom v malom     

mestečku pri obyčajných starostiach, ktoré 

život prináša. Robia to tajne a nezištne.     

Keďže tieto záhady nedajú ľuďom spávať,  

rozhodne sa to vyriešiť ich tretí kamarát Roy. 

Toto tajomstvo odhalí až na konci príbehu      

v tajomnej jaskyni.“  Text a ilustrácia: Karolína      

Berdisová, 8. A 

Kniha Ranené jahňa od Thgomasa Brezinu nie je len zábavná 

a srandovná, ale aj veľmi poučná. Pri jej čítaní som sa akoby vcítila 

do kože malého dievčatka menom Penny, ktoré bolo veľmi výnimoč-

né. V škole sa jej veľmi nedarilo, pretože jej hrozil prepadák z matiky. 

Nevenovala tomu veľkú pozornosť, skôr sa zaujímala o veci, ktoré sa 

dejú u nej doma. Mala dvoch šikovných psíkov, s ktorými vedela 

nadviazať telepatické spojenie. Jej ocko bol veterinár a mal dosť veľa 

práce. No v jej živote sa všetko krásne v okamihu rozpadne a jej 

matka odchádza z domu, pretože spolu s ockom nemôžu prísť na 

spoločnú reč. To ju znepokojí a hľadá útechu u svojich štvornohých 

miláčikov. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si celú knihu.                                             

                                           Text a ilustrácia: Linda Verešpejová, 7. A 
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Začni hrať a už nikdy neprestaneš! 

V tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu „Tenis do škôl“ a balíček poskytol 

Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Na základe úspešného experimentu ministerstvo na základe odporúčania      

Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho 

a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ. Realizácia pilotného 

projektu prebiehala v roku 2008 na 22 školách z celého Slovenska. Medzi hlavné myšlienky 

projektu patria zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ, motivovať deti k pravidelnému   

športovaniu, umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry. Slovenský       

tenisový zväz poskytol škole základný tenisový balíček i metodický materiál, ktorý bude        

určený na výuku v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov pre projekt 

„Tenis do škôl“.                                                                                  

Tenis do škôl Robme niečo pre seba! 

Ani tretiaci nezaostávajú... 

Tretiaci sú kopa, sranda je ich plná ulica. 

Na bicykli, kolobežke, vietor šteklí na líca.  

U Matúša všetky dievky korčuľujú ostošesť. 

Mamka, chystaj koláč veľký.  

Hladných je tu habadej. 

Naháňačky, Jožko, Sebik pred bytovkou riadia. 

Kto sa pridá, je chytený – nie je žiadna sranda. 

Marko beží s kamarátom, tréningy sú isté. 

Ich korona nedobehne, Krivany sú čisté.  

Šport zábava, oddych, kondícia, sila, 
uvoľnenie, relax, energia, zdravie, životný 
štýl, disciplína           Karolína Berdisová, 8. A 

Prváci radi športujú. Ich „snažilkovanie“ v triede  
i v telocvični.  

 - projekt „Tenis do škôl“ nás      

zaujal 

- pomôcky na tréning prišli rýchlo 

- bolo to niečo nové 

- museli sme na sebe popraco-

vať 

- na hodinách telesnej výchovy 

sme trénovali 

- odbiť loptičku je ľahké, ale iba 

raz, skús sa trafiť ešte raz 

- prišlo aj sklamanie, ale          

nevzdávali sme sa  

PaedDr. Katarína Janičová 
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Dajme spolu naozajstný gól! 

V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do Grassroots programu pod názvom 
„Dajme spolu gól“. Realizoval sa  v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a bol zamera-
ný na popularizáciu futbalu u deti v materských školách a v 1. ročníkoch základných škôl.     
Prebiehal v mesiacoch október až máj a to 45-minútovou aktivitou každý týždeň. Aktivity boli    
zamerané hlavne na pohybový rozvoj dieťaťa, prácu s loptou hravou formou, ako aj na samotnú 
hru. Projektu sa pravidelne zúčastňovalo 9 detí z MŠ a 8 z prvého ročníka ZŠ. Aktivity viedol    
Mgr. Ľubomír Bodnár v spolupráci s učiteľkami 
materskej školy a triednou učiteľkou 1. ročníka 
Mgr. Máriou  Falatovou.  Pre kvalitnejšiu prácu 
s deťmi poskytol Slovenský futbalový zväz balíček 
pomôcok a futbalových lôpt rôznych veľkostí. Kým 
jesenný blok aktivít prebehol bezproblémovo,    
jarnú časť nám výrazne skomplikovala epidémia 
a následne uzatvorenie škôl, preto sme boli nútení  
tento program v tomto školskom roku ukončiť. 
Pevne však veríme, že tento projekt bude po     
úspešnom začiatku v tomto školskom roku pokra-
čovať aj v tom nasledujúcom, keďže sa to deťom 
páčilo.                                                          
             Mgr. Ľubomír Bodnár 

Malí veľkí futbalisti z 1. ročníka 

„Škôlkari“ s  Mgr. Ľubomírom Bodnárom 
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Takí sme naozaj boli?! 

 

1. Seriál Friends. 

2. Očakávam, kedy skončí táto 

situácia. Chcela by som sa vrátiť 

do svojho starého života. 

3. Vonku s kamošmi. 

4. Šialená, zábavná, pracovitá. 

5. Za svoju rodinu a kamošov. 

6. Dejepis. 

Martina Novická 

Martina  „triedna speváčka“ 

Ľubka „triedna angličtinárka“  

Vanesa  „triedna krásavica“  

Jakub   „triedny drzák“  

Ľuboš  „triedny mechanik“ 

Martin  „triedny dudroš “ 

Lukáš  „triedny srandista“ 

Peter  „najtichší žiak triedy“  

1.Blbý a blbší. 

2.Na budúcnosť. 

3.Doma. 

4.Šialený.,,, (smile). 

5.Za rodinu. 

6.Výtvarná. 

Martin Beliš 

1.Rýchlo a zbesilo. 

2.Kedy pôjdem na   

strednú.  

3.Moja izba. 

4.? 

5.Za rodičov. 

6.Výtvarnú. 

Ľubo Pribula  

1.Nemám žiadny. 

2. Najčastejšie myslím na strednú. 

3. Moja izba. 

4. Odvážna, samostatná, výbušná. 

5. Za rodinu, kamarátov, a aj za to, 

že mám strechu nad hlavou. 

6. Matematiku a slovenčinu. 

Ľuboslava Sontágová 

1.Aký seriál alebo film vystihuje tvoj terajší život? 

2. Na čo teraz najčastejšie myslíš? 

3. Kde je tvoje „happy place“? 

4.Ktoré 3 prídavné mená ťa najlepšie vystihujú? 

5. Za čo si v živote najvďačnejší/najvďačnejšia? 

6. Ktorý predmet by si z rozvrhu vymazal? 

1.S tebou ma baví svet.  

2.Myslím na spánok. 

3. Doma. 

4. Šikovná, veselá, pracovitá. 

5. Za život.  

6.Literatúra (treba sa učiť   

básničky a čítať texty). 

