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Milí kamaráti! 
 

    „Mami, kedy budú Vianoce?“ A kedy príde 

Ježiško? Asi každé dieťa počas tohto obdo-

bia kladie rodičom takéto otázky, no čo už, 

keď tie Vianoce sú také nádherné ako      

vianočný stromček. Zamyslime sa nad týmito 

sviatkami. Vnímajme silu duchovného odka-

zu. Hľadajme to dobré v našich životoch.  

Nesťažujme sa! Vychutnávajme si chvíle 

spoločné s rodinou. Prežili sme ťažký rok. 

Skúsme sa z toho poučiť.  

   Po dlhom čase si do rúk opäť beriete časo-

pis Krivý Jany. Blíži sa k nám Nový rok 

a hlavne Vianoce! Tohtoročné Vianoce     

nebudú určite také veselé ako predošlé. No 

som si istá, že duch Vianoc ostane v našich 

srdciach, nech sa deje čokoľvek. V tomto 

špeciálnom vianočnom čísle sa dozviete ve-

ľa zaujímavých vecí. Nájdete tu informácie, o 

ktorých ste možno ešte nevedeli.   Určite sa 

aj zasmejete a získate kopec zážitkov. 

Spoznáte pani učiteľku Šlosárovú, ktorá ten-

to rok učí tretiakov. Zistíte, do   ktorých súťa-

ží sme sa zapojili, ako sme  obstáli, ako sme 

sa cítili. Inšpirujte sa spolužiakmi, ktorí na-

priek učeniu majú čas na to, aby robili niečo 

navyše, a tak potešili aj iných. My dúfame, 

že si  spríjemníte   chladné, zasnežené chví-

le. Vianoce sú iba raz za rok, tak si ich vy-

chutnajme, ako najlepšie vieme!  A želajme 

si v tomto roku pod stromček  tri nenahradi-

teľné darčeky:  

      ŠŤASTIE, ZDRAVIE a LÁSKU! 
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Čo sme zažili? 

 September 
október 

21. septembra - registrácia, „Škola priateľská    
deťom“ (Unicef), „Kampaň Červenej stužky“ (AIDS, 
1. decembra - Svetový deň boja proti AIDS) 

21. septembra - 2. októbra - „Do školy na bicykli“, 
aktivita na podporu pohybu (do školy na bicykli  
alebo kolobežke), súťaž o ceny pre seba, svoju 
triedu i školu  

„Knižné kamarátstva“ - súťaž vydavateľstva  
Panta Rei, zapojenie sa žiakov 4. ročníka do súťa-
že zameranej na podporu čítania (rôzne súťaže) 

2. októbra - výtvarná súťaž, „Týždeň vedy 
a techniky“, téma: Vedci, superhrdinovia dnešných 
dní, II. kategória - Aneta Kuchárová, Karolína    
Berdisová, Nikola Pavlufčíková, 9. A 

21. októbra - Deň jablka, náučno-zábavné dopo-
ludnie pre deti 1. stupňa (práca s papierom, kvíz, 
výstavka, pozorovateľské aktivity, súťaž 
o najkrajšie a najťažšie jablko, nástenné noviny) 

od 9. do 18. októbra - prerušenie výchovno-
vzdelávacieho procesu na základe usmernenia 
RÚVZ v Prešove a v súlade s Manuálom opatrení 
MŠ SR, žiakom a zamestnancom nariadená       
povinná domáca izolácia, prerušená aj činnosť MŠ, 
ŠJ, ŠKD a CVČ 

21. októbra - „Deň jablka“, príjemné náučno-
zábavné dopoludnie pre žiakov 1. stupňa (v strede 
pozornosti bolo jablko a hry zamerané na získanie 
vedomostí o jablku a iných druhoch ovocia) 

od 26. októbra - dočasné prerušenie vyučovania 
v triedach 2. stupňa (vyučovanie prebiehalo       
dištančnou formou), prezenčné vyučovanie prebie-
halo iba u žiakov 1. stupňa 

Záložka do knihy spája školy - česko-slovenský 
projekt na podporu čítania, výroba a výmena zálo-
žiek, partnerská škola ZŠ s MŠ Zalužice (Košický 
kraj) 

26. októbra - „Najzaujímavejšie podujatie knižnice 
2020“, téma: Radosť ukrytá v podpore čítania 
a vzdelávania školskou knižnicou, náučné 
i zábavné aktivity na podporu čítania, žiaci 1. a 2. 
stupňa (kreslenie, hry, hádanky, pexeso, čítanie, 
plagáty, prebaly kníh,...) 

 

November 
december 

od 10. novembra - prezenčné vyučovanie 
aj u žiakov so ŠVVP v 5. - 9. ročníku (aj 
žiaci špeciálnych tried) 

Vianočné pozdravy s kresbou vašich 
detí - súťaž, kresba (zachytenie vianočnej 
atmosféry, motív spojený s profesiou     
policajtov, hasičov,...) 

„Vyčaruj 1000 a jeden úsmev“  - Unicef,      
darcovská výzva  

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok?“ - zapojenie sa žiakov školy do 
výzvy potešiť babky a dedkov z domovov 
dôchodcov pekným darčekom 

Mirabilis - preventívny program pre  deti 
a mládež vo veku 13 - 18 rokov, pod vede-
ním lektorky Mgr. Márie Janičovej, psycho-
lóga CŠPP 

Recykluj a vyhraj - 18. ročník súťaže pre 
základné a stredné školy, zber hlinených 
viečok SABI, obalov výrobkov SABI,      
tetrapakov z čerstvého mlieka 

od 16. novembra - obnovilo sa školské 
vyučovanie v ZŠ v malých skupinkách aj 
pre žiakov zo SZP, ak podmienky   neu-
možňovali  prístup k dištančnému vzdelá-
vaniu 

Certifikát Zelená škola za úspešnú reali-
záciu Medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a 
environmentálnej výchovy 

4. decembra - Mikulášsky balíček, Miku-
láš pre žiakov školy 

9. decembra -  Pytagoriáda 3, 4, 5              
(3. - 5. ročník) 

Najúspešnejší riešitelia: 

3.A - Filip Šimko, 4.A - Maroš Hovanec, 
5.A - Tatiana Berdisová 

10. decembra - Pytagoriáda 6, 7, 8 (6. - 8. 
ročník) 

Najúspešnejší riešitelia: 

6.A - Denis Porada, Daniel Jiřikovský 
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      Hľadajme radosť v čítaní! 

Deň prváčikov 

„Rozprávkový chodníček“ 

Rozprávkové obrázky 

Prvá návšteva knižnice 

Hľadanie kníh podľa písmen 

Originálne pomenovania knižnice 

Hry v priestoroch chodby 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2020 
Celoslovenský projekt sme s radosťou uvítali aj tento školský rok v našej základnej škole. 
Už 16. ročník tohto podujatia potešil deti aj učiteľov. Vyučovanie sa zmenilo na vír zábav-
ných aj náučných aktivít. Veď témou v tomto školskom roku bola „Radosť ukrytá v podpore 
čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. Žiaci pracovali s knihou, čítali, kreslili, lepili,        
jednoducho, zabávali sa.  

Celé dopoludnie sa 26. októbra nieslo v duchu kníh, slov, viet, písmen,... Všetci návštevníci školy 
si hneď ráno všimli „rozprávkový chodníček“, cestičku so šípkou, ktorá ukazovala na knižnicu.    
Okná v priestoroch školy zdobili rozprávkové obrázky. O toto prekvapenie sa postarali malí prváči-
kovia so svojou pani učiteľkou. Školský klub vytvoril nástenku s rozprávkovými ilustráciami. Naši 
štvrtáci spolu s triednou učiteľkou uskutočnili mnohé tvorivé činnosti. Pracovali v knižnici, vyberali 
si tituly podľa obalu alebo názvu kníh. Prezentovali ich a zároveň motivovali spolužiakov k čítaniu. 
Modelovanie rozprávkových postavičiek, ďalšie aktivitky výrazne umocnili zážitky detí. Najstarší 
žiaci 1. stupňa stvorili zaujímavé názvy knižnice. Vytvorenými originálnymi názvami skrášlili dvere 
školskej knižnice. Aj prváčikovia vytvorili rôzne pomenovania. Navyše navštívili školskú knižnicu po 
prvýkrát. Hľadali knihy podľa názvu, označovali písmenká, ktoré poznali. Všetky deti 1. stupňa sa 
napokon stali súčasťou „Čarovnej chodby“. Nezvyčajné miesta v priestoroch školy boli miestom 
stanovíšť, na ktorých sa chlapci a dievčatá striedali. Za odmenu dostávali slovíčka, ktoré v závere  
postupne skladali do vety: „Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.“ Hoci sa žiaci 2. stupňa vzde-
lávali doma, neváhali a takisto sa zapojili. Vytvorili veľké množstvo obalov kníh a plagátov súvisia-
cich s knižnicou. Všetci zažili krásny pocit z čítania a uvedomili si, že na čítanie sa ani dnes        
nezabúda.                                                                                                       Mgr. Alena Hrabčáková 

