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    Kamaráti! 

    Leto, prázdniny 
sú tu.  Teplo, top 
slnko, fajn poho-
da, voľno, žiadne 
školské povinnos-
ti. To je niečo pre 
nás, že? Nevedeli 
sme sa dočkať tejto chvíle. Šup-šup, len 
nech dostaneme vysvedčenia a nasad-
neme na vozeň, ktorý nás odvezie na 
prázdniny, potom v septembri nás opäť 
privezie. Ale vrátia sa naspäť všetci?  
Určite viete odpoveď. My deviataci sa 
so školou isto  lúčime. Pomaly si  
užívame posledné chvíle s učiteľmi, 
spolužiakmi a aj odretými lavicami.  
Je šialené, ako sme mohli takto rýchlo 
vyrásť. A ako sa môžeme rozlúčiť  
s niečím, čo máme tak radi. Nedá sa nič  
robiť. Taký je príbeh života.  

       Spoločne sa tešíme na prázdniny  a 
ja verím, že aj posledné číslo  
školského časopisu Krivý Jany pookreje 
vaše dušičky. Veď sme toľko toho  
prežili! Počítali sme na „Klokanovi“,  
urobili sme niečo pre našu krásnu Zem, 
kreslili, maľovali sme, súťažili sme,  
zapojili sa do verejno-prospešnej  
zbierky, cestovali sme. Oslavovali sme 
deň, ktorý patrí len nám. Tak prečo si  o 
tom neprečítať aj   v poslednom čísle 
časopisu v školskom roku 2021/2022?! 
Viem, že v ňom nájdete aj spomienky, 
informácie, zážitky, tvorivé nápady. 
    Toto je môj posledný úvodník časopi-
su Krivý Jany. Želám vám, aby ste si  
naplno vychutnali dva mesiace voľna, 
dávali si na seba pozor. A časopisu   
želám veľa žiakov, ktorí budú tvoriť,  
sledovať, hľadať, jednoducho, budú sa 
mu  venovať. S láskou  

                                                       Linda 
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Apríl                     
5. apríl  - Čitateľský oriešok, celosloven-
ská čitateľsko-výtvarná súťaž, čítanie    
s porozumením, výtvarná kreativita,        
Marianna Berdisová (1.A) 
6. apríl - zápis do 1. ročníka, 13 žia-
kov,  pamätný list a darček 
11. apríl - Matematický klokan -  
najväčšia matematická súťaž  na svete, 
32 žiakov (1. - 9. ročník), 2 online 
21. apríl - „Zimná kalokagatia“, účasť na 
slávnostnom vyhodnotení Štrbské Pleso 
1. miesto - Marianna Berdisová (6.A),  
téma: „Kúzelná športová zima“ 
2. miesto - Ester Križalkovičová (8.A),  
téma: „Piktogram - medaila“ 
„Vesmír očami detí“ - výtvarná súťaž, 
najlepšie ocenená práca, 1. - 4. ročník 
Dávid Bujňaček - 1. A, ďalšia ocenená 
práca - Jakub Hovanec - 1. A 
22. apríl - Deň Zeme - výsadba sadeníc 
stromov, návšteva ornitológa 
Vydavateľstvo Slovart -  bonus 31 kníh 
z vydavateľstva - pozornosť za členstvo 
v čitateľskom klube a poďakovanie za 
doterajšiu spoluprácu, školská knižnica 
28. apríl - Deň narcisov, verejno-
prospešná zbierka na Slovensku (boj 
proti rakovine), symbol - žltý kvietok 
29. apríl - štúdia HBSC, medzinárodný 
výskum venovaný zdraviu a správaniu 
detí, ktoré so zdravím súvisí 

           Máj 

4. máj - účasť na odovzdáva- ní 
cien vo výtvarnej súťaži „Štefánikovo ne-
beské   divadlo“, 1. miesto - Irena Lacio-
vá (3. A) 
5. máj - zber papiera - 200 kg (výmena 
za toaletný papier) 
10. máj - získaný titul pre ZŠ s MŠ     
Krivany „Škola priateľská k deťom 
2021/2022“ v Bratislave (Slovenská   
nadácia pre UNICEF) 
11. máj - brigáda na školskom ihrisku - 
vyčistenie ihriska od buriny, ŠKD 