Vanessa Krivdová 

                             Otázky pripravila: Karolína Berdisová, 8. A 
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„S niektorými puberta hádzala ostošesť.“ 
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Cesta Legiend :D 
Presne pred 9 rokmi nastúpili ôsmi prváčikovia do 1. ročníka. No vtedy ešte netušili, 

do čoho idú. Neskôr to zistili. Prešli sme si toho dosť. Spoznávali sme nové písmená, 

ktoré sme  pomaly ukladali do slov a následne do viet.  Zistili sme, ako sa používajú 

v matematike znamienka ako plus, mínus, delenie, krát :D. Spoznávali sme prvé      

detské lásky. Postupom času našu partiu opustili 2 spolužiaci, no my sme to nevzdávali 

a pokračovali sme. Uhh, prežili sme prvý stupeň :D. Čo teraz? Mali sme pred sebou ešte 

ďalšie 4 roky. V piatom ročníku sa k nám pripojili ďalší žiaci. V piatom ročníku sme si   

prešli monitorom, ktorý mal ukázať, čo všetko sa na nás na prvom stupni nalepilo.               

Výsledkami sme niektorí prekvapili aj 

samých seba :D. No ako roky plynuli, 

náš čas sa na základnej škole krátil.  

Poviem vám, títo deviataci neboli ľahkou 

fuškou :D S niektorými puberta hádzala 

ostošesť. No práve týmto sa naša trieda 

expertov stala najrozoberanejšou      

triedou v zborovni :D. Čo už. Každý žiak 

v tejto triede mal niečo do seba. Aj keď 

nám to vo väčšine prípadoch spolu veľ-

mi neladilo, každý z nás si našiel  v trie-

de človeka, ktorý mu bol sympatický. 

Cez tie všetky naše žabomyšie   hádky 

sme to dali. Tých 9 rokov nám dalo do 

života veľa. No všetci sme si už budúc-

nosť  vybrali .   Martina Novická, 9. A 
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Naša Zem je guľatá 

Deň Zeme - každoročne pripomínaný sviatok. Vnímame ho ako ekologicky motivovaný. Deň   
Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je    
pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Prvá oslava  
sviatku sa konala 22. 4. 1970. Tento rok si teda Deň Zeme pripomíname už päťdesiatykrát.       
Aj žiaci 2. A si tento dôležitý sviatok pripomenuli a doma vytvorili takéto krásne práce. 
„Naša krásna Zem vo vesmíre a jej rôznorodosť, bohatstvo, ktoré je pre nás niečím         
prirodzeným a zrazu to nemusí byť!"  (druháci ZŠ Krivany)       

 PaedDr. Eva Viktorová 

Chráňme našu Zem  Peťko Stedina, 2.A 
Jožko Garančovský, 2.A 

Veronika Kopilcová, 2.A 
Matej Sabolík, 2.A 
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 Nezabúdajme, aká je voda vzácna! 

Naša základka je už piaty rok zapojená do projektu Zelená škola. Posledné dva roky sa     

zaoberáme témou VODA. V tomto školskom roku sme mali tzv. vodné hodiny. Každá trieda 

sa spolu so svojím triednym učiteľom „bavila“ o vode - boli to rôzne témy, no vždy sa týkali 

vody, jej využitia, ochrany, vzácnych vlastnosti. Vo vstupnom vestibule sme si vytvorili       

vysokú maketu studne. Do nej žiaci jednotlivých tried vhadzovali lístočky, na ktorých vyjadro-

vali svoj kladný postoj k vode, ako ju chránia a starajú sa o ňu. Naši šikovní „zelenáči“ (teda 

žiaci, ktorí tvoria kolégium Zelenej školy a aktívne sa podieľali na uskutočňovaní aktivít), nav-

štívili v predchádzajúcich mesiacoch každý dom, aby doň zaniesli letáčik o zaujímavostiach 

vody. Takto sme aj rodinám v našich Krivanoch mohli  povedať o vzácnosti čistej, nesladenej 

vody.  

Zaujímavosti o energy 

 drinkoch 

I keď sú energetické nápoje veľkým     

trendom a ikonou moderného života, nie 

sú na potravinovom trhu novinkou. Ich    

história siaha viac ako 50 rokov dozadu. 

Nie je prekvapením, že za ich vznik       

vďačíme práve Japonsku. Diktátorskí     

zamestnávatelia chceli udržať svojich     

zamestnancov v dobrej kondícii, aby      

neklesal  priemer výroby.  A tak v roku 

1962 uzreli svetlo sveta energetické       

nápoje v podobe, v akej ich poznáme 

dnes. V roku 1987 sa na trhu objavil jeden 

z najznámejších energetických nápojov     

a je ním dodnes. Je to Red Bull. Najzastú-

penejšie zložky v energy  drinkoch sú kofe-

ín, synefrín, inositol, cukry. Pozor -  ener-

getické nápoje pri nadmernom užívaní    

svojím dočasným účinkom zvyšujú riziko 

vzniku akútneho srdcového infarktu.       

                                  Mgr. Mária Šimová 

            Mgr. Mária Šimová 

 

Dnes je sviatok Zeme 

My odpadky zbierať chceme 

Ak my smeti pozbierame 

Tak zlo na Zemi odstránime 

V tento deň nič nevyhadzuj 

S nami spolupracuj 

Tak to rob po celé roky 

Môžeš zdraviť ľudí „ahojky“ 

Linda Verešpejová, 7. A 
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Keď dám mamke peniažky,  

možno pôjdeme aj do Egypta. 

 1.Jožko, ako sa máš? „Výborne. Už sa teším 

na letné prázdniny.“ 

2.Dlho sme sa nevideli. Čo si robil? „Prvé dva 
týždne som nikde nechodil. Neskôr som vytiahol 
bicykel a spával som znova u babky. Hral som sa 
so susedom Maximom.“ 

3.Koronavírus zmenil všetkým život. A čo    
tebe? „Prvé týždne som v jeden deň robil      
„predpredchádzajúce“ úlohy. Potom prišlo online 
vyučovanie, viac sa mi to páčilo. Ale na druhej 
strane, dva mesiace doma – to sú dvakrát veľké 
letné prázdniny. A doma sme boli častejšie     
spolu.“ 

4.Školský rok sa pomaly končí. Ako si ho ty 
prežil? „Tento rok bol veľmi zaujímavý. Najviac 
sa mi páčil Deň detí. Nedostali sme domácu    
úlohu. Keby takých dní bolo viac!“ 

5.Tešíš sa na piaty ročník? „Veľa ľudí chodí do 
našej školy. Bola tu napríklad chemická šou, a my 
sme mohli byť na tomto podujatí. Teším sa na 
podujatia pre druhý stupeň, ktoré by som ako žiak 
prvého stupňa nemohol vidieť.“ 

6.Aké máš plány na prázdniny? „Neviem ešte. 
Máme ísť do Bulharska na dovolenku. Keď dám 
mamke peniaze, možno pôjdeme aj do Egypta. 
Sú tam malé domčeky. Je tam aj more. Nachádza 
sa tam veľká reštaurácia, v ktorej každé ráno   
robia na raňajky palacinky. No zvyčajne chodíme 
do Bulharska. Sú tam veľké kúpaliská. Mám    
skoro desať rokov a v tomto roku by som už chcel 
vyskúšať veľkú šmýkačku.“  

7.Chceš niečo odkázať svojim spolužiakom? 
„Držte sa!“ 

 

 

Náš Jožko prežil karanténu domu. Učil sa    

naozaj svedomito. Ako každé  dieťa sa        

intenzívne venoval hre. Ako  prežíval          

prerušené školské vyučovanie, čo robil      

doma, aké má plány na prázdniny, o tom 

všetko sa dozviete vo veselom rozhovore      

s týmto milým chlapcom. 