  Deň knižníc v kocke 

Originálne  

pomenovania  

knižnice 

Laboratórium slov 

Rozprávková izba 

Kniháreň 

Knihosnívaníčko 

Lov slov 

Písomnica 

Mozgovňa 

Veršovňa 

Kníhlandia 

Hlavocvičňa 

Rozprávkovo 

Fígeľnica 

Múdrovnica 

   Tajomný svet  

   rozprávkových  

          kníh 

Ako by sa ináč mohla volať knižnica? Tu sú nápady prvákov a štvrtákov. 
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„Čarovná chodba“ 

Kreslenie rozprávkových bytostí 

Hľadanie odpovedí na šifry 

Skladanie obrázkov rozprávok 

Absolvovanie hádaniek z knihy 
Čarovné zrkadlo 

Hľadanie písmeniek  

v časopisoch 

Určovanie slovných druhov        
v slovách časopisov 

Pantomíma 

Rytierske dešifrovačky 

Rozprávkové puzzle 

Hádankovo 

Kimovka 

Písmenkovo 

Rébusy 

Rozprávkovo 

Deň štvrtákov 

Prezentácia kníh pred spolužiakmi 

Aktivity „Uleť s knihou“  

„Uhádni dielo“ 

„Kto som?“ 

Originálne pomenovania 

 knižnice 

Ozdoba dvier školskej knižnice 

Práca v knižnici 

Modelovanie postavičiek  

 

„Páčilo sa mi, že sme sa nemuseli učiť. Zabávali sme sa. Robili 
sme pantomímu. Hrali sme pexeso. Ďakujeme pani učiteľke, že 
nám urobila také pekné dopoludnie.“            Peter Stedina, 3. A 

„Mne sa najviac páčilo hádanie rozprávok. Tie mám najradšej.“                   

                                                                   Michal Štvarták, 3.. A 

„Deň knižníc bol super. Knihy sú ešte lepšie. Mám ich veľmi   
rada, rada čítam. Kniha je ako vedomosť. Dá sa z nej urobiť 
kvíz. Niekedy napíšem knihu.“             Lucka Mišenčíková,  4. A 

Komu patria tieto nožičky? Na jednotlivých stanovištiach dostáva-
li žiaci slovíčka, tie v závere   podujatia poskladali do vety:  

„Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.“ 

      Naše práce a naša radosť 

     Štvrtáci čítajú ostošesť. Čítanie ich baví po celý rok... 

„Rozprávkový chodníček“ prvákov nás príjemne prekvapil. 
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Čítanie nás baví, aj keď sme doma 

„Podujatie knižnice bolo tento rok iné ako tie predošlé. Zúčastnili sa ho žiaci prvého stupňa. No 
zabavili sme sa aj my. Niektorí doma vyrábali záložky, iní vymýšľali plagát na dvere knižnice. Ja 
som vytvorila prebal knihy. Knihu som nazvala „Poď za mnou“. Aj keď tento rok som nemohla byť 
priamo v škole, snažila som sa pomôcť. Vyrobila som veľký plagát, ktorým v škole robili reklamu 
tomuto podujatiu.“ Linda Verešpejová, 8. A 

„Toto podujatie školskej knižnice bolo iné ako po iné roky. Hlavne pre nás 2. stupeň školy. Som 
rada, že aj na diaľku, prostredníctvom aktivít, sme sa mohli zúčastniť a byť prítomní svojím     
spôsobom.“                                                                                             Karolína Berdisová, 9.  A 

Poznáme knihu a jej časti? 

1.prvý a posledný dvojlist v knihe prilepený na obal  

2.ochranný obal na knihu 

3.medzinrodné identifikačné číslo knihy („rodné číslo“) 

4. zoznam dôležitých termínov, mien, názvov, ktoré sa   
spomínajú v texte (abecedné poradie) 

5. zoznam kapitol, názvov samostatných textových celkov, 
ku ktorým sú priradené čísla strán 

6. textilná stuha, ktorá nám pomáha rýchlo otvoriť knihu 
na mieste, kde sme predtým prestali čítať 

7. zviazané a orezané listy papiera, stránky, ktoré tvoria 
vnútro knihy  

                                                             Linda Verešpejová, 8. A 

Prebal knihy  

Tatiana  Berdisová, 5. A  

Martin Šimko, 5. A 

      Deň žiakov 2. stupňa 

Chlapci a dievčatá na druhom 
stupni sa síce vzdelávali       

dištančnou formou, no nebrá-
nilo im to zapojiť sa do aktivít.  
Vytvorili niekoľko zaujímavých 
prebalov kníh či plagátov súvi-
siacich s knihami a knižnicou. 
Deti si vytvárali knihu a stali sa 

autormi svojich diel. Ktovie, 
možno raz niekto z nich knihu 

napíše!  

Čítať knihy je 
fajn. 

Čo som čítal/čítala   
naposledy? 

   Spoj číslo (vysvetlenie) s pojmom. 

Predsádka ... Prebal ... Knižný blok ...   Re-
gister ... ISBN ... Lacetka 

Obsah ...  

Cisárove nové šaty - Hans 
Christian Andersen 

Katarína Pavlufčíková, 5. A 

Selekcia - Kiera Cassová 

Sophia Luňaková, 9. A 

Šialené! Som superstar! - 
Thomas C. Brezina 

Karolína Berdisová, 9. A 

More vo fľaštičke, rôzni autori 

    Tatiana Berdisová, 5. A 

Stálice – poviedky viacerých 
autorov 

Nikola Pavlufčíková, 9. A 

     Sophia Luňaková, 9. A 
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 Každý rok sa tešíme z výroby záložiek 

Poznáte Zalužice? (Kvíz) 

1.Kde sa nachádza obec Zalužice? 

A)V Česku Pri Bratislave   
B) v okrese Michalovce 

C) pri Bratislave 
2.Aký je počet obyvateľov obce? 

A)200  b) 834  c)1 173 
3.Aký je počet žiakov školy? 

A)358     b)450   c)106 

4.Aké zaujímavé miesto sa nachádza blízko 
obce, v ktorej sa nachádza partnerská škola? 

A)Domaša  B)Zemplínska Šírava  C)Tatry 

5.Ako sa volá naša partnerská škola? 

A)ZŚ s MŠ Zalužice  B)ZŠ Zalužice              C)
ZŠ Krivany  

 

 

Hurááá, po dlhom čase sme sa opäť vrátili do kreatívneho 

a zábavného projektu - Záložka do knihy spája školy: Radosť 

z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Tohto roku si 

budeme meniť záložky do kníh so ZŠ s MŠ v Zalužiciach pri 

Michalovciach. Táto malá kreatívna záložka mení čítanie na 

niečo úplne iné, ako len ponáranie sa do sveta riadkov, písmen, 

viet a všelijakých znamienok, záložky nám dávajú omnoho viac, 

ako si len dokážeme predstaviť. Veď predsa kniha nám dáva 

neuveriteľne veľa informácií z rôznych kútov sveta a záložka 

v nej je spestrením dobrodružného a napínavého čítania. Veľa 

ľudí si záložku vysvetľuje ako nejaký papierik, ktorý zasunieme 

na miesto v knihe, kde sme prestali čítať. No ja si záložku 

v knihe predstavujem ako napríklad múdru sovičku, ktorá sedí 

na knihách alebo hromadu kníh, časopisov a na vrchole je    

fajnová kávička. Deti v našej škole vyrobili záložky v rôznych 

podobách čítania a umenia, v ktorom nepochybne nájdete   

prekvapenie. Záložky z papiera, farbičiek, fixiek, výrazných   

farieb,    bavlnených šnúrok a hlavne záložky plné  detskej   

fantázie. „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“        

V básni Ako sa   robia zázraky som našla myšlienku ako „chyť 

vietor za hrivu, zmení sa na knihu...“ Záložky do kníh sa nám v 

tomto  roku naozaj podarili, tak teda uvidíme, čo si pre nás    

pripravila ZŠ s MŠ Zalužice.                 Linda Verešpejová, 8. A 

Záložka Karolíny  

Berdisovej, 9. A 

       Riešenie: 1b, 2c, 3b, 4b, 5a 

Partnerská škola 2020? ZŠ s MŠ Zalužice 
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„Tieto Vianoce budú určite krásne...“ 

 

V tomto školskom roku ste novou tvárou školy. Ako sa 
vám darí? „V škole sa mi doposiaľ darí dobre. Kolektív je 
skvelý a žiaci taktiež.“ 

Odkiaľ pochádzate? „Pochádzam z obce Plaveč.“ 

Ako ste sa dostali k povolaniu učiteľky. Bol to už od 
detstva váš sen?  „Áno, stať sa učiteľkou bolo mojím 
snom už na základnej škole, preto som si v deviatom     
ročníku vybrala strednú pedagogickú školu a neskôr som 
sa uberala len týmto pedagogickým smerom.“ 

Je škola v Krivanoch prvá, na ktorej učíte.? „Nie.“ 

Učíte tretiakov. Zvykli ste si na nich? „Áno, na „mojich“ 
tretiačikov som si veľmi rýchlo zvykla. Milujem svoju prácu 
a vďaka nim vidím, že to má zmysel.“ 