15. máj - Deň matiek, slávnostné popo-
ludnie pre mamy, žiaci 1. - 4. ročníka  
18. máj - Testovanie T5, test zo sloven-
ského jazyka, literatúry a matematiky,  
žiaci 5. ročníka 
25. máj - exkurzia priestorov Obecné-
ho úradu v Krivanoch, pozvanie starostu 
Jána Šejirmana, žiaci 1. ročníka   
31. máj - výlet do Detského sveta      
Slniečkovo, Lipany, Školský klub detí 
                Jún 

1.jún - regionálne kolo projektu 

„Botanikiáda“ v Košiciach, Botanická    
záhrada UPJŠ, Maroš Hovanec, Daniel 
Andraščík, žiaci 5. A  

8. jún - súťaž „Nakreslite, namaľujte    
koňa“, súťaž  vydavateľstva Slovart, žiaci 
2. stupňa 

3. jún - Deň detí - aktivity, súťaže a hry 
pre deti v areáli školy, sladká odmena 

18. máj - exkurzia remeselného mesta 
Bardejov, žiaci 7.A a 8.A 

16. jún - exkurzia, 5.A a 6.A, Prešov,  Ko-
šice, Fundiland (detské interiérové ihris-
ko), Botanická  záhrada UPJŠ,  
Múzeum  letectva 

17. jún - školský výlet, 1. stupeň,  
„Chodník korunami stromov“, Gondola,  
Bachledka, obojsmerná jazda lanovkou, 
Kráľovstvo lesa - prírodné zábavné prvky, 
atrakcie, edukačné i interaktívne prvky 
19. jún - Deň otcov, výroba darčekov 
pre otcov žiakmi na 1. stupni 
19. jún - detský festival Hornej Torysy 
„Deti deťom“, 

23. jún - školský výlet, 7.A, 8.A a 9.A,  
Vysoké Tatry, Štrbské, Popradské  
a Hincovo pleso, 

30. jún - slávnostné ukončenie školského 
roka 

 

Čo sme zažili 
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Čítame a lúskame... 

Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka 
našej školy sa každoročne zapájajú do celosloven-
skej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský 
oriešok. Úlohou detí bolo v rámci každého ročníka 
prečítať dva krátke texty,  po ich prečítaní odpovedať 
na kontrolné otázky a nakresliť o nich obrázok.  
Zo všetkých našich prác bola vybraná maľba prváč-
ky Marianny Berdisovej. Víťazov vyberala široká  
verejnosť. Hlasovanie prebiehalo prostredníctvom 
internetu a sociálnych sieti do 16. mája 2022.     

Čitateľský oriešok 2022          

Moje tipy na výlety počas  
letných prázdnin  

(Jozef Karabaš, 6.A) 

AQUAPARK LIPANY: Minulé leto som bol           
v lipianskom Aquaparku minimálne päťkrát.  
Pozvala nás tam teta ešte pred otvorením areálu 
pre verejnosť. Majú tam úžasné atrakcie, tobogány, 
colu, hranolčeky aj hot dogy i osviežujúcu zmrzlinu.  

VYSOKÉ TATRY: Tieto vrchy sú pre mňa  
najkrajšie na celom Slovensku. Mám veľmi rád  
Dolný Smokovec. Nájdete tam Tricklandiu, úžasný 
Dinopark. V neďalekom Poprade je ďalší aquapark 
otvorený počas celého roka. 

LETNÝ TÁBOR: Farský tábor v Dubovici, ktorý je 
fakt super. Organizuje sa na farskom dvore počas 
júla. Prežil som tam veselé aktivity, ktoré ma veľmi  
bavili. Tábor trval až celý týždeň a bol pre mňa 
skvelým letným zážitkom. 