 

Jožkove naj: 
Knihy: Denník odvážneho bojka, Moon                 

z  Alabamy, Babka gaunerka 

Seriál/film: nemám, podľa ponuky, filmy 

o pol deviatej si radšej pozriem na druhý 

deň 

Farba: modrá  

Deň: sobota/nedeľa (pol na pol,              

v sobotu musím pracovať, pomáhať,          

v nedeľu ma mamka ťahá do kostola) 

Predmet v škole: telesná výchova 

Text a ilustrácia: Linda Verešpejová, 7. A 

Prázdniny - voľno, oddych, leto, 
sloboda, dovolenka, kúpalisko,   
kvalitný spánok, vylihovanie, žúrky, 
grilovačky, kamaráti, dobrá kniha 

Karolína Berdisová, 8. A 
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1. Ako dlho pôsobíte ako asistent učiteľa? 

    „Posledné 3 roky v základnej škole a dávnejšie to 

boli 2 roky v materskej škole.“ 

2. V ktorých triedach pôsobíte? „V školskom roku 

2019/2020 som pôsobila v 5.A, 6.A, 7.A  a 8.A.“ 

3. Aké potreby majú žiaci so špeciálnymi          
potrebami? „Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

majú iné tempo učenia, potrebujú učivo viackrát    

vysvetliť a precvičiť. Niektorých žiakov stačí iba     

povzbudiť, iných motivovať, aby sa nevzdávali.    

Úlohou asistenta je vytvoriť takú pomoc, ktorá ho naučí riešiť úlohy samostatne.“ 

4.Čo je na práci asistentky učiteľa zaujímavé? „Asistentka má viac možností spoznať     

žiaka, a tak mu môže lepšie pomôcť.“ 

5. Dnešné deti sú iné ako v minulosti. Čo dnes potrebujú deti, aby boli v dospelosti  
spokojné a šťastné?  „Všetky deti potrebujú mať pekné vzťahy nielen v rodine, ale aj v škole 

a mimo nej. Potrebujú vedieť, že sú pre dospelých dôležité, a vedieť nájsť riešenia svojich 

problémov.“ 

6. Povedzte nám niečo o sebe. Čo robíte vo voľnom čase? „Študujem biblickú školu, veľa 

čítam, šijem. Tiež sa venujem svojej mladšej dcére, ktorá je žiačkou základnej školy, chodíme 

spolu  bicyklovať a na prechádzky. Mám tri deti, dve sú už dospelé a majú svoje rodiny. Doma     

chováme mačku a škrečka.“ 

Obľúbený, á, é:           

Obľúbená kniha: Biblia 

Obľúbený seriál: Dr. House 

Obľúbená farba: modrá a tyrkysová  

Obľúbený citát:  

„Nie je dôležité, kto vás porodí, ale kto vás 

miluje a formuje z vás slušného človeka a 

zdravú osobnosť." (Sharon Stone) 

Obľúbené jedlo: palacinky 

Obľúbená krajina: Chorvátsko  

a Slovensko 

Obľúbený deň: piatok 

Pomáha detičkám a nám sa to páči 

Niektoré deti potrebujú viac pozornosti.           
Prečítajte si rozhovor s pani asistentkou Bc. 

Ivankou  Ragulskou, ktorá pomáha v triedach na 
druhom stupni.  Inšpirujte sa! 

Pani asistentka Ivanka Ragulská pri práci s deťmi. 

Radosť - spokojnosť, veselosť, úsmev 
na tvári,  potešenie, šťastie, dobrá  

   nálada, nadšenie 

                             Karolína Berdisová, 8. A 
Otázky pripravila: Linda Verešpejová, 7. A 
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„Deti sú úžasné, dokážu oceniť vašu prácu.“ 

 

 

1.Ako dlho pôsobíte ako asistent učiteľa? 
„Na našej škole pôsobím ako asistentka učiteľa 
od začiatku školského roka, čiže od septembra. 
Práca ma veľmi baví, som nápomocná učiteľke 
pri práci s deťmi a hlavne so žiakmi so           
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“ 

2. V ktorých triedach pôsobíte? „Hlavná časť 
môjho rozvrhu pozostáva v rozdelení hodín v II.A 
triede, kde sa snažím pomôcť pri učení žiačke 
s individuálnym výchovno-vzdelávacím progra-
mom. Niekoľko hodín som však aj v I.A triede, 
kde sa venujem žiakom zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia, malým prváčikom, ktorí sa učia 
čítať, počítať a správne písať. A aby som  nezabudla, 1 hodinu v týždni chodím s pani učiteľkou 
matematiky Mgr. Máriou Ondrejovou do V.A, kde sa venujem dvom žiakom so špeciálnymi   
výchovno-vzdelávacími potrebami. Je to dosť náročné, ale spoločnou prácou sa snažíme      
vyplniť deťom celý čas vyučovacej hodiny.“ 

3.Aké potreby majú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? „Takíto žiaci 

potrebujú mať učiteľa (asistenta) stále pri sebe. Je potrebné sa im venovať hneď od začiatku 

dňa, ako prídu do školy. Zabúdajú ešte aj na základné hygienické návyky a zásady slušného 

správania. Čo sa týka učiva, je dobré, ak majú asistenta pri sebe. Žiaci potrebujú zopakovať 

zásady sčítania, odčítania, pomôcť pri písaní správnych tvarov písmen a taktiež dodržiavať  

zásady správneho čítania. Asistent učiteľa má pomáhať učiteľke zvládnuť vyučovanie v triede 

s deťmi rôzneho typu. Individuálnym prístupom pomáham v rámci vyučovania žiakom,          

ktorí  moju pomoc potrebujú, keďže učiteľka v triede nemá dostatok času, aby sa plnohodnotne 

venovala všetkým žiakom súčasne. Ak je potrebné, vysvetľujem učivo ešte raz, pomalšie,    

zrozumiteľnejšie a zreteľnejšie. Veľmi často sa nám však stáva, že nestíhame pracovať 

s triedou a tak ideme pomalšie vlastným tempom. Náročnejšie úlohy je potrebné trochu upraviť 

v rámci možností žiaka, a preto sa snažím (po dohode s učiteľkou) vyberať iba tie úlohy 

a cvičenia, ktoré žiačka zvládne v rámci svojich možností a schopností. Žiaci s individuálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami majú totiž odlišné písomky a plnenie úloh ako ostatní žiaci.“ 

4. Čo je na práci asistentky učiteľa zaujímavé? „Samotná práca s deťmi. Deti sú úžasné 

stvorenia, ktoré vedia oceniť všetku vašu snahu. Sú vďačné aj za malinký darček, ktorí dostanú 

a vedia vyrobiť z ničoho ozaj originálny a krásny darček. Táto práca je zaujímavá aj v tom, že 

každé dieťa je iné a každé potrebuje pomôcť v niečom inom. Ale vždy je potrebné viesť deti 

k samostatnosti, zodpovednosti a k tvorivému rozvoju myslenia a ich kreativity. Aj asistent 

v triede si musí získať rešpekt a dôveru ostatných detí, k čomu mu veľmi pomáha prítomná   

učiteľka. Spolu tak vytvárajú jeden celok, ktorého výsledkom je dobrá atmosféra 

v triede. Snažím sa pomáhať deťom nielen v triede, ale aj na chodbách, v jedálni alebo aj mimo 

školy. Keďže bývam priamo v obci, som deťom nápomocná kedykoľvek a snažím sa ich viesť 

k slušnému správaniu vždy a všade.“  

Tieto pekné slová vyslovila naša sympatická 
asistentka Mgr. Katarína Želinská.                 