Charakterizujte svoju triedu jednou vetou. „Tretiaci sú 
veľmi milí, dobrí žiaci, ochotní vždy pomôcť, samozrejme, 
sú aj múdri.“ 

Zaujímavo sa obliekate. Ako by ste charakterizovali 
svoj štýl? „Ďakujem za kompliment. Obliekam sa v prvom 
rade podľa toho, čo sa mi páči, a v čom sa cítim pohodlne. 
Neinklinujem k žiadnemu štýlu. Mám rada farebnosť.“ 

Módu máte očividne rada. Aké aktivity vám dokážu spríjemniť každodenný život? „Môj deň 
si skrášľujem športom, cvičením a počúvaním hudby. Rada si pozriem aj dobrý film. Dni si     
obohacujem pozitívnymi myšlienkami na každý deň, preto som takmer vždy pozitívne  naladená.“ 

Vianoce sa blížia. Aký vzťah máte k „najkrajším sviatkom roka“? Na tieto sviatky sa veľmi 
teším. Aj keď aktuálna situácia je neľahká, no Vianoce budú určite krásne, plné lásky a rodinnej 
pohody. Budú presne také, aké si ich vytvoríme.“     

                                                                              Otázky vypracovala: Tamara Majtnerová, 9. A 

V tomto školskom roku sa na chodbách školy stretávame s novou pani učiteľkou 3. ročníka.   
Nemali sme ešte veľkú šancu ju spoznať. Ak sa však chcete dozvedieť viac o jej práci, názoroch 
na určité témy, o voľnom čase, či o tom, ako sa jej darí, prečítajte si s ňou tento milý rozhovor.  

 

Čo ešte o nej neviete? 

Obľúbená farba?: červená 

Obľúbené doplnky: náušnice, náramky, 
náhrdelník, hodinky 

Obľúbený film: 12 podmienok k dedičstvu  

Film ma inšpiratívne prvky vnímania  sveta a 
hlavne hodnotu peňazí.  Keďže si myslím, že 
tento svet ja viac zameraný na materiálne 
veci, odporúčam všetkým, dospelým i tíne-
džerom, aby si film pozreli.  

Obľúbený deň: piatok 

Obľúbené oblečenie: šaty 

Obľúbená veda: matematika 
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Začiatok nového školského roka a prvé 
mesiace v škole boli príjemným štartom 
nášho posledného, deviateho ročníka 
na základnej škole. Chvíle strávené 
v škole sme si užívali aj napriek hroma-
de učenia. No tieto časy sa rýchlo    
skončili a my sme ostali opäť doma. 
Niektorí z nás sa tešili, iní boli sklamaní.  

Byť doma má svoje výhody aj nevýho-
dy. Učenie sa z domu a cez ZOOM nie 
je žiadna hračka. Aj keď sme si na taký-
to systém zvykli, radi by sme sa opäť 
vrátili do školy. Chýbajú nám kamaráti, spolužiaci aj učitelia. Hodiny v škole sú oveľa záživnejšie 
než tie z domu. Postupne sa začíname pripravovať na monitor, prijímacie skúšky a na stredné 
školy. Dokonca aj výber stredných škôl sa kvôli tejto situácii skomplikoval. Aj keď už väčšina z nás 

vie na akej strednej škole by chceli pokračovať, radi by 
sme sa o tom porozprávali so psychologičkou, ktorá nás 
navštívila ešte pred zatvorením školy,  radi by sme sa zú-
častnili dní otvorených dverí a podobne. Nie tak dávno sa 
k nám dostala správa, že by sme sa ešte tento rok mohli 
vrátiť do školských lavíc. Niektorí z nás boli z tejto informá-
cie v šoku, iní sa tešili. Dlho sme čakali na konečné      
rozhodnutie. Názory ľudí boli rozdielne a teraz to vyzerá 
tak, že sa do školy vrátime až v novom roku 2021.  

Všetci spoločne veríme, že nový rok bude aspoň o niečo 
lepší. No teraz nám v to ostáva iba dúfať. Všetci spoločne spo-

míname na všetko, čo sme za tých 9 rokov prežili. Spomíname na 
všetky dobré časy, ale aj na tie horšie, pretože práve tie horšie 
chvíle nás spojili. Spomíname na všetky šibalstvá a „nehody“, kto-
ré sme vyviedli. Sme si istí, že sme boli a aj sme tou najrozobera-
nejšou témou v zborovni a že sme sa istým spôsobom zapísali do 
histórie školy aj do sŕdc našich učiteľov. Aj keď sme neboli vždy tá 
najvzornejšia trieda,  no my veríme, že na nás budú všetci spomí-
nať s úsmevom na tvári a domnievame sa, že sa  tento školský 
rok ešte uvidíme. 

                 S pozdravom  vaši deviataci    

                                                              Magdaléna Sčisláková, 9.A 

Žiaci 9. ročníka 

Deviataci 

  Pubertiaci 

  Absolventi 

  Najstarší 

Bossovia 

 Mudrlanti 

 Dospeláci 

Vážení 

Mládež 

Moji zlatí 

Žiaci 

Inšpirujte sa  

online vyučovanie techniky a výtvarnej výchovy 

 

Tatiana Berdisová (5. A) a 
jej sestra Karolína (9. A),  

studený porcelán 

 Smutné časy pre našich deviatakov 

                                K
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Ilustrácia: Linda Verešpejová, 8.A 
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Z Denníka nášho odvážneho Jožka 

 

ÚVOD – Návrat do školy po druhej vlne pandémie 

JADRO – Vymyslené príbehy so spolužiakmi v škole 

ZÁVER – Čakanie na príchod Vianoc 

Konečne je vonku sneh a my sa práve vtedy máme vrátiť do 
školy (aspoň v správach som počul). Online  vyučovanie je 
lepšie, lebo nemusíme mať každý deň 5 hodín ako v škole. 
Aj keď je doma dobre, odvážnemu Jožkovi trochu chýbajú 
spolužiaci. 

       Chcete vedieť,  čo vymyslí? Tak tu je jeho plán: 

V pondelok si so spolužiakmi v triede povymieňajú sladkosti 
od Mikuláša. V utorok dostane každý za úlohu       pozbierať 
obaly od sladkostí po celej škole. V strede  týždňa vyrazíme 
na najbližší kopec so sánkami, bobami a klzákmi. Plán na 
štvrtý deň je konečne otvoriť učebnice a zošity. V piatok    
vyrobíme ozdoby na vianočný stromček. Súhlasíte s týmto 
plánom? Ak nie, napíšte mi svoje predstavy. Už sa predsa 
všetci tešíme na príchod      Vianoc. 

 Práve som sa dozvedel, že do školy sa ešte nejde.          
Čo teraz?! 

Máte radi Vianoce? Ak áno, táto časť je presne pre vás.           
Keď príde december, poviete si: „Konečne! Už sú tu  Via-
noce!“ To isté si zakaždým hovorím aj ja. Ale pozor, to je 
iba začiatok mesiaca.  

Čakám a čakám, kedy nadíde štvrtá adventná nedeľa a ja 
zapálim poslednú sviečku na adventnom venci. Vianoce  
klopú na dvere, až sa ráno zobudím a z kalendára na mňa 
hľadí 24. december. Je to špeciálny deň vďaka tejto tradícii - 
tesne pred Štedrou večerou ideme s mojím otcom 
a súrodencami k potoku po vodu. Doma nám mamka po  
vinšovaní vhodí do vedierok s vodou peniažky a my to      
vylejeme na trávnik, aby sme mali bohatý rok. A konečne je 
to tu – Štedrá večera a rozbaľovanie darčekov. Paráda, no 
nie? Zaujímalo by ma, či ste so svojimi darčekmi spokojní 
vy. Pokojne mi dajte vedieť! 

Asi viete, že týždeň po Vianociach prichádza Silvester. Vše-
tci strieľame ohňostroje a petardy. Ale teraz zavrite oči 
a predstavte si úžasné novoročné prekvapenie – hora    bie-
lučkého snehu. Zažili ste už lyžovačku v poľskom Tyliczi? Je 
to tam super a najviac vám odporúčam čiernu zjazdovku, 
ktorá je veľmi prudká. Ja najradšej lyžujem so starými rodič-
mi a mojím najobľúbenejším bratrancom.  

Prajem vám pekné Vianoce a super lyžovačku! 

                                                            Jozef Karabaš, 5. A 

 

     Ilustrácia: Linda Verešpejová, 8. A 

Tatiana Berdisová: „Chcem sa    
zlepšiť v písaní diktátov, čítať viac 
kníh, viac športovať .“ 

Kristínka Kravcová: „V piatom roční-
ku plánujem prihlásiť sa na tanečnú. 
Pripravujem sa na monitor. Počas  
jarných prázdnin chcem navštíviť  
sesternicu Lili, pôjdeme sa spolu    
lyžovať. V tomto roku nás čaká pla-
vecký výcvik, na ktorom sa naučím 
plávať. A na konci roka sa budeme 
tešiť na letné prázdniny.“ 

Martin Šimko: „Neprepadnúť. Mať 
dobré známky. Zvládnuť monitor. 
Spoznať nových žiakov.“                    

Alex Timčo: „Navrhujem, aby sme 
v rámci dejepisu každý mesiac navští-
vili múzeum alebo galériu, aby sme  
si zopakovali učivo za celý mesiac.  
Jedno múzeum máme aj v Krivanoch. 
Hodina biológie by sa mohla učiť 
v prírode. Na hodine telesnej         
výchovy by sa mohli striedať športy – 
futbal, florbal a basketbal.“ 

                      Sophia Luňaková, 9. A 

Ako chcú prežiť tento rok naši 
piataci? (v rodine či škole)? 
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Recepty zo školskej jedálne 

Nátierka Pepek námorník: Špenát necháme 
prejsť varom, scedíme a necháme vychladnúť.  Do 
vychladnutého pridáme maslo, mäkký tavený syr a 
všetko spolu vymiešame, dochutíme troškou soli. 
Natrieme na chlebík a vrch ozdobíme vareným  
vajíčkom. 