CYKLISTICKÝ CHODNÍK: Keďže mám veľmi rád 
bicykel, cyklistický chodník pod hradom Šariš je pre 
mňa ako stvorený. Na bicykloch sme išli celá  
rodina zo Šarišských Michalian až do Veľkého  
Šariša. Na krásnom moste sme si urobili fotku a pri 
rybníkoch sme si posedeli na lavičkách i najedli sa. 
Bicyklovali sme aj z Veľkého Šariša do Prešova – 
za odmenu sme si mohli vybrať dve kôpky zmrzliny.   
Alebo skúste TURISTICKÝ POCHOD z Krásnej 
Lúky do Polomy, ktorý sa bude organizovať 
v septembri. Trasu pochodu som dokonca  
vybral ja a ujo Štieber z Krásnej Lúky (my dvaja 
sme minulý rok v septembri vyhrali prvé miesto  
počas turistického pochodu Krásna Lúka –  
Demianka).  

Život ktorej postavy 
by si chcel počas 
prázdnin prežiť? 

                  Anketa  

„Počas prázdnin sa chystám 
stihnúť veľa vecí. Astrid je 
postava z rozprávky Ako si  
vycvičiť draka. Chcela by som 
prežiť to, čo ona - lietanie na 
drakovi... množstvo dobrodruž-
stiev.“  
         Linda Verešpejová, 9.A 

„Cez leto by som chcel byť 
Grázlik Gabo. Mal by som veľa 
nápadov a robil rôzne grázlovin-
ky. Hral by som sa s kamarátmi 
a niekedy si z nich aj vystrelil.“     
                    Alex Timčo, 6.A 

„Rád by som si vyskúšal posta-
vu Sama z poviedky Mobil od  
Babaríka. Ak by som mal  
čarovný mobil, pomáhal by som 
ľuďom v rôznych situáciách.  
Bolo by fajn, keby mobil ovládal 
myseľ, ba dokonca vedel  
vopred vytočiť číslo, ktoré potre-
bujem.  Daniel Jiříkovský,7.A 

PaedDr. Katarína Janičová 
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I my sa stávame ilustrátormi 

Vyberáme z čitateľských denníkov žiakov 2. stupňa 

 

 

Hlavná postava Maxi Einsteinová je  
12-ročné dievča plné nápadov. Svojich  

rodičov nepozná. Chce študovať na univerzite       
v New Yorku, a tak sa nabúra do počítačového  

systému. Užíva si život. Jedného dňa sa 
stretne s organizáciou, pre ktorú pracujú malí  

géniovia. Organi-
zácia sa vraj snaží 

vyriešiť dôležité 
problémy sveta.   

Tatiana Berdiso-
vá, (6.A) o knihe  
Maxi Einsteinová 

(Geniálny      

Čítanie príbehov nás inšpiruje, prenáša 
nás do iných prostredí, rôznych časových 
období. Tak prečo si k tomu aj nekresliť? 

Príbeh rozpráva rozprávačka Evka Jonášová,  
kamarátka dcéry bohatého zemana Ostrolúckeho 
- Adely. Eva doučovala Adelu slovenčinu počas  
pobytu v Zemianskom Podhradí. Práve tam sa 
Adela zoznámila s Ľudovítom Štúrom. Ten u Adely 
prebudil záujem o Slovákov. Medzi hrdinami 
vznikla láska, ktorá sa však nenaplnila. Adelka  
odišla do Viedne, kde ochorela a zomrela. Štúr 
zomrel  o 3 roky neskôr.    Linda Verešpejová, 
(9.A) o knihe Jar Adely Ostrolúckej  
od Ľuda Zúbka. 

Sirota Anna mala veľké šťastie, že si ju 
ako sirotu adoptovali Marila a Matej.  
Anna bola málokedy spokojná, nepáčili 
sa jej ryšavé vlasy. No bola šikovná. 
Chodila do  nedeľnej školy a učila sa  
dobre. Všímala si stromy, kvety, prírodu 
a o všetkom pekne rozprávala.   