V rozhovore nájdete veľa zaujímavých       
názorov,  myšlienok na jej prácu, voľný čas 

či život. Pekné čítanie! 
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5. Dnešné deti sú iné ako v minulosti. Čo dnes potrebujú deti, aby boli v dospelosti   
šťastné a spokojné? „Deti potrebujú správny vzor dospelého človeka, ktorý ich bude viesť tou 

správnou cestou. A samozrejme, najdôležitejšia je láska oboch rodičov a spokojný, šťastný    

domov.“ 

6. Poznáte nejaký citát, ktorým sa riadite celý život? „Všetky citáty sú krásne a svojím        

spôsobom vyjadrujú nejakú múdrosť. V rýchlosti možno tento: ,,Čo nechceš, aby druhí robili  

tebe, nerob ani ty im.“ 

7. Povedzte nám niečo o sebe. Čo robíte vo voľnom čase? „Svoj voľný čas trávim veľmi  

rada so svojou rodinou. Chodíme na výlety, na prechádzky a veľmi radi sa bicyklujeme. Keď 

nám to počasie neumožňuje, snažíme sa oddýchnuť si a iba tak leňošíme v posteli, hráme 

„človeče nehnevaj sa“ alebo hráme karty.  Aby som nezabudla, veľmi rada trávim svoj voľný čas 

aj v kuchyni. Varím rôzne špeciality a pečiem výborné koláče.  Študovala som na Pedagogickej 

a sociálnej akadémii v Prešove, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Po 

skončení strednej školy som pokračovala v štúdiu na vysokej škole (FHPV PU Prešov), kde 

som sa venovala hlavne získavaniu poznatkov a skúseností z hudobného umenia. Mojím      

veľkým snom bolo vždy učiť deti v materskej škole, čo sa mi ale nesplnilo (zatiaľ). Mám krásnu 

rodinku a úžasného manžela, s ktorým spolu vychovávame naše štyri nádherné deti. Som rada, 

že ich mám a veľmi ich ľúbim. Veľmi sa teším, že môžem pôsobiť v školstve a pracovať so  

žiakmi. Som veľmi vďačná, že mi bolo umožnené pracovať na tejto základnej škole Život nám 

do cesty prinesie vždy aj niečo nečakané, ale každý si musí pomôcť ako vie, zdvihnúť hlavu 

a ísť ďalej.“ 

Obľúbený, á, é: 
 

Obľúbená kniha ....... veľmi nečítam, nemám na to čas :-)  
Obľúbená farba......... všetky :-) 
Obľúbené jedlo......... Bravčový rezeň a zemiakový šalát :-) 
Obľúbený seriál......... Naši, Sestričky 
Obľúbený citát........ „Nie je dôležité, kde si, ale akých ľudí máš okolo seba!“ 

„Ženská minúta v kúpeľni trvá tak dlho.... ako mužský skok na jedno...!“:-) 

                                                                                Otázky pripravila: Linda Verešpejová, 7. A 
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Elán - Hans Christian Andersen 

Mávam rád tie ufúľané rána 
Keď nechce sa mi vstať 
Keď môžem dlhšie spať 

A vo sne znova stretám toho pána 
Čo vietor učil hrať 

Ten pán  
On uväznil nás v detskej hre 
Tam kde je dobré aj to zlé 

Hmm. 
Tak ako sníval tak aj žil 

On porozdával krásne lži 

On vie kde tichý vánok má svoj úkryt 
On dávno všetko vie On dávno všetko vie 

Tam kdesi v tom rozprávkovom vnútri 
Má srdce cínové, má srdce cínové 

On uväznil nás v detskej hre 
Tam kde je dobré aj to zlé 

Vždy mohli sme sa spolu smiať 
Z cisárových nových šiat 

To bol ten svet krásnych víl a kráľov 
Kde pravda víťazí 

Dnes sa mi to zdá už príliš málo 
Učím sa znova žiť 

On… 
Text: Boris Filan, hudba: Vašo Patejdl 

1. Tento text je: 

   a) próza       b) poézia    c) dráma 

2. Hans Christian Andersen bol: 

   a) herec       b) spevák    c) prozaik 

3. Slovo hmm patrí medzi: 

   a) príslovky b) citoslovcia c)podstatné mená 

4. Ktoré z týchto diel napísal Andersen? 

 a)  Cisárove nové šaty  b) Červená čiapočka       

                 c) Slávy dcéra 

5. Názov ktorej rozprávky od Andersena je 

ukrytý v texte? 

a) Dievčatko so zápalkami   b) Cisárove nové 

šaty   c) Slimák a ružový ker 

6. Umelecký prostriedok ufúľané rána je: 

   a) metafora  b) personifikácia  c) epiteton 

7. Koľko čísloviek sa nachádza v texte? 

   a) nula  b) jedna  c) tri 

8. Ktoré sloveso v poslednej strofe sa           

nachádza v 3. osobe prítomného času? 

     a) víťazí   b )bol   c) učím sa   

9. Andersen je predstaviteľom 

    a) povesti   b) rozprávky   c) legendy 

                     Magdaléna Sčisláková, 8. A 

„To bol ten svet krásnych víl a kráľov...“ 

Elán patrí medzi najúspešnejšie slovenské 

skupiny. Založili ju v Bratislave v roku 1968 

vtedajší študenti základnej školy  Jožo Ráž, 

Vašo Patejdl, Juraj Farkaš, Zdeno Baláž. 

Skupina vydala 14 albumov. Medzi najzná-

mejšie hity patria Zaľúbil sa chlapec, Od    

Tatier k Dunaju, Ak nie si moja a mnoho 

ďalších. 

Karolína Berdisová, 8. A, zdroj: internet 

     Kamaráti, počúvajte slovenské piesne! 

Správne odpovede: 1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c.    

                                 7b, 8a, 9b 

I 

L 

U 

S 

T 

R 

Á 

C 

I 

A 



21 

Sme mysliace tvory, uvažujeme 

Májový les  
Májový les je teplý, no často chladný a upršaný. 

Napriek tomu sa krásne rozrastá. Prechádzka 

lesom každému padne vhod. Do prírody chodím 

s kamarátom. Do batoha si vložím niečo        

dobručké na opekanie a nezabudnem ani na 

nožík, aby som si mohol vystrúhať palicu. Fasci-

nuje ma príroda, čerstvý vzduch. Vypnem od 

každodenných maličkostí, ktoré ma trápia.   