 

 

 

 

 

 

 

Anglické chlebíčky: Na vymastený plech si  po-
ložíme sendvič, ktorý potrieme maslom. Každý   
kúsok potrieme rozšľahaným vajíčkom a posype-
me strúhaným syrom. Celé dáme zapiecť do rúry.  

 

 

Maková nátierka: Mletý mak s práškovým cukrom 
si zaparíme troškou horúceho mlieka, necháme      
vychladnúť a potom vymiešame s maslom a natrieme na 
chlebík. Obľúbené desiate detičiek v našej materskej škole.  

Goralská polievka: Potrebujeme zemiaky, kyslú kapustu, zeleninu, fazuľu, slaninku, smota-
nu 12%. Zvlášť si uvaríme kyslú kapustu, fazuľu, zemiaky so zeleninou. Všetky uvarené  suroviny 
vlejeme spolu do jedného hrnca, pridáme prelisovaný cesnak, opraženú slaninku a necháme    
prejsť varom a tak zahustíme zápražkou zmiešanou so smotanou. Dochutíme soľou. 

 

Jablkové šatôčky: Na cesto potrebujeme 1/2 kg hladkej múky, 100 ml oleja, trošku soli. Na 
kvások potrebujeme 300 ml mlieka, 5 lyžíc kryštálového cukru, 1 kocku droždia. Kvások si urobí-
me zvlášť, pridáme ho k ostatným surovinám a vymiesime vláčne cesto. Cesto necháme kysnúť 
iba na ten čas, kým si pripravíme jablkovú plnku. Postrúhané jablká, škoricu, hnedý cukor podľa 
chuti zmiešame, vytlačíme šťavu a pridáme postrúhané piškóty do jablkovej plnky. Cesto rozvaľká-
me, pokrájame na štvorce, do stredu pridáme 
jablká a spojíme si všetky štyri rohy. Šatôčky 
si potrieme 1 vajíčkom rozšľahaným s jednou 
lyžicou mlieka. Pečieme na 180 stupňov. Mô-
žeme použiť akúkoľvek plnku - tvarohovú, lek-
várovú, makovú, orechovú či škoricovú.  

     prináša pani Anna Jiříkovská 

Nátierka Pepek námorník 

Anglické chlebíčky 

Jablkové šatôčky 
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Priatelia, počúvajte populárne piesne! 

 

 

 

Niečo dá sa zabudnúť 
Niečo ani veľmi nie 

 v ústach cítim slanú chuť 
 v krídlach tichá pieseň znie 

 

Viem, sme z tých anjelov, čo smú 
Trápiť sa nádejou 

Viem, sme z tých anjelov, čo chcú 
Strážiť seba navzájom 

 

Cítiš staré znamenie 
Zdá sa, že sa nehojí 

Nie je však nič stratené 
       Snívaj ďalej v pokoji 

Vyskúšaj sa:  

1.Zelenou farbou sú v texte zvýraznené: a) podstatné mená  b) slovesá   c) prídavné mená 

2.Aké podstatné meno v strednom rode sa nachádza v prvej strofe?  

                                                                               a) v ústach  b) pieseň   c) chuť 

3.Ktoré sloveso v tretej strofe je v 2. osobe, jednotnom čísle a prítomnom čase? 

                       a) zdá sa   b) cítiš sa  c) nehojí sa 

4. Červenou farbou v texte sú zvýraznené: a) slovesá   b) spojky  c) podstatné mená      

5. Prídavné meno veľký sa stupňuje: 

                 a) veľký, veliký, najveliký  b) veľký, väčší, najväčší   c) veľký, horší, najhorší  

  6.Modrou farbou sú v texte zvýraznené: a) spojky       b) citoslovcia     c) prídavné mená 

7. Koľko strof má pieseň? A) 4   b) 6   c) 8 

8. Literárna forma textu je:  

             a) poézia   b) próza  c) dráma 

9. Koľko veršov má táto báseň? 

           a)22   b)23  c)24 

           Otázky pripravila: Karolína Berdisová, 9. A 

 

Viem, sme z tých anjelov, čo smú 
Trápiť sa nádejou 

Viem, sme z tých anjelov, čo chcú 
Strážiť seba navzájom 

 

Skôr než vyjde prvý lúč 
Dám ti každú z mojich hviezd 
Sú dosť veľké, veď len skús 
Snáď nás budú ďalej niesť 

 

Viem, sme z tých anjelov, čo smú 
Trápiť sa nádejou 

Viem, sme z tých anjelov, čo chcú 
Strážiť seba navzájom 

     „V krídlach tichá pieseň znie“ 

Peter Bič Projekt  je slovenská 7-členná skupina, 
pochádza z Košíc. Založil ju Peter Bič. Poznáme ich 
piesne ako napríklad Nedívaj sa tak, Skúšame sa 
nájsť, Čoskoro, Láva. Tichá pieseň vytvorili dvaja    
autori. Text napísal Vlado Krausz a hudbu Peter Bič. 
Vlado Krausz je slovenský textár, výtvarník  a hudob-
ný skladateľ. Písal texty aj pre skupinu IMT Smile či 
Pehu.  

 
   Tamara Majtnerová, 9. A 
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Riešenie:1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6c, 7b, 8a,9c 

Ilustrácia: Aneta Kuchárová, 9. A 

Peter Bič Projekt - Tichá pieseň 
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 A najlepšie sú tie naše - slovenské 

„Keď sú si všetci nablízku, tak vtedy sú Vianoce.“ 

 
Vždy raz za rok sa naše mesto zmení 

Najskôr akosi viac ľudí začne chodiť ulicami 
Raz za rok sa naše mesto zmení 

To je vždy keď pocítime že na svete nie sme sami 
 

Vždy raz za rok nás živicová vôňa 
Premení na celkom iných 

Nepoznaných, krajších, lepších 
Raz za rok v nás zrazu zvonce zvonia 

To je vždy keď pocítime že by sme mali byť lepší 
 

Keď sa každé okno na sídlisku v dúhe sviečok ligoce 
Keď sú si všetci nablízku tak vtedy sú Vianoce 

Keď tichá noc ako hodváb 
Pohladká ťa po tvári 

Keď sú zrazu všetci doma 
Keď sa stromček rozžiari 

Vtedy sú Vianoce, Vianoce, Vianoce 
A celý svet sa zrazu šťastím, šťastím ligoce.. 

 
Vždy raz za rok nás prskavková vôňa  

Premení na celkom iných celý svet je zrazu krehší 
Raz za rok v nás zrazu zvonce zvonia 

To je vždy keď pocítime že by sme mali byť lepší 
Vždy raz za rok sa vznáša z nášho domu  

Tisíc vôni ktoré vedia vyčariť len dobre mamy 
Vždy raz za rok prichádza k tomu zlomu 

To je vždy keď pocítime že na svete nie sme sami 

1.Literárna forma textu: 

a)poézia  b)próza  c)dráma 

2.Umelecký prostriedok v 10. verši: 

a)epiteton  b)metafora  c)personifikácia 

3.Umelecký prostriedok - tichý ako hodváb? 

a)metafora  b)prirovnanie c)personifikácia 

4.Koľko slabík má posledné slovo v 2. verši?   
a)4    b)5   c)7 

5.Ktoré slovo sa v 5. verši začína mäkkou 
spoluhláskou? 

a)živicová   b)rok   c)vôňa 

6.Prečo sa v slove byť píše ypsilon? 

a)b je mäkká spoluhláska  b)byť je vybrané 
slovo  c)b je tvrdá spoluhláska 

7.Ktorá hláska v slove Vianoce je tvrdou   
spoluhláskou? a)v    b)n   c)e 

8.Aké podstatné meno sa nachádza v 15. 
verši? a)ticho  b)anjelov  c)stromček 

9.Ktorá číslovka sa nachádza v 23. verši? 

  a)tisíc    b)dve   c)slovo 

10.Ktoré sloveso v neurčitku sa nachádza 
v 2. verši?  a) chodiť   b)začne    c)ľudí 

11.Podľa ktorého vzoru sa skloňuje prídavné 
meno krehší?  

  a) pekný  b) cudzí  c) dva 

12.Koľko veršov má táto báseň? 

               a)24  b)20  c)15 

13.Koľko slabík má posledný verš? 

a)16  b)15)  c)12 

                       Magdaléna Sčisláková, 9. A 

 

Darina Rolincová je 
slovenská speváčka, 
ktorá žije v Prahe. 
Možno poznáte jej 
piesne ako Keby som 
bola princezná Arabe-
la, Čo o mne vieš,    
Anjelik môj, Všetko ale-
bo nič. Hudbu k piesni 
napísal Peter Hanzely 
(napísal aj hudbu         
k piesni V dolinách). 
Text napísal Peter    
Guldan, herec, scená-
rista,   textár. 