Ester Saxová,(6.A) o Anne zo  Ze-
leného domu Lucy Montgomeryovej.  
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     Inšpirujte sa  

Takto vyzerá postava  

E. T. - Mimozemšťana 
(autor William Kotzwinkle) 

Knihy nájdete             

 v školskej     
knižnici.  
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Navštívil nás Klokanko - odborník na matiku 

V pondelok 11. apríla sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide 
o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny   
žiakov z celého sveta. Na našej škole sa jej zúčastnilo 32 žiakov prvého a druhého 
stupňa. Najlepší výsledok dosiahol štvrták Daniel Gustáv Babej, ktorý vyriešil 
správne viac ako 96 % úloh v teste. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 64. mieste 
na Slovensku, z čoho sa veľmi tešíme. V tabuľke uvádzame najúspešnejších  
riešiteľov našej školy. Pri ich usporiadaní sme sa riadili percentilom, ktorý udáva,  
koľko percent žiakov v konkrétnej kategórii malo horší výsledok ako daný žiak. Teda 
čím je   percentil väčší, tým je to pre žiaka lepšie. Za pomoc s organizáciou súťaže 
v 2. až 4. ročníku ďakujeme pani učiteľke Onuferovej a v 1. ročníku pani učiteľke  
Janičovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme 
a tešíme sa z diplomov a cien.                                                    Mgr. Štefan Klembara 

Najúspešnejší riešitelia  školy 
spolu s triednymi učiteľkami a 

pani riaditeľkou 

Žiaci sa z úspechu tešili a aj  
z cien, ktoré dostali 

Výsledky  žiakov v matematic-
kej súťaži Matematický klokan 

Meno a priezvisko  Ročník  Percentil  

Daniel Gustáv Babej 4. 99,11% 

Marianna Berdisová 1.  79,53% 

Jakub Hovanec 1. 79,53% 

Michal Garančovský 2. 78,81% 

Štefan Berdis 1. 73,85% 

Meno a priezvisko  Ročník  Percentil  

Daniel Jiříkovský 7. 51,11% 

Maroš Hovanec 5.  43,93% 

Terézia Šimová 5. 41,9% 

Dominik Oreško 8. 40,12% 

Šimon Kopilec  6. 37,44% 

19.6.2022 v popoludňajších hodinách krivianskym  
amfiteátrom rozozneli jemné detské hlásky na  
detskom festivale Hornej Torysy. Tejto prehliadky 
detských a mládežníckych talentov sa zúčastnilo  
13 vystupujúcich zoskupení z okolia. V Krivanoch 
predviedli svoj talent aj krivianski  žiaci - členovia  
záujmového útvaru Čerkutka, ktorí predviedli pásmo 
s názvom „Baveňe dzecoch“. Žiačky druhého stupňa 
vystúpili s pásmom šarišských piesní. Na akordeóne 
žiakov doprevádzal Mgr. Jozef Petrík. Deti a mládež 
dostali za odmenu čapovanú kofolu, drobnú sladkosť 
a zapojili sa do tomboly.  

 „Deti deťom“ 

Mgr. Zuzana Brillová 
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Poznáte matematický humor? 

Humor je vecou, ktorá nás zbližuje a robí náš život krajším. Každý si rád vypočujeme 
dobrý vtip a niektorí z nás ich aj radi hovoríme. Špeciálnou skupinou sú matematické 
vtipy. Na to, aby sme dokázali takýto vtip dostatočne oceniť, musíme matematike  
dobre rozumieť. Čiže matematické vtipy vlastne testujú naše vedomosti.  