Predstavujem si, ako ľudia  kedysi žili. Starali sa 

o prírodu, chovali dobytok. A ako to je dnes?   

Je to len o internete. Podľa mňa je to smutné. 

S blížiacou sa tmou vychádzajú z úkrytov     

mnohé zvieratká. Kráčať v tmavom lese je    

krásny pocit, no zároveň   pociťujem strach.  

Prídem na iné myšlienky, všímam si okolitú        

prírodu, nasávam príjemný čerstvý vzduch. Tak 

neváhajte a choďte do  lesa!   Lukáš Gurka, 8. A                        

„Každý z nás chápe šťastie inak. Ako je to 

s tým šťastím? Prečo ho niekto má a niekto 

nie? Hovorí sa, že každý je strojcom svojho 

šťastia. Ako sa správame k ľuďom, tak sa 

okolie správa k nám. Je vedecky dokázané, 

že tí, čo „majú šťastie“, tak nie sú až takí 

šťastní, pretože chcú  stále viac a viac.     

Naopak, niektorí toho veľa nemajú, a dokážu 

byť šťastní. Myslím si, že toto je recept na 

šťastie. Nemať veľa a tešiť sa zo všetkého. 

Mnohí to nedokážu a berú to tak, že pohár je 

poloprázdny.“        Lukáš Gurka, 8. A 

„Každý túži po šťastí. Veľa ľudí si myslí, že 

šťastie im prinesie štvorlístok alebo kominár. 

Neuvedomujú si, čo sa za šťastím ukrýva. 

Šťastnými nás robí mnoho vecí, vďaka     

ktorým rozoznáme malé či veľké šťastie. 

Niekoho uspokojujú hmotné veci. Ja ich    

názor nezdieľam. Aj mňa potešia hmotné 

darčeky, ale šťastnou ma robí rodina, príbuz-

ní, priatelia. Najväčším šťastím pre mňa je 

pocit, že pri mne stoja všetci tí úžasní ľudia 

v mojom  okolí. Myslím si, že keby sa každý 

nad tým  zamyslel, vážil by si to, čo má.“      

                        Magdaléna Sčisláková, 8. A 

„Šťastie je krásna vec. Z toho vyplýva        

nádherný život plný fantastických vecí. No 

zároveň závisť a nenávisť iných ľudí.          

Závistlivci uznávajú nesprávne hodnoty,  

pretože sú slepí. Nejdú do hĺbky duše. 

V skutočnosti aj oni môžu byť šťastní, len to 

nechcú rešpektovať. Uvedomila som si, že 

som v podstate šťastná. Mám rodičov,      

súrodencov, mám v nich veľkú oporu. Treba 

sa tešiť z maličkostí. Častokrát si nevážime 

to, čo máme. Nevytvárame si priority, ktoré 

nám ukazujú smer cesty. Dávame si ciele, 

ktoré sú lákavé a dôležité veci nás nezaují-

majú.                       Sophia Luňaková, 8. A 

Čo je to šťastie?  

 

Ja som Magda dievča mladé 

Bývam v byte na Záhradnej 

Štrnásť rokov som už mala 

Do školy vždy chodím rada 

Ponáhľam sa pomaly 

Usmievam sa zubami 

Hovorím len rodnou rečou 

Zvládam boj s angličtinou 

Správať sa slušne 

To ja viem 

Bude zo mňa dáma 

Keď vyrastiem 

Magdaléna Sčisláková, 8. A 

Tvorivosť  kreativita, fantázia, fikcia, 
činorodosť, aktivita, inšpirácia, sila,     
podnetnosť          Karolína Berdisová, 8. A  
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Môj životný vzor 

Ja by som chcela byť kozmetičkou. Chcela by som 

niečo urobiť pre iných. Môj životný vzor je teta Katka. 

Je veľmi pracovitá a má veľmi veľa nápadov. Tvorí 

kreatívne veci z rôznych materiálov. Oplýva veľkou 

trpezlivosťou, preto dokáže zvládať aj krízové        

situácie v pokoji. Je technicky zdatná. Medzi jej      

obľúbené činnosti  patrí aj hra s deťmi. Dokáže im 

vymyslieť veľa hier. Medzi jej najobľúbenejšie ručné 

práce patrí výroba  papierových labutí. V letnom čase 

sa rada bicykluje. V zime každý svoj voľný čas      

venuje korčuľovaniu. Je veľmi starostlivou matkou. 

V budúcnosti by som chcela byť ako ona.          

         Text a ilustrácia: Zuzana Kravcová, 7. A 

My sme všetci poškoláci  

budú z nás raz dospeláci 

No v tej našej škole 

je to ako v kostole 

Keď nebudeš počúvať 

potom z toho nemôžeš vycúvať 

Nechajú ťa po škole 

nevyhneš sa žiadnej smole   

Dostaneš aj veľkú päťku 

môžeš začať od začiatku 

Ale my to zvládneme 

a obchod vykradneme.  

Text a ilustrácia:  

Linda Verešpejová, 7.A 

Titulky novín, časopisov 
a škola 

„Kto sa ma má báť? – učiteľ žiakov? 

„Prvý rozhovor po prepustení“ – keď sa vrátiš 
z riaditeľne a všetci sa vypytujú, čo sa vlastne  

stalo. 

„Má právo klamať“ – každý žiak, ktorý si zabudne 

DÚ. 

„Plánovali útek“ – keď nás škola prestáva          
baviť. 

„Nevšímajte si ma“ – keď ide učiteľ skúšať, každý 

sa tvári, že tu nie je. 

„Ticho porazených“ – keď prehráme hádku 
s učiteľom. 

„Plavčan robí hanbu“ – aj tak ťa máme radi.  

„To nie je naše dieťa“ – tak sa tvária rodičia, 
keď ich zavolajú do školy. 

„Ponúkam prácu“ – keď už učitelia nevládzu. 

„Neprebudený“ – každé ráno, keď spíme na   

lavici. 

    Magdaléna Sčisláková, Tamara Majtnerová, 8. A  

 Tvorivosť a fantázia nás vôbec nebolia 

Poškoláci 
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Stále sme postrachom školy? Asi áno...  

15.1. (pondelok) Pondelky nikto nemá rád. Po 

dvoch dňoch užívania si voľného času sa musia   

žiaci opäť vrátiť do lavíc. Vo väčšine tried sa žiaci    

v tento deň nedokážu sústrediť a takmer celý deň  

prespia. No v našej triede to žije už od rána.       

Stvárame blbosti, aby sme sa nemuseli učiť.     

Chceme sa zabávať, no častokrát to nedopadne   

dobre. 

17.1. (streda) Dnes sme na výtvarnej výchove 

maľovali suchým pastelom a niekto nechal na zemi 

kúsok tejto čiernej veci. Keď sme sa po prestávke 

vrátili späť do triedy, nikto si suchý pastel na zemi 

nevšimol. Všetci sme doň viackrát stúpili a rozniesli 

tak čiernu farbu takmer po celej triede. Keďže nikto 

nevedel, ako sa to vlastne stalo, museli sme dlážku 

dočista vyumývať. 

19.1. (piatok) Piatok bol náš šťastný deň.     

Prebiehal podľa plánov a my sme sa už nemohli  

dočkať, kedy odbije posledná hodina. To sme však 

nečakali, s akou informáciou príde triedna.       