    Magdaléna  

   Sčisláková, 9. A 

Riešenie: 1a, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b, 7b, 8c, 9a, 10a, 11b, 12a, 13a 

Darina Rolincová - Vtedy na Vianoce 

Ilustrácia: Aneta Kuchárová, 9. A 
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Vedeli ste o tom, že existuje „Deň jabĺk?“ Jabĺčko si takýto deň určite zaslú-
ži, pretože patrí medzi najzdravšie druhy ovocia. Žiaci prvého stupňa sa zapojili do jabĺč-
kových aktivít rôznymi spôsobmi. Prváci vyrábali papierové jabĺčko a jablkový kompót. 
Prostredníctvom kvízu sa veľa naučili o jablku. Žiaci druhého ročníka si čítali o jablku i 
iných druhoch ovocia. Nechýbali ani úlohy z matematiky i slovenského jazyka - o čom 
inom ako o jabĺčku. Tretiaci vymysleli krásne rozprávky o tomto ovocí. Na hodinách      
výtvarnej výchovy sa vytvárali práce z nite a vlny. Dokonca deti vyrábali „Picassovo       
jablko“. Štvrtáci sa stali pozorovateľmi. Sledovali štruktúru jablka pomocou lupy, pozoro-
vali preparáty cez mikroskop, napríklad hrušku či cibuľu. Vytvorili „jablkovú sopku“. Každý 
žiak pracoval samostatne. Po vyrezaní diery do jablka nasypali ingrediencie a čakali, čo 
sa   bude diať. Nechýbal ani jablkový experiment, pri ktorom žiaci pozorovali, čo sa bude 
diať s jablkom, ktorý bol ponorený v octe, vode, kyseline citrónovej, vo vzduchu a v oleji.                                  

                                                                                                           

Mňam, jablko a hruška! Máme vás radi. 

J 
A 
B 
L 
K 
O 

Jablkový dníček 

Každá trieda sa zapojila aj do súťaže o 
najkrajšie a najťažšie jabĺčko. 

Najkrajšie jabĺčko: 

1. miesto - Slavomír Janič 

2. miesto - Valentína Kuchárová 

3. miesto - Peter Stedina 

Najťažšie jabĺčko: 

1.miesto - Lenka Lubinszká 

2.miesto - Ľubomír Kravec 

3.miesto - Jozef Garančovský 

(mimochodom, Jožko priniesol do školy    

najviac druhov ovocia) 

Dedičstvo človeka a  

prírody 

Čo je to odroda, sorta,  
staré odrody jabloní alebo 

prečo chutí jablko z       
našich sadov lepšie ako        

z bežného obchodu.      
Takýmito zvedavými    

otázkami sa zaoberali žiaci              
4. ročníka pri príležitosti 

sviatku jablka. 

PaedDr. Katarína Janičová  

Žiačka 4. ročníka Aďka 
Sontágová  prezentuje 

svoju prácu. 

Mgr. Kamila Šlosárová 
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„Vedci - superhrdinovia dnešných dní“ 

 Výtvarné umenie i súťaženie máme radi 
Celoslovenská výtvarná súťaž je súčasťou „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“. Hlavným     
cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí o vedu, techniku a vedecké bádanie. Naša základná škola na 
súťaži nemohla chýbať. Vybrali sme 3 najkrajšie práce, ktoré boli zaujímavé svojím poslaním 
a výtvarným stvárnením. Žiačky našej školy využili rôznorodé výtvarné techniky ako perokresba, 
kresba, maľba. Každá z týchto prác je osobitá, zachytáva vedcov v rôznych bádateľských situá-
ciách pri riešení pandémie s korona vírusom. Vo veľkej celoslovenskej konkurencii v našej kategó-
rii sme neboli ocenení. Porota to mala ťažké vybrať len 3 najlepšie práce z celého Slovenska. Hoci 
sme nevyhrali, dôležité je súťažiť, zviditeľniť sa. A úspechy sa určite dostavia.  

                    Mgr. Katarína Janošková 

Poznáš výtvarné techniky? 

Kresba je vizuálne umenie vytvorené kresliacou pomôckou 
(uhľom, tužkou, tušom, perom). 

Maľba je výtvarná činnosť štetcom a maľbami (maľovanie). 

Koláž je výtvarná technika nalepovania rozličných materiálov 
(hlavne papiera a tkanín). 

Práca voskovými a olejovými pastelmi - obľúbená technika 

 u detí. 

Grafika je rozmnožovanie literárneho diela prostredníctvom 
tlače. 

„Týždeň vedy a techniky      
na Slovensku“ 

Tento rok (už 17. ročník) má 
za cieľ zlepšiť vnímanie vedy 
a techniky v povedomí ľudí. 
Prezentovať ich či vzbudiť 
záujem hlavne u mladých  

ľudí o štúdium vedeckých a    
technických disciplín. 

Linda Verešpejová, 8. A  
(zdroj - internet) 
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Pomáhajme si všetci navzájom 

Červené stužky sú symbolom 1. decembra, Sve-
tového dňa proti chorobe AIDS. Táto choroba je 
celosvetovým problémom, ktorý sa týka aj celého 
Slovenska i každého z nás. Aký má cieľ tento 
svetový deň? Kampaň je kampaňou mladých a je 
venovaná mladým. Je zameraná na zvýšenie  
informovanosti o HIV/AIDS, na prevenciu látko-
vých i nelátkových závislostí, chorôb spojených s 
touto problematikou, na podporu prevencie a 
vzdelávania  v oblasti   obchodovania s ľuďmi. 
Dôraz kladie na všetky školy, školské zariadenia 
na Slovensku i širokú verejnosť.  

                                            Mgr. Nikola Karaffová 

                                                                         

  Vyskúšajte sa 
1. HIV je: a) jednovláknová RNA 

b) jednovláknová DNA c) dvojvláknová RNA  

2. AIDS je: a) nevyliečiteľná choroba 

b) vyliečiteľná choroba c) bakteriálne ochore-
nie 

3. HIV sa prenáša: a) infikovanou vodou  

b) infikovanou krvou   c) infikovaným kliešťom  

4. Hostiteľskými bunkami HIV vírusu sú: 

a) T-lymfocyty  b) leukocyty    c) erytrocyty 

5. HIV pozitívny človek má: a) zvýšenú imunitu 

b) zníženú imunitu  c) normálnu imunitu  

6. Genóm ľudskej bunky je približne: 

a) 100 tisíckrát väčší genóm ako HIV  

b) 100 tisíckrát menší genóm ako HIV 

c) 100 krát väčší genóm ako HIV 

7. V Európe má nákaza HIV: 

a) klesajúcu tendenciu b) stúpajúcu tendenciu 

c) pandémia 

8. Vírus HIV objavil: a) Francúz Luc Mon-
tagnier  b) Američan Martin Chalfie 

C)Nemec Harald zur Haus 

Aj Linda Verešpejová, 8. A, sa zapojila do 
tejto výzvy, vytvorila takúto mapu. 

                             Mgr. Monika Kuchárová 

 

 

 

Tvorivé okienko — Inšpirujte sa 

Pán Bujňaček, 
otec štvrtáka  

Matúša, vyrobil 
pre naše deti 

školského klubu 
drevené vianočné 

ozdoby.  

Tešíme sa! 

Riešenie: 1c, 2a, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a 

Srdiečka Karolíny Berdisovej, 9. A 

Žiaci školského klubu si 
takto pekne vyzdobili dar 

od pána Bujňačka. 

      Mgr. Monika Kuchárová 
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     Získali sme prívlastok „Zelená škola“ 

Zelená škola. Prečo je zelená? Čo má robiť, aby sme ju tak mohli nazývať? Tento titul sa udeľuje 
každoročne, a to školám, ktoré sa minimálne dva roky usilujú trvalo obmedziť škodlivý dopad na 
svoje okolie v niektorých zo šiestich tém.  

My sme sa zaoberali témou VODA. Kolégium Zelenej školy, ktoré je tvorené prevažne žiakmi, si 
vymyslelo aktivity, ktoré mali za cieľ lepšie upovedomiť žiakov a ich rodiny o nevyhnutnosti   
chrániť a dostatočne užívať čistú pramenitú vodu (nie sladené nápoje).  

Žiaci všetkých tried sa tak zapojili do čistenia rieky Torysa a jej okolia (asi 40 vriec odpadov).   
Besedovali sme s našimi zanietenými aktivistkami - pani Kuchárovou a jej dcérou Katkou. Tieto   
odborníčky každému ročníku postupne vysvetlili nezmyselnosť znečisťovania vôd odpadkami.     
Venovali sme sa téme Voda aj na tzv. VODNÝCH HODINÁCH. Do školského poriadku školy sme 
prijali zákaz pitia sladených nápojov v našej škole. Všetky domácnosti v Krivanoch sme prostred-
níctvom INFOLISTU informovali o vzácnosti pramenitej vody. Začala sa podávať pramenitá voda 
ochutená bylinkami aj počas obedov, natočili sme video o vode pre našich škôlkarov a urobili 
sme ďalšie aktivity na podporu tejto myšlienky.  