Nech sa páči – skúste sa otestovať:  
Stretne nula osmičku a vraví jej: „Jéj, ty máš parádny opasok.“  

Pani učiteľa sa v škole pýta detí: „Deti, aké je najväčšie číslo?“ Janko sa prihlási a 
vraví: „Milión.“ Učiteľka reaguje: „A čo napríklad milión plus jedna?“ na čo Janko  
povie: „Sakra, bol som tak blízko.“ 
Otázka: Prečo Rimanov nikdy extra nezaujímalo riešenie rovníc?  
Odpoveď: Pretože x pre nich bolo vždy 10. 
Biológ, matematik a fyzik sedia v kaviarni. Do budovy oproti vojdú dvaja ľudia.  
Po chvíli odtiaľ vyjdú traja. Biológ vraví: „Rozmnožili sa.“ Fyzik vraví: „Nastala chyba  
merania.“ Matematik zareaguje: „Nie, nie. Veď je to úplne zrejmé. Počkáme, kým  
niekto vojde do budovy a potom bude budova prázdna.“ 
Životnosť izbovej rastliny je nepriamo úmerná jej cene. (Dodatok manžela: a 
priamo úmerná jej škaredosti.)  

P.S.: Ak potrebujete niektorý vtip bližšie vysvetliť, kontaktujte najbližšieho matikára.   

 

Poďme sa popasovať s matematikou 

Na záver jeden „kružnicový“ 

Poďte si  
trocha  

potrápiť 
„mozgové  
závity“... 

Čo bude  
nasledovať 
v prázdnom 
okienku? 

Mgr. Štefan Klembara 
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Kúzelná športová zima 

Celoslovenskú kultúrno-umeleckú súťaž, organizovanú každé dva roky, narušila  
pandémia, čím sa oddialilo vyhodnotenie. Prijali sme pozvanie na prezentáciu  
výtvarných prác, ktorá sa uskutočnila 21. apríla na Štrbskom Plese vo  Vysokých     
Tatrách. Už druhýkrát sme sa zapojili do súťaže a potvrdili, že na našej škole máme 
šikovných a kreatívnych výtvarníkov. V krásnom prírodnom prostredí obklopení     
horami sme si osobne prevzali diplomy a darčeky. Tento ročník priniesol niekoľko  
zaujímavých tém. Vo štvrtej kategórii (5. a 6. ročník) s témou  „Kúzelná športová    
zima“ získala  1. miesto Marianna Berdisová, žiačka 6. A triedy. V piatej kategórii  
(7. - 9. ročník) s témou „Piktogram - Medaila“ získala 2. miesto Ester Križalkovičo-
vá, žiačka 8.A triedy. Z výtvarných úspechov žiakov sa veľmi tešíme a prajeme veľa 
tvorivých nápadov v ďalšej tvorbe.                                        Mgr. Katarína Janošková 

V takomto duchu sa niesol 9. 
ročník výtvarnej súťaže Memo-
riál Milana Rastislava  Štefáni-
ka organizovanej pri príležitosti 
Dňa Milana Rastislava Štefáni-
ka v Lučenci. Naša škola sa 
zapojila prvýkrát a hneď sme si 
odniesli najcennejšie umiestne-
nie. Žiaci 2. a 3. ročníka sa 
podujali zobraziť Štefánikovu 
predstavu o nebeskom  

divadle. Do výtvarnej súťaže bolo zaslaných 233 prác. I. kategóriu reprezentovalo 65 
prác. Veľmi nás potešila správa, že práca žiačky 3.A Ireny Laciovej sa umiestnila na 
prvom mieste. Organizátorom sme boli pozvaní na  slávnostné vyhodnotenie súťaže 
do Lučenca. Dňa 4.mája 2022 si Irenka v sprievode triednej učiteľky prebrala  
hodnotné ceny a diplom za svoju prácu. Z ocenenia sa veľmi tešíme, Irenke srdečne  
gratulujeme, držíme jej prsty pri ďalšej tvorivej práci.                                             

                                                         Mgr. Mária Onuferová 

Štefánikove cesty za 
poznaním 

Nebeské divadlo   

Irenka, jej  
víťazná práca 
a ďakovný list  

Ester a Marianna pri oceňovaní ich tvorby 

Zimná kalokagatia 2022 
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Tvorivosťou k ďalším úspechom 
T
ro

šk
u 

na
še

pk
á
m
e
 .
..
  