Oznámila nám, že pre pandémiu koronavírusu sa 

vyhlasuje karanténa a nebudeme chodiť do školy. 

Mali ste vidieť ten obraz v našej triede. Toľká       

radosť!!! Po zvonení každý vyletel z triedy a po    

žiakoch nebolo ani chýru, ani slychu. To sme však 

ešte nevedeli, čo nás čaká. 

 KARANTÉNA 

16.3. (pondelok) Karanténu sme si 

predstavovali úplne inak. Mysleli sme si, 

že budeme chodiť von, zabávať sa a 

užívať si „prázdniny“. No všetko je úplne 

inak. Kvôli nariadeniam musíme sedieť 

iba doma, nesmieme sa stretávať          

s kamarátmi a všade nosíme rúška.   

Navyše nám učitelia posielajú kopec                     

domácich úloh. Teraz už nie sme len 

žiaci, ale stali sa z nás aj učitelia, všetko 

sa musíme učiť sami. 

18.3. (streda) Dnes sme mali prvú   

online hodinu. Bolo to náročné a oveľa 

horšie ako v škole. Nemohli sme sa     

navzájom rozprávať, ako to robíme     

počas hodín v škole. Nemohli sme       

odpisovať  a ani si navzájom radiť. Navy-

še technika občas nepracuje a mali sme 

menšie problémy, ktoré sme ako tak 

zvládli.  

20.3. (piatok) Blíži sa koniec          

školského roka a my sme ho úspešne 

zvládli aj v pohodlí domova. Nebolo to 

jednoduché. Online hodiny boli na     

dennom poriadku. Denne sme dostávali 

úlohy, písali testy atď. Samozrejme,    

karanténa mala aj svoje výhody. Mohli 

sme dlho spať, robiť veci, na ktoré by 

sme za normálnych okolností nemali čas 

a určite nás to naučilo k väčšej            

samostatnosti. Uvedomili sme si, aké   

výhody má škola, ako nám chýbajú     

kamaráti, ako potrebujeme k životu    

čerstvý vzduch bez rúška. Do takejto  

KARANTÉNY sa už nikdy vrátiť           

nechceme.  Magdaléna Sčisláková, 8. A 

 

Z denníka  

 ôsmakov 

Aneta Kuchárová, 8.A 
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Knihy sú neodmysliteľnou súčasťou života 

Synovia Veľkej Medvedice - knihy o Indiánoch ma 

vždy zaujímali. V týchto je krásne opísaný život       

Siuxov, lov, krotenie mustangov, skúška mužnosti, ale 

aj bežný chod domácnosti.    

Traja pátrači -  znova obľúbené knihy z detstva. Vždy 

ma zaujímali tajomné veci. Ako dieťa som milovala 

prehrabávať sa babke na povale v rôznych truhliciach, 

vreciach a bolo to čarovné, príbehy plné napätia,   

dobrodružstva, perfektná oddychovka,  

Operácia orech - túto knihu som čítala svojim deťom. 

Môj syn nemal rád čítanie kníh a vďaka tejto knihe 

som ho k tomu akosi donútila. Nenásilne som im     

čítala po večeroch a sama som sa tešila, lebo som sa 

nemohla dočkať, ako to bude pokračovať. 

Denník odvážneho bojka - príbehy plné humorných 

situácií, opisov a postáv. Je písaná moderne, 

a tentokrát si ju vypýtal syn sám od seba. Tak to    

skúste. Vypýtajte si ju od rodičov na prázdniny.   

Windston - kocúr, ktorý sa skamarátil s dievčaťom 

a počas búrky sa im vymenili životy. Kocúr v tele   

dievčaťa sa snaží získať pre dievča kamarátky. 

Striga zo strojovne - zvedavé dievčatko v snahe      

pomôcť svojmu okoliu to so svojimi čarami neraz        

prestrelí, lebo k dobrému výsledku nestačí len dobrý 

úmysel.                 PaedDr. Katarína Janičová 

Knihy sú dôležitou súčasťou života   

človeka. V každom období by sme mali 

mať na svojom pracovnom stole knihu, 

ktorú berieme do ruky zakaždým, keď si 

chceme oddýchnuť, načerpať sily,     

zabudnúť, odreagovať sa, prísť na iné 

myšlienky. V detstve som často čítala 

knihy pre dievčatá. Nikdy nezabudnem 

na nemecký televízny seriál o Anne,  

primabaleríne. Po rokoch som si kúpila 

všetky tri diely knihy, podľa ktorej sa  

seriál natáčal. Dnes rada čítam literatú-

ru z rôznych oblastí. Fascinuje ma      

talianska kultúra, preto rada čítam    

cestopisné knihy o Taliansku (Stretla 

som Taliansko, Na káve v Amanti).    

Páčia sa mi príbehy zo života známych 

žien (Sophia Lorenová - Včera, dnes, 

zajtra). I v slovenskej literatúre sa nájdu 

krásne knižky. Július Satinský bol veľmi 

zaujímavým človekom, ktoré oplýval 

múdrosťou i zmyslom pre humor. Kniha 

Listy Oľge vznikla po jeho smrti.        

Prináša korešpondenciu, teda súkrom-

né listy, ktoré písal manželke Oľge. 

Grafické spracovanie knihy je          

nádherné, je veľká škoda, že dnes sa 

listy nepíšu. Kníh je mnoho, máme       

z čoho vyberať. Tvorme si vlastnú    

knižnicu, za ktorou je veľa pekných 

spomienok.    Mgr. Alena Hrabčáková 

Tipy na detskú literatúru i literatúru 
pre dospelých 
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Viacslovné pomenovania na každý deň 

„Kto neskoro chodí, sám sebe škodí,“ pripomína triedna učiteľka oneskorencom pri otváraní 

triednej knihy. Keď však otvorí klasifikačný hárok, každý drží jazyk za zubami. „Mišo, 

poď k tabuli, dones si aj žiacku knižku,“ vyzvala ho učiteľka. Mišo len ticho vstal a smutným 

hlasom prehovoril. A po škole sa mama Miša pýta: „No, ako bolo v škole?“ „No vieš, mami, 

všade dobre, doma najlepšie.“                                                Magdaléna Sčisláková, 8. A 

Triednu knihu máme všetci radi. Chlapci dostávajú zápisy a my sa z toho smejeme. Učiteľka 

ich upozorňuje a oni – akoby hrach na stenu hádzal. Keď učiteľka otvorí klasifikačný     

hárok, všetci sa boja od strachu. Povie žiakovi: „Prosím si žiacku knižku!“ Ten si vyberá žiacku 

knižku zväčša vtedy, keď nemá domácu úlohu. Ako sa hovorí – „bez práce nie sú koláče“. 