Hodnotenie realizácie Zelenej školy sa uskutočnilo 30. septembra 2020. Školu poctila návštevou 
hodnotiaca návšteva -  pani Marta Hrešová a  pani Zuzana Gallayová, a to za prísnych epidemio-
logických opatrení.  Rozprávali sa s kolégiom žiakov a aj so zamestnancami školy.    

Dopadli sme na výbornú a certifikát k téme Voda s prívlastkom „Zelená škola“ na obdobie      
september 2020 - august 2022 sme získali. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a ešte viac tým, 
ktorí pochopili vzácnosť čistej vody a zmysel jej ochrany.                                 Mgr. Mária Šimová 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Špirála udelilo Základnej škole s materskou 
školou Krivany medzinárodný certifikát Zelená škola. Certifikát  bol pridelený v prioritnej téme    
Voda. Platí pre obdobie september 2020 - august 2020. Škola získala certifikát  za úspešnú reali-
záciu Medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a environmentálnej výchovy prepojené s praktickými    
aktivitami školskej aktivity. 

Medzinárodný certifikát Zelená ško-

Tvorba žiakov v rámci vodných hodín  

Voda Tok Koryto Rieka Vodný tok Prúdenie 

Ryba Korytnačka Planktón Riasy Veľryba 

Žralok Život Ostrov Organizmus Vír Zem 

    Linda Verešpejová, 8. A (zdroj: internet) 
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Maľujeme aj to, čo nás zaujíma a trápi 

 

 

„Voda je pre človeka a živočícha veľmi 
dôležitá. Preto by sme ju  všetci naozaj      
nemali ničiť, ale chrániť. Veľa odpadu sa 
dostáva do riek a morí, oceánov. Niektorí 
ľudia si neuvedomujú, ako poškodzujú  
prírodu, znečisťujú životné prostredie. 
Ovplyvňujú aj samotné zvieratá. Stávajú 
sa z nich živé koše. Mnohé si ich zmýlia s 
potravou a zjedia ich. Následne na to    
zomierajú.“ 

Ilustrácia a text: Karolína Berdisová, 9. A 

 

Každý projekt nás posúva dopredu 

„Na hodine nemčiny sme mali za úlohu nakresliť na výkres 
obrázok na tému znečisťovanie nášho životného prostredia. 
Veľmi ma trápi, že ľudia vyhadzujú odpady do prírody.    
Odpadkov je už v prírode viac ako ovocia. Preto som sa 
rozhodla, že nakreslím ježka, ktorý namiesto ovocia zbiera 
odpad.“                    Text a ilustrácia: Sophia Luňaková, 9. A 

Na hodine nemčiny sme preberali  životné prostredie. Za 
úlohu sme dostali vytvoriť plagát so sloganom na tému zne-
čisťovanie prírody, odpadky, týranie zvierat - teda životné 
prostredie.  Ja som nakreslila hrocha s odrezaným rohom, 
ktorý smutne hovorí: „Nie sme vaše hračky. Prírodu a zvie-
ratá treba chrániť.“ Táto téma ma zaujíma a zároveň trápi, 
lebo zvieratá hynú pre ľudskú chamtivosť.“  

                      Text a ilustrácia: Magdaléna Sčisláková, 9. A 

„Projekt o odpadkoch v mori som si vybrala, 
pretože ma trápi, čo sa deje. Vidieť zdeformo-
vané telá, do ktorých vrastajú plasty. Keď      
vyhadzujem plasty, spomeniem si na to.“ 

                       Tamara Majtnerová, 9. A 

Ž
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Kto číta, ten vyhrá! A to doslova. Vyhráva bohatstvo v podobe zlepšenia techniky čítania, 
rozšírenia slovnej zásoby a písania diktátov. Teraz majú žiaci možnosť vyhrať aj vecné 
bohatstvo vo forme knižnice plnej super kníh pre školu. Štvrtáci nelenili a do súťaže od kníhkupec-
tva Panta Rhei – „Knižné kamarátstva“ sa zapojili.  

Čo je úlohou štvrtákov? Celkom jednoduchá vec. Čítať, čítať a čítať... Čo  za to môžu získať? Ak 
sa podarí, čarovnú knižnicu pre našu školu. Čo musia pre to urobiť? Napísať výnimočný príbeh 
o rozprávkových hrdinoch, ktorý zaujme porotu. Ale to nie je všetko. Súčasťou celej aktivity sú aj 
mesačné medzisúťaže. September sa  niesol v znamení prekreslenia obálky obľúbenej rozprávko-
vej knižky. Naši štvrtáci si vybrali knižku od Kristy Bendovej – Opice z našej police. Síce nevyhrali, 
ale veľmi sa snažili a výsledok bol krásny a výnimočný. Veď posúďte sami... 

Októbrová medzisúťaž bola fotka spoločného čítania žiakov v škole. Aj túto úlohu majú žiaci za 
sebou. Čítali a čítali...  V novembri čakalo štvrtákov plastelína. Úlohou bolo vymodelovanie        
obľúbenej postavy z knižky. December pripravil pre žiakov literárnu súťaž - napísať najkrajšiu    
vianočnú básničku. Určite sa už všetci veľmi tešia. Držíme žiakom palce a želáme im tvorivý      
nepokoj!        

   „Knižné kamarátstva“ našich štvrtáčikov 

PaedDr. Eva Viktorová 

Štvrtáci  sa pustili do projektu,    

 ktorý sa realizuje v niekoľkých 

 krokoch.  

1. prekreslenie titulnej strany       
z obľúbenej knihy, 

2. fotografia zachytávajúca        
žiakov pri čítaní 

3. modelovanie z plastelíny obľú-
bené postavičky z rozprávok 

4. písanie vianočnej básničky 
Škaredé káčatko - plastelína, 

modelovanie 

Čítanie na nezvyčajných miestach 

Obálka obľúbenej knihy maľovaná 
na dreve 

Čítam, čítaš... 

...čítame 
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Využime voľný čas na tvorivosť 

 Najjednoduchší spôsob, ako využiť voľný čas, je sadnúť si 
a pozerať televíziu, hrať počítačové hry či pozerať videá na youtu-
be. No sú aj iné a omnoho zaujímavejšie možnosti. Aktivity ako 
kreslenie, lepenie, vyrezávanie, písanie príbehov, šitie alebo čítanie 
kníh. Je to zábava a vášeň, ktoré naozaj sprevádzajú vytváranie 
niečoho jedinečného. Na začiatok stačí trpezlivosť, trochu chuti 
a niekoľko šikovných manuálnych zručností. Tip ako využiť voľný 
čas nám chce ukázať  štvrták  Maroš Hovanec. Tento mlyn je repli-
kou mlynu v  Zuberci - Brestovej. Skladal som ho, lebo mám rád 
všelijaké  vystrihovačky a skladačky.  Potrebujete na to však  pevné 
nervy. Vystrihol som ho z detského časopisu Fifík a spravil  som to 
podľa návodu. Najťažšie na tom bolo vytvoriť naozaj malé okienka 
na streche. Odporúčam to každému, kto sa nudí a má chuť niečo 
originálne urobiť. 

PaedDr. Katarína Janičová, Maroš Hovanec, 4. A   

 

Skúste si vytvoriť niečo výnimočné 

Čo som ešte vytvoril?   

Nebol som v tom sám... 

Keď učenie inšpiruje 
Na hodinách prírodovedy a vlastivedy sa žiaci hravou formou zoznamujú s prírodnými javmi aj    
históriou Slovenska. Vytvárajú rôzne dielka a svoje výtvory prezentujú pred spolužiakmi. Tak si   
vytvárajú komunikačné zručnosti a učia sa prezentovať svoju prácu. 

„Pani učiteľka nám zadala témy z prírodovedy. Vybral som si vodný mlyn, pretože zo všetkých tém 
ma najviac zaujala práve táto.“  Maroš Hovanec, 4.A 

                        

Maroško a jeho vodný mlyn, s ktorým mu pomáhal aj ocko... 
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PaedDr. Eva Viktorová 

Matúško a jeho pohľad na slnečnú sústavu 

Inšpirovali vás naši chlapci? Skúste aj vy niečo!!! 
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Október - mesiac úcty k starším 

Aj tento rok patrí mesiac október našim starkým. Je to čas, kedy im môžeme vzdať úctu, uistiť ich, 
že sme tu stále pre nich, a že sa majú o koho oprieť, a že môžeme ich niečím obdarovať. Žiaci, 
ktorí navštevujú Školský klub pri ZŠ s MŠ v Krivanoch, vyrobili pre svojich starých rodičov darček 
v podobe tabuliek s fotkou a textom. Veríme, že naši starkí sa potešili.      Mgr. Monika Kuchárová 

Žiaci na hodine pracovného vyučovania tvorivo vyu-
žili odpadový aj prírodný materiál,  z ktorého vyrábali 
rôzne výrobky. Zábavnou formou tak objavovali nové 
poznatky nielen o odpadovom materiáli, ale aj       
prírodnom. Pre žiakov bola hodina veľmi zábavná a 
zaujímavá, čo sa odzrkadlilo aj na ich zaujímavej 
tvorbe.                                    Mgr. Kamila Šlosárová  

Sú stále medzi nami ? 