Pa
ni
 u

či
te

ľk
a
 u

čí
 n

a
 1

. 
st

up
ni

. 

Základným cieľom predmetu technika je, aby žiaci získali základné vedomosti,  
zručnosti a návyky z najrozličnejších odborov pracovnej činnosti. Žiaci sa učia pri 
zoznamovaní sa s rôznymi materiálmi pracovať a zaobchádzať so základným  
náradím. V danom predmete mali žiaci 8. A, 9. A vytvoriť svojho vlastného robota 
z kombinovaného odpadu drevo, plast a kov (staré skrutky, matice, krivé klince,  
zvyšné odrezky dreva, plastové vrchnáky...).Dostali nie veľmi jednoduchú úlohu. Ale  
popasovali sa statočne a vymysleli veľa zaujímavých robotov s kreatívnymi menami. 
Ukážka robotov je prezentovaná na chodbe pred zborovňou. Mgr.Katarína Janošková 

RO-BO-TI-KA z odpadu 

Fotografická  
hádanka č. 1... 

Ôsmakom a deviatakom  
nechýba humor  

a tvorivosť  

Vymysleli originálne 
tvary a aj názvy  
svojej tvorbe 

Čo poviete?  

Podarilo sa? 
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Expedícia mravcov vo vesmírnom autobuse 

Vesmír nás stále dokáže inšpirovať 

Žiaci prvého a druhého stupňa sa každoročne zapájajú do výtvarnej súťaže „Vesmír 
očami detí“. Cieľom tejto súťaže je prepojiť vedu s výtvarným umením. Pre žiakov je 
niekedy ťažké nakresliť predstavu o vesmíre. A ak sa to stane, tak je tu ešte porota, 
ktorá hodnotí techniku a splnenie zadania. Tentokrát splnili očakávania dvaja prváci -  
Jakub Hovanec, ktorého dielko bolo vybraté ako zaujímavá práca a Dávid Bujňaček, 
ktorého pekná práca s  neobyčajným názvom  „Mravčia expedícia“ bola zaradená 
medzi najlepšie ocenené a postúpila do celoslovenského kola v Hurbanove.  
Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa konalo v prvej polovici mája 2022.  
Chlapcom gratulujeme. 

Prvácki maliari s cenami  
od organizátorov súťaže 

Dielko Matúša Bujňačka (1.A)  
„Mravčia expedícia“  - zaradená medzi 

najlepšie práce  

„Vesmírny autobus“ názov 
tvorby Jakuba Hovanca 

(1.A) 

           Mravec  (vyberáme) 

Je velmi mali, zviera, črnie gulki, mravec 
je dole, to je chrobák, hmyz, chrobák 

               Vesmír (vyberáme) 
galaxija, Planéti, Vesmír je hore,  črena 
noc, vo vesmíre sú planéty, je das 1000 
ME metrou nad nani 

Definície mravca a vesmíru prvákov 
v identickej podobe 

PaedDr. Katarína Janičová 
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V ŠKD sa deti nenudia... 

S pohybom sa cítime lepšie 

 

Naša škola podporuje pohyb a športové činnosti. Zapájame sa do rôznych projektov 
a aktivít. Napr. Dajme spolu gól, či McDonald's Cup. Práve s druhým uvedeným   
projektom sa žiaci spolu s pánom trénerom Mgr. Ľubomírom Bodnárom zúčastnili na-
táčania reportáže pre ranné vysielanie televízie Markíza.     PaedDr. Eva Viktorová 

Uvedenú reportáž si môžete pozrieť v archíve televízie Markíza. 

Darčeky pre rodičov  
pri príležitosti ich dní 

Zoja, 1.A 

Čo na ŠKD 
hovoria deti? 