Učiteľka často hovorí: „Tu je pes zakopaný!“                                      Sophia Luňaková, 8. A 

V našej škole „žijem“ už osem rokov. Za ten čas sa toho veľa zmenilo. Až na jednu vec – našu 

triedu. Tá je hotový Augiášov chliev. Sme veľmi problémoví. Ak mi neveríte, pozrite si našu 

triednu knihu! Ešte trochu praxe a môžu nás zapísať do Guinessovej knihy rekordov za       

najväčší počet zápisov v klasifikačnom hárku počas jedného školského roka. Máme rôzne typy 

žiakov – ten, čo počas roka vystriedal päť žiackych knižiek, ten, čo ešte len teraz objavil          

Ameriku, ten, čo nikdy ničomu nerozumie, ten, ktorý o ničom nevie, ten, ktorý nikdy nič nerobí, 

ten, ktorého každý učiteľ osočuje. Nie sme síce najlepší, ale sme na dobrej ceste, aby sme sa 

v budúcnosti aspoň trošku polepšili.  

Aká práca, taká pláca. Toto príslovie počujeme vo svojom živote často. Či už v škole   

alebo niekde inde. Každý z nás reaguje ináč. Veľakrát rozmýšľam, či to všetko, čo robím, má          

skutočne význam. Má význam moje mordovanie v škole? Ale má! Veď známky odzrkadľujú 

naše vedomosti, z ktorých budeme čerpať v budúcnosti.                      Aneta Kuchárová, 8. A 

Používame ich dennodenne a predsa ich nepoznáme. Príslovia, porekadlá sú súčasťou našej 
ľudovej slovesnosti, majú obrazný význam, nájdeme ich v Malom frazeologickom slovníku. 
Združené pomenovania sú viacslovné pomenovania, ktoré nemajú obrazný význam, ale     

priamo pomenúvajú skutočnosť. Pozrite si tvorbu svojich spolužiakov. Dokáže vám, že tieto     
slovné spojenia dodávajú našej reči dynamiku a robia ju zaujímavejšou.  
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Jupí! Znova sme leteli nádherným vesmírom 

„Vesmír očami detí“ - ocenené práce 

Rok prešiel ako voda a žiaci našej školy sa znovu zapojili do súťaže s názvom „Vesmír očami 

detí“. Pre nový typ koronavírusu zatvorili všetky školy, ale práce detí sme stihli poslať. Nebolo 

jasné, či vôbec dôjde k vyhodnoteniu. Naša nedôvera nebola opodstatnená. Odborná porota 

ocenila naše práce, ktoré boli spracované na veľmi vysokej estetickej a odbornej úrovni. 

V okresnom kole súťaže sme získali ocenenie poroty v 2. kategórii za najlepšie ocenenú        

prácu s názvom „Vesmírny prieskumník“ od Martina Šimka, žiaka  4. ročníka pod vedením       

Mgr. Silvie Radačovskej. V 3. kategórii pod vedením Mgr. Kataríny Janoškovej za najlepšie 

ocenenú prácu v okresnom kole získala práca „Cosmoccocus“ od Tamary Majtnerovej, žiačky     

8. ročníka. Ocenené práce z okresného kola sú vystavené v expozícii Planetária a hvezdárne 

v Prešove. Najlepšie ocenená práca s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 

v Hurbanove, získala žiačka 9. ročníka Ľuboslava Sontágová s prácou „Frog galaxy“. V tejto    

neľahkej situácii, ktorú zažívame, sa tešíme úspechom našej školy. Žiakom srdečne blahoželá-

me a držíme prsty postupujúcej práci v celoslovenskom kole.  

Neocenené práce žiakov  -  „Vesmír očami detí“ 

Ľuboslava Sontágová, 9. A, Martin 
Šimko, 4. A, Tamara Majtnerová, 8. A 

Daniel Jiříkovský, 5. A 

Samuel Hovančík, 7. A, 

Martina Novická,  9.A 

Mgr. Katarína Janošková 
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 Dopravné prostriedky budúcnosti 

Počas druhého júnového týždňa sa v našej škole veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách 

na cestách a vyrábali sa dopravné prostriedky budúcnosti – ako si ich deti predstavujú. Azda  

najväčšiu radosť mali naši najmenší z praktickej realizácie získaných vedomostí. 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 prieces-

tím. Aj zaparkovať auto bola drina. Najlepší motoristi boli ocenení. Všetci zúčastnení žiaci si    

odniesli krásne medaily pre super vodičov. Na záver sme ich upozornili, že na cestách si musia  

dávať pozor, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne kupovať batérie do autíčok.     

                                                                                                                   PaedDr. Eva Viktorová   

Ceny nachystané pre svojich majiteľov 
 

Žiaci 3. ročníka 
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„Škola priateľská k deťom“ 
Základná škola s materskou školou Krivany sa 
v tomto školskom roku 2019/2020 zapojila do celo-
slovenského programu „Škola priateľská k deťom“. 
Tento titul každoročne udeľuje Slovenský výbor pre 
UNICEF školám, ktoré splnia určené kritériá. Zapoje-
ním do projektu sme na škole vytvorili otvorené pria-
teľské prostredie, v ktorom sa dieťa mohlo cítiť    
bezpečne, dobre a do ktorého naozaj chodilo s veľ-
kou  radosťou. Naši žiaci sa takto mohli učiť zodpo-
vednosti a tolerancii voči iným. Zo získaného titulu 
sa veľmi tešíme a ďakujeme všetkým, ktorí nás        
v tejto aktivite podporovali. 
                                                                                  

  Mamičky i oteckovia sú pre nás jedineční 

Mgr. Nikola Karaffová, koordinátor 

Unicef Detský fond Spojených národov, fond      

vytvorený Organizáciou Spojených národov            

11. decembra 1946 zameraný na pomoc deťom.  

V roku 1965 získal Nobelovu cenu.  

Karolína Berdisová, 8. A 

 
 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí 
všetkým mamám. Tento sviatok si uctili 
aj deti z nášho školského klubu. V rámci 
programu Splň výzvu a budeš odmenený 
dostali „klubáči“ výzvu s názvom         
„Nazbieraj kytičku pre svoju mamičku“.  
Deti si opäť dali záležať a potešili svoje 
mamky kyticami z papiera, zo záhradky, 
ale aj z lesa a znova ukázali, aké vedia 
byť  tvorivé. Šťastné mamky sa pochvá-
lili peknými obrázkami, ktoré hovoria za 
všetko. 
  Mamu si treba ctiť, pretože nám dala to  
najdôležitejšie,  ŽIVOT. 
                          Mgr. Monika Kuchárová 

Deň otcov je sviatkom, kedy ďakujeme našim otcom 

za všetko, čo nám dali, čo pre nás urobili. U nás aj 

v iných krajinách tento sviatok pripadá na tretiu    

júnovú nedeľu. Na svojich otcov nezabudli ani deti, 

ktoré navštevujú náš školský klub. Pre svojich     

oteckov vyrobili darčeky, ktorými ich určite potešili.                  

                                             Mgr. Monika Kuchárová 

 Deti z ŠKD            

s láskou  tvorili 

pre mamky a 

oteckov krásne 

darčeky. 
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   Farebná dúha nad mestom Stará Ľubovňa 

Dúha je celoslovenská literárna a výtvarná súťaž, ktorú organizuje Ľubovnianske osvetové  

stredisko. Téma už 24. ročníka súťaže bola naozaj aktuálna - „Šťastné chvíle so svojimi       

blízkymi“. Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo 305 výtvarných prác zo 47 škôl Slovenska.    