Žijú tu medzi nami aj ľudia starí, 

ako by sme sa k nim správať mali? 

Nepotrebujú od nás žiadne drahé dary, 

stačí sa opýtať, ako sa im darí. 

Detský spev a smiech im tvár rozžiari 

každý deň či mesiac v kalendári. 

Úctu im stále prejavovať treba, 

a na malé prekvapenia nezabúdať teda. 

A pamätať by sme mali, 

že raz budeme starí, 

hoci teraz sme ešte malí. 

Tatiana Berdisová, 5. ročník 

Jej, deti školského  
klubu! 

Pracovné vyučovanie tretiakov 

Tretiaci majú radosť z tvorivej práce. 

Práca Robota Zamestnanie Mordovanie 
Drina Fuška Džob Úloha Povolanie  Dielo 

Živobytie Zadanie Služba Námaha Úsilie 

Výtvor Existencia Šichta Hrdlačina     
Lopota 

Linda Verešpejová, 8. A (zdroj: internet) 
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„Európska noc výskumníkov“ a my 

Žiaci základných škôl sa v rámci tohtoročnej „Európskej noci výskumníkov“ mohli zapojiť do súťaže, 
v ktorej vytvorili fotografiu - ako sa učia vedu a vedecké poznatky spoznávajú vo svojom každoden-
nom živote, ako sa učia do školy, akému bádaniu sa voľnom čase venujú, ako získavajú nové     
vedomosti. Ich fotografie neboli víťazné, ale aktivity boli zábavné, zapojili do nich aj svojich rodičov 
a súrodencov a určite sa pri nich  aj veľa nového naučili. Veď posúďte sami. 

V rámci festivalu Európska noc výskumníkov sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže Nakresli sloven-
ského vedca. Vedci stoja za objavmi, ktoré zlepšujú náš život a prinášajú nám najnovšie poznatky 
o našom svete. Vďaka nim poznáme prírodu, vesmír aj nás samých a ich práca prispieva k tomu, 
aby sme napredovali. Ich práca mnohokrát prekračuje hranice bežného poznania a zachádza do 
najskrytejších tajov všetkého, čo nás obklopuje. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc 
a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy 
v každodennom živote. Neviditeľní hrdinovia pracujú v laboratóriách a preto chceme, aby sa o nich 
viac hovorilo. Práce našich žiačok síce nevyhrali, ale my sa tešíme aj z diplomov získaných za 
účasť.                                                                                                                Mgr. Nikola Karaffová 

Mgr. Nikola Karaffová 

 Pocta slovenským vedcom  

Vedátor  

Vedomec  

Vzdelávateľ 

Vedec  

Výskumník   

Učenec 

 Bádateľ 

Vedecký  

pracovník  

Skúmateľ 

Linda  

Verešpejová, 8. A 
(zdroj: internet) 

 

„Európska noc         
výskumníkov“   

a jej 14. ročník sa v tomto 
roku uskutočnila sa online. 
Tento školský rok sa naži 
žiaci zapojili do 2 súťaží 
(fotografia - ako sa deti 
učia vedecké poznatky, 

kresba slovenského       
vedca).   

Kto koho nakreslil? 

Karolína Berdisová   

Peter Skyba 

Sophia Luňaková   

Juraj Gašperík 

Magdaléna Sčisláková   

Aurel Stodola 

Inšpirujte sa 

Hodiny technickej    

výchovy  

Karolína Berdisová a 
sestra Tatiana, 5., 9. A 
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

 

Na Vianoce máme pocit, že je všetko krajšie, lepšie a pociťujeme potrebu byť milí k svojmu    
okoliu. Aj my žiaci základnej školy sme sa s radosťou zapojili do celoslovenskej výzvy - obdaro-
vať niekoho, kto na to nečaká. Ak sme chceli niekoho potešiť, mohli sme pre to urobiť niečo aj 
my. A pustili sme sa do toho!. Viacerí z nás naplnili ozdobené krabice od topánok, vložili do nich     
sladkosti, knihy, krížovky, jednoducho, veci, ktoré potešia väčšinu ľudí. My naozaj dúfame, že 
sme mnohým milým babičkám i deduškom priniesli úsmev na tvári a spríjemnili im vianočné chví-
le plné lásky a  pokoja.                                                                              Linda Verešpejová, 8. A 

Čím sme krabice               
od  topánok naplnili? 

Tretiaci pri balení darčekových krabíc A čo bolo naozaj naj? 

„Myslím si, že dôchodcovia sa krabiciam plných 
drobností určite potešia. Zapojila sa aj naša  

rodina.“ Valentína Kuchárová, 2. A 
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Čo vzniklo pod našimi rukami? 

Óda na tvoje oči 

Ó, hlava sa mi z teba točí, 

najkrajšie sú na tebe tvoje oči. 

Modré ako nezábudky, 

žiariace sťa hviezdy. 

Keď sa do nich zahľadím, 

tvoju krásu v nich vidím. 

Nechcem z teba spustiť zrak, 

si tak pekný na pohľad. 

Keď sa očami na mňa pozeráš, 

viem, že rád ma máš. 

Tu sa táto óda skončila,  

a ja neverím, že som ju dokončila. 

Karolína Berdisová, 9. A 

Chlapec 

Pekný, rozumný 

Chráni, bozkáva, hladí 

Má ťa veľmi rád  

Láska 

Samuel Hovančík, 8. A 

Ako sa nám žije počas korony? 

Prežívame veľmi zlé obdobie obmedze-
ní. Korona zasiahla celý svet. Ľudia sú 
smutní a deprimovaní. Pre nás žiakov 
to má výhody aj nevýhody. 

Výhody: Nemusíme skoro vstávať. 
Máme menej vyučovacích hodín.         
A   menej stresu pri učení. 

Nevýhody: Máme viac domácich 
úloh. Chýbajú nám učitelia i spolužiaci. 
Je lepšie byť v škole, ako doma zavretý. 
Chýbajú nám skvelé obedy zo školskej 
jedálne. Máme radi učivo vysvetlené 
v škole. Lepšie ako online.  

Veľmi si prajeme, aby sa zlá situácia už 
skončila navždy, a aby prevládalo iba 
zdravie a láska v celom svete. Chceme 
ísť do školy!!!   

Daniel Jiříkovský a brat Dávid, 6. A 

Svet je plný agresie. 

Prepneš kanál, tam to žije. 

Korona či kovidko, 

jedno veľké blúditko. 

Je to teda veľká fuška, 

zohnať si dnes na tvár rúška. 

Ľudia na lásku zabudli,  

zloba a zlosť ich prepadli. 

Po zemi sa rozľahla ťažoba,  

že korona je zákerná choroba,  

tá však ničí nielen pľúca,  

ale napáda aj ľudské srdcia. 

Preto, keď chceme znova  

šťastní byť,  

musíme sa k Bohu obrátiť. 

V meste i na dedine,  

správajme sa k sebe ako 

v rodine. 

Koláče si doma pečme,  

a hudbou si srdcia liečme. 

Potom prídu krásne chvíle,  

keď môžeme v láske žiť. 

Ruka v ruke šťastím kráčať  

a zlé vírusy poraziť.  

Katka Jaššová, 7. A   

 

       Snehuliaci 

Snehuliaci veľkí, malí. 

na dvore sa vygúľali. 

Pýtajú si šály, čiapky, 

vraj nemajú ani apky. 

Zima je tu prituhá 

rehocú sa ha-ha-ha. 

Volajú nás z izby von 

na dvore veľký zhon. 

Síce máme červené, 

azda zdraví budeme. 

Sú z nás kamaráti, 

ich čas sa veľmi kráti. 

Už teraz sa tešíme, 

že ich zas postavíme. 

Tatiana Berdisová, 5. A 

      K
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Ilustrácia: Samuel   
Hovančík, 8. A 

Inšpirujte sa! 

Darček pani     
učiteľky Kataríny 

Janičovej na     
Mikuláša pre 
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Choďte za svojimi snami 

Ahoj, Janík, z našej základnej školy si odišiel pred 2 rokmi. Kde 
študuješ? „Momentálne študujem propagačnú grafiku na  Škole 
Umeleckého priemyslu v Prešove. Áno, som začínajúci  umelec :D. 
Na škole je 6 tried, ktoré sú zamerané na rozvoj tvorivosti, technic-
kých zručností  a originality. Na škole nám učitelia ukazujú rôzne 
umelecké techniky. Niektoré sú ľahké, iné zasa náročnejšie - či na 
prípravu, materiál alebo zhotovenie. No finálny výsledok je okúzľujú-
ci. Samozrejme, nie je to len o umení. Máme aj      teoretické hodiny, 
ako je napríklad technológia či dejiny výtvarnej kultúry. 