Je to super! 
„Chodíme von, hráme hry a 
veľa tvoríme.“  Miško, 4.A 
„Družina je výborná. Maľujeme si tváre, 
tvoríme, mali sme výlet.“ Valentína, 3.A  

„Na výlete bolo super. Páči sa mi to, že 
vytvárame nové veci.“ Lenka, 2.A  

„Družina sa mi páči, lebo je v našej triede.“  

Piknik v tráve 
pod holým  

nebom.  
Čo myslíte, 

chutilo? 

Návšteva interiérového 
ihriska  

Slniečkovo v Lipanoch. 
Deti sa  

vybláznili dosýta 

https://www.mcdonaldscup.sk/
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Oslavovali sme so Zemou, na Zemi aj v zemi 

Tento rok sme nelenili, našu Zem sme si naplno uctili. Zamerali sme sa na stromy 
a čistenie okolia školy. Všetky triedy so svojimi triednymi učiteľmi vysádzali stromče-
ky - buky, duby, smreky, smrekovce, borovice, jedle, javory. Spoločnými silami sa  
vysadilo vyše 200 sadeníc, ktoré sme dostali ako sponzorský dar prostredníc-
tvom Ing. Ivana Varchola, vedúceho škôlkarského strediska LESOV SR, š.p. 
v Šarišských Michaľanoch. Myšlienka vysádzania stromčekov ho veľmi nadchla. 
A tak nás nezištným spôsobom v užitočnom úmysle podporil. My sme mu veľmi 
vďační. Vysádzali sme v okolí školy a v časti obce Pod Huru. V spolupráci s pánom 
starostom Jánom Šejirmanom, ktorý zabezpečil kvalitnú čiernu zeminu, vodu 
a hnojivo, nám to „išlo od ruky“. Zamestnanci obce nám ochotne pomohli. Na našej 
škole dbáme na čistotu, a tak niektoré triedy zberali odpadky v jej okolí. Vyzberali asi 
15 vriec odpadov. Všetci žiaci pracovali usilovne, ochotne a zodpovedne. Kriviansku 
zeminu si každý z nás doniesol na topánkach aj domov. Myslím, že sme Deň Zeme 
oslávili, ako  sa patrí. V mene Zeme ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne a ochotne  
zúčastnili.                                               Mgr. Mária Šimová, koordinátor Zelenej školy 

Stromy sú našou záchranou 

Som plemeno čistokrvného   
sibírskeho huskyho, mám tri roky. 
Pred troma rokmi som sa presťa-
hoval zo západného Slovenska 
na východné, do Krivian. Je tu  
nádherne, našla som si tu priate-
ľov, cítim sa tu  nesmierne dobre. 
Každý deň sa prechádzame,  
chodíme do prírody. Rozhodne 
neleňoším, neprespím celé dni 
ako iné psy. Užívam si život.  
PS: Kto tieto vety číta, dostáva 
odo mňa veľký lízanec.    

Vaša Lili 
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Aj drobci z 1. stupňa sa    
s vervou pustili do práce. 

Ahojte, volám sa Lili! 
Príroda a Zem  je 

aj láska k zvieratám 

Linda Verešpejová, 9. A 
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Návšteva ornitológa 