Práce detí boli autentické. Žiaci materských, základných škôl i základných umeleckých škôl vo   

svojich prácach vyjadrili svoje väzby k členom rodiny, svoj citový vzťah k domovu. Použili rôzne  

výtvarné  techniky, maľbu i grafiku. Práce našich žiakov síce nezískali žiadnu cenu, ale porota 

ocenila ich snahu a kombináciu výtvarných techník.                            Mgr. Katarína Janošková 

Stano Duda, 7. A 

Karolína Berdisová, 8. A 

Linda Verešpejová, 7. A 

Aneta Kuchárová, 8. A 

Ľuboslava Sontágová, 9. A 

Sophia Luňaková, 8. A 

Inšpirujte sa!!! 
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Pripomenuli sme si smrť Štefánika 

Minulý rok ovládol anketu „Najväčší Slovák“. Generál francúzskej armády, ktorý presvedčil 

svet, že Slováci sú samostatným národom s vlastnými dejinami a identitou a zaslúžia si byť          

akceptovaní a rovnocenní.  Počas prvej svetovej vojny zohral kľúčovú úlohu pri formovaní  

česko-slovenského zahraničného odboja  a výrazne sa zaslúžil o vznik medzivojnovej  Čes-

koslovenskej republiky. Celé Slovensko si v tento pamätný deň pripomína smutné 101. výročie 

jeho smrti. Milan Rastislav Štefánik tragicky zomrel pri leteckej havárii 4. mája 1919 v Ivanke 

pri Bratislave.  

        Čo viete o Štefánikovi? 

1. Kde sa narodil M.R. Štefánik? 

a) v  Moskve  b) v Bratislave  c) v  Košariskách 

2. Kto bol Milan Rastislav Štefánik? 

a) maliar   b) fotograf, vojenský letec,            

astronóm, diplomat, generál, politik     c) učiteľ 

3. Kde M.R. Štefánik zomrel? 

a) vo Svidníku   b) V Bratislave   

    c) v Ivanke pri Dunaji 

4. Aké povolanie mal jeho otec? 

a) pekár   b) poštár  c) evanjelický farár 

5. Ktorým dieťaťom v poradí bol  

M.R. Štefánik? 

a) tretím   b) šiestym   c) siedmym 

6. Kde je pochovaný? 

a) jeho telo nenašli       

b) v Bratislave na veľkom cintoríne        

c) na vrchole Bradla – Mohyla 

7. Akú hru hral s významnými ľuďmi,       

s ktorými sa stretol? 

a) šach    b) futbal   c) volejbal     

8. V ktorom roku zomrel tento diplomat? 

a) 1932  b) 1925  c)1919  

9. Ktorý známy slovenský spisovateľ    
napísal o ňom poviedku Oči plné oblohy? 

a) Jaroslav Rezník   b) Martin Rázus 

               c) Ján Kostra 

        Linda Verešpejová, 7. A 

Milan Rastislav Štefánik mojimi očami    

„Meno tohto významného človeka pozná    

hádam každý. Bol to človek s veľkým       

srdcom, slovenský astronóm, fotograf,      

vojenský letec, brigádny generál ozbrojených 

síl Francúzska, diplomat a politik. Mal tú   

najväčšiu zásluhu na formovaní česko-

slovenského zahraničného odboja počas  

prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri 

organizovaní česko-slovenských légií. Tento 

muž sa narodil v Košariskách 21. júla 1880 

a tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji          

4. mája 1919. Je pochovaný na vrchole    

Bradlo. Mal šiestich súrodencov, štyri sestry 

a dvoch bratov. Jeho otec bol evanjelický  

farár. Minulého roku sme oslávili sté výročie 

od    jeho tragickej smrti. Dnes nám po tejto      

osobnosti ostávajú len pekné spomienky, 

ktoré sú aj po takom dlhom čase záhadné.“                     

Linda Verešpejová, 7. A 

            Mgr. Mária Kromková 
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Ján Lazorík mojimi očami 

„Ján Lazorík bol vskutku zaujímavá osoba. Už od 

detstva ho zaujímala kultúra. Čím viac sa tým      

zaoberal, tým viac rástla jeho láska k tradíciám. Bol 

šikovným dieťaťom. Po absolvovaní základnej školy 

a gymnázia v Prešove študoval aj na učiteľskom   

ústave. Ľudia ho poznali ako pedagóga, etnológa, 

folkloristu, zberateľa, archivára, fotografa,            

spisovateľa, botanika a šľachtiteľa odrôd. Bol       

zástancom toho, aby sa nárečia používali. Dopomo-

hol k zachovaniu hmotnej i nehmotnej kultúry,      

pretože bol vášnivým zberateľom. Počas svojho   

života si zapisoval a nahrával ľudové piesne, hádan-

ky,  príhody a rozprávky. Taktiež zriadil v Krivanoch     

Centrum ľudovej kultúry a remesiel, podarilo sa mu 

vybudovať aj amfiteáter, spolu s STV nakrútil ľudové 

divadlo Popaterce, kde chcel mladým priblížiť bežný 

život ľudí v minulosti. Okrem toho sa venoval ovoci-

nárstvu a šľachteniu odrôd a svoje poznatky šíril  

ďalej. Jeho zásluhou sa vysadilo 3000 ovocných     

stromov. Už je to päť rokov, čo tu medzi nami nie je. 

Tento rok by sa dožil 100 rokov. Hoci som bola    

vtedy malá, uvedomujem si, čo všetko v živote     

dosiahol. Zanechal nám tu toľko kultúrneho dedič-

stva, aby sme aj my, mladí ľudia, poznali našu mi-

nulosť a prejavovali záujem o tradície a kultúru.   

Určite by som chcela, aby každý región mal takého 

výnimočného človeka, akým Ján Lazorík              

nepochybne bol.“                Karolína Berdisová, 8. A 

Šarišské okienko 

 

Pani učiteľka sa hnevá na žiaka: 

„Maroš, ako si to napísal? Horár a nie 

hrár. Och, som nahnevaná.“ Maroš na 

to odpovie: „Pani učiteľka, berte to      

pozitívne, aspoň máte čo písať do      

časopisu.“ 

Vincent Šikula – Vincent Šikuľa. 

Všeobecné – z anglického slova       

všoubecné. 

Daniel Hevier – Daniel Chevier. 

Hana Zelinová – Hana Zeleninová. 

Prírodoveda – prt rodoveda. 

Bratrancovi - brantrancovi. 

Veterné elektrárne – vetracie  

elektrárne. 

Vzduch obsahuje vadnú paru. 

Čo sa píše na začiatku vety?  

Bodka. 

Nástenné hodiny – Nástenkové   

hodiny. 

Katastrálne územie – katastrofálne 
územie. 

Deti kto je to sekretárka? To je 

 upratovačka, pani čo reže mäso,  

poštárka. 

Čo je to sekretariát? Miestnosť pre 
upratovačky. 

Deti, čo ste robili cez víkend? My sme 

boli na grilovačke. A ty Ivanka?  

My sme boli zasa na gruľovačke   

(zemiakovej brigáde). 

Ako sa povie, keď je kôň žena? 

Kobyla.... 

        PaedDr. Katarína Janičová 

Škriatkoviny  

u tretiakov alebo 
keď korona   

útočí  
na riadky 

Ilustrácia: Karolína Berdisová, 8. A 
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