Porovnaj nám základnú a strednú školu. „Hmm... Na základnej 
škole bolo fajn. Mám dobré, ale aj zlé zážitky, či spomienky. Som 
rád, že som si z nej zobral základné vedomosti. Niekedy si na ňu za-
spomínam. Bohužiaľ, strednej škole sa nevyrovná. Mám úplne super 
spolužiakov. Oveľa viac som sa toho naučil. Nikto sa nehrá na to, čo 
nie je, teda každý je sám sebou. Teda aspoň ja si to myslím :D. Prie-
story školy sú farebnejšie a veselšie. Učitelia sú v pohode, je s nimi 
sranda, no dokážu byť aj prísni. Jednoducho  povedané, je mi tu lep-
šie ako na základnej škole.“ 

Ako sa ti zmenil život?  Môj život sa zmenil. Svet vnímam inak, 
ako som ho pozoroval doteraz. Snažím sa ho pochopiť tak nejako 
filozoficky. Veď umelci sú taktiež filozofi či? Taktiež som zistil, že byť umelcom je dosť náročné. 
Pretože vykonávam psychickú a fyzickú prácu súčasne. Vďaka tomu niekedy chodievam spať aj 
o štvrtej ráno :). Nevadí. Už som si na to zvykol, čiže beriem to ako normálnu vec. Zmenilo sa aj 
to, že často sa vyberiem kresliť, maľovať či fotografovať do terénu. Zvykol som si na tie pohľady 
ľudí, ktorí okolo prechádzajú. Bola to sranda, pretože ja som sa ako vždy musel začať smiať.    
Niektorí ľudia sa dokonca zastavili a hodili pár slov, potom išli preč. Bolo to podozrivo zaujímavé, 
koľko ľudí sa zaujíma o umenie. Najviac sa zmenilo asi to, že dávam si záležať na prácach -    
školských či vlastných. Všetko musí byť perfektné.“ 

Ako sa ti darí, čo máš nové? Preháňaj... „Darí sa mi prekvapivo skvelo. Všetko stíham, tak        
zatiaľ je to OK. Veď som spokojný ja sám so sebou a taktiež so svojou prácou. Sem tam zoberiem 
nejaké menšie zákazky, alebo idem sa zahrať na fotografa. Takže takto sa mi darí.“  

Čo sa vlastne na tej škole učíte a čomu sa venujete? Ako som už spomínal, študujem propa-
gačnú grafiku. Tento odbor je celkom zaujímavý. Ak niekoho baví propagovať nejaké firmy, názory 
či produkty a neviem čo všetko, tak by nemal váhať. Samozrejme, nie je to len o takýchto           
veciach. Môžeš si aj vytvoriť vlastnú značku oblečenia. Môžeš sa stať sám sebe pánom, teda      
budeš podnikateľ :D. Taktiež sa naučíš pracovať s fotoaparátom aj 
s Photoshopom, Ilustrátorom či Corelom. Naučíš sa tvoriť nielen lo-
gá, ale aj všetky druhy reklamných tlačovín, navrhovať kompletnú 
firemnú propagáciu atď. Uplatníš sa v rôznych firmách a agentúrach, 
v reklamných štúdiách,...“ 

Máš nejaký odkaz pre našich žiakov? „CHOĎTE SI ZA SVOJIMI 
SNAMI A PLNTE SI ICH. AJ KEĎ BUDE CETSA ŤAŽKÁ, NIKDY SA 
NEZASTAVUJTE A BOJUJTE.“ 

Otázky pripravila: Linda Verešpejová, 8. A 

Pred 2 rokmi ukončil základnú školu. Už na základnej škole sa pre-
javil jeho výtvarný talent. Pomáhal nám aj pri písaní časopisu Krivý 
Jany. Pamätáme si ho ako milého a ochotného chlapca. Ak chcete 
vedieť, čo momentálne robí a ako sa mu darí, prečítajte si nasledu-
júce interview.  

Jedna z Jankových prác 
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Vianoce, Vianoce prichádzajú 

 

 Ak by si našiel zlatú rybku a tá ti dá šancu priať si 3 želania. Čo by si si 
prial/priala? Prečítajte si zaujímavú anketu s 
druhákmi a piatakmi. 

„Prajem si zdravie, liek na Covid-19 a vankúšik     
sovička.“ Tatiana Berdisová, 5. A 

„Nech sa skončí Covid-19, aby sme išli do školy. 
Aby bol sneh!“ Kristínka Kravcová, 5. A 

„Nech zmiznú všetky choroby sveta, aby sme boli 
šťastní a zdraví. V budúcnosti by som sa chcel      
naučiť lietať.“ Alex Timčo, 5. A 

„Chcel by som frajerku, volant a šťastie.“ 

                                                             Jozef Goliaš, 5. A 

„Moje plány v budúcnosti? Chcem sa dobre učiť. Chcem mať dobré zamestnanie, mať vlast-
ný dom s domácou farmou.“   Martin Šimko, 5. A 

„Chcel by som byť nesmrteľný. Želal by som si všetku elektroniku sveta. Chcel by som, aby 
sa našiel ďalší život vo vesmíre.“ Michal Majtner, 5. A 

„Nech sa mi darí. Aby som bola zdravá a mala    kamarátov.“ Sára Krížalkovičová, 5. A 

„Želám si PlayStation, bicykel, novú školskú tašku.“ Ľubo Kravec, 2. A 

„Chcela by som auto, kolobežku, fľašu na pitie.“ Dáša Ferková, 2. A 

„Želám si gitaru, nový bicykel a kolobežku.“     Valentína Kuchárová, 2. A 

„Ja by som si želal boby na sánkovanie.“    Marek Novický, 8. A 

„Zdravie, šťastie a láska pre všetkých.“ Magdaléna Sčisláková, 9. A 

„Aby nebola Corona, aby bolo veľa snehu a aby nebol nikto chorý.“ Zuzana Kravcová, 8. A 

„Zdravie, aby bolo všetko tak ako predtým a aby sa mi splnil sen.“ Marián Plavčan, 9.A 

„Knihu, skateboard a hru.“ Katarína Pavlufčíková, 5. A Pripravila: Sophia Luňaková, 9. A 

Šarišské okienko Spomienka na Jána Lazoríka 
 

Čemu śe bortak ňerozumi, temu śe bortak ňenauči. 

Každe preco ma svoje preto. 

Najhorši človek - človek bes śerca! 

Ľepši śe opitac jag ňeznac. 

Za pichu haňba chodzi. 

Poznaš po gembe, co f koterbe. 

Dobri ocec - v jednej ruke chľib a v druhej prut... 

Dobreho človeka fše fši zožru. 

Myšlienky, vyslovenia, múdroslovia... Duchovné perly 
šarišského nárečia (zozbieral Ján Lazorík) 
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Bez ktorého jedla si neviem predstaviť Vianoce? 

Vianoce nás vyzývajú, aby sme boli lepší 

 

„Bez kapustnice a ryby.“ Magdaléna Sčisláková, 9. A 

„Samozrejme zemiakový šalát a perníky.“ Karolína Berdisová,9. A 

„Bez kapustnice a ryby.“ Michal Majtner, 5. A 

„Bobaľky, kapustnica a medovníčky.“ Linda Verešpejová, 8. A 

„Oplátky.“ Ján Augustín Girašek, 8. A 

„Kapustnica, ryby a medovníky.“ Sophia Luňaková, 9. A 

                                                  Spracovala: Sophia Luňaková, 9. A 

V mesiacoch november a december  sme mohli tvoriť pohľadnice a takýmto spôsobom zachytiť 
atmosféru Vianoc - „najkrajších sviatkov v roku“. Motív pohľadnice mohol byť spojený s profesiou 
policajtov, hasičov, horských záchranárov i športovcov.  Chlapci a dievčatá  vytvorili krásne      
pohľadnice, za ktoré boli aj odmenené.         Linda Verešpejová, 8. A                              

Nezabúdajte, že nie len na Vianoce by sme mali byť dobrí. Každý deň 
nám dáva príležitosť, aby sme urobili niečo nové alebo pekné.   V tomto škol-
skom roku sme sa zapojili do aktivít, ktorými sme aspoň trošku pomohli 
iným. Prečítajte si o tom! 

Práce žiakov, ktorí sa zapojili do výzvy: Tatiana Berdisová - 5. A, Karolína Berdisová - 9. A,        
Samuel Hovančík - 8. A, Sophia Luňaková - 9. A, Marek Hovančík, 5. A 

Vianoce 

Vonku vtáčik šteboce, 

už tu budú Vianoce. 

Detičky sa radujú, 

koledy vyspevujú. 

V izbe krásny stromček svieti, 

už sa k nemu blížia deti. 

Ocko, mamka radosť majú, 

že sa deti zabávajú 

a vôbec sa nehádajú. 

Tatiana Berdisová, 5. A 

Podstatné mená v 3 rodoch 

MR         ŽR          SR 

Ozdoba Darček Osvetlenie 

Med Sviečka Bábätko Jedlo 

Kapustnica Pečenie Kapor 

Stromček Oplátka Ryba 

Omša Oplátka Sneh Pstruh 
Mráz Pečivo Ihličie Zdravie  

Prianie Krb Oheň Vinš Želanie 

                                             Žiaci 8. A 
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