Deň Zeme (22. apríl) sa neniesol iba 
v znamení sadenia stromčekov, ale 

aj spoznávania obyvateľov vzdušného priestoru. Žiaci prvého stupňa mali jedinečnú 
možnosť zoznámiť sa s ornitológom Michalom Revickým, ktorý im porozprával 
o živote vtákov v našom okolí. Žiaci sa presunuli k rieke Torysa, kde boli pripravené 
ornitologické siete, do ktorých pán Revický zachytával vtáky. Deťom vysvetľoval, čo 
je náplňou práce ornitológa a prečo sú dôležité poznatky o vtákoch, ktoré získava. 
Žiaci sa dozvedeli o priebehu vtáčej migrácie, pozreli si ornitologické siete a v nich 
zachytené vtáctvo. Niektorí žiaci si mohli vyskúšať vyberanie vtákov zo sietí. Medzi 
najzaujímavejšie informácie patrilo napríklad to, ktorý spevavec má najagresívnejšiu 
povahu - zistili sme, že sýkorka. Nakoniec si žiaci mohli v priamom prenose pozrieť 
priebeh značenia vtákov ornitologickými krúžkami - dostali prstienky. Po vybratí zo 
sietí im pán ornitológ dal na nohu ornitologický krúžok s jedinečným číslom. Všetko si 
zapísal do ornitologického denníka a po tomto procese žiaci mohli vtáčika opäť  
vypustiť do prírody. Prvá skupina  žiakov s pánom ornitológom označila troch vtákov - 
z toho napríklad dvoch samcov penice čiernohlavej. Druhá skupina mala väčšie 
šťastie, podarilo sa im odchytiť až sedem vtákov - dve sýkorky belasé, muchárika 
čiernohlavého či väčšieho drozda plavého. Pre deti to bol nový zážitok. Veríme, že 
takúto vzácnu  návštevu budeme môcť privítať aj v budúcnosti.  Mgr. Kristína Revická 

Ako si vtáčence prstienky vyberali 

Žiaci so záujmom sledovali 
prácu ornitológa a krásu  

chytených a 
„oprstienkovaných“ vtáčikov 

 
Aj pani učiteľky sa dozvedeli 
veľa zaujímavých informácií 

Vtáčiky v rukách ornitológa  
1. Sýkorka belasá 
2. Kolibkárik spevavý 

Vtáky v názvoch  
rozprávok...  

Vták Ohnivák a líška Ryška  
Kráľ drozdia brada 

Slávik a ruža 

Sokoliar Tomáš  

O dvoch malých  
plameniakoch  

Tri holúbky 

Jarné vtáča 

Vrabce majú každý deň ne.  

... a bájok 

Korytnačka a dve kačice 

Volavka  

Vlk a bocian 

Havran a líška 

Chytené vtáky chvíľu odpočí-
vali v plátenných vrecúškach 
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   Čo by bol náš svet bez strašidiel... 

Zakričím všetkým strašidlám  

Prídem aj zajtra na váš flám  

Čo by bol náš svet bez strašidiel  

Kto by ich rád raz neuvidel  

Noc tajomná je najlepší čas  

Veď strašidlá tie bývajú v nás  

Strašidlá  

„Sú neviditeľné.“        Slávko, 2.A 

„Môžu nám ublížiť. Môžu lietať a 
vydávať čudné zvuky.“ Lenka, 2.A  
„Nikto ich nevidí.“ Martin, 2.A 
„Môžeme ich vidieť v tme.“  
                                  Kristínka, 1.A 

„Môžeme sa ich zľaknúť.“ Juraj, 
1.A   
„Môžu nás vystrašiť.“   Matúš, 2.A   
„Chodia od domu k domu a strašia 
deti.“                              Zoja, 1.A 

„Sú dlhé.“  Jakub, 2.A   
„Môžeme ich vidieť v noci,“    
                                    Dávid, 2.A  
„Môžu byť v človeku a on o tom 
nemusí vedieť.“         Michal, 4.A 

Pieseň Strašidlá pochádza zo seriálu Teta  
alebo filmu Pehavý Max a strašidlá. V strašidel-
nom hrade dokončuje barón Frankenstein svoj  
najnovší vynález - umelého človeka. Hudbu  
k piesni vytvoril Duido de Angelis, text napísal  

Kamil Peteraj. Pieseň naspievala Darinka  
Rolincová.                                 Stano Duda, 9. A 

D
a
r 
i
n
k
a  

 

R
o 

l 
i 

n
c
o
v
á 

          Vyskúšajte sa: 

1. V ktorom rode je slovo strašidlo? 

a) mužskom   b) ženskom   c) strednom 

2. Ktorým slovom môžeme nahradiť slovo 
strašidlo? a) mátoha   b) pes  c) žaba 

3. Koľko samohlások má slovo strašidlo? 

a) 7   b) 1   c) 3 

4. V akom páde je podstatné meno strašidlo? 
a) inštrumentál b) nominatív  c) genitív 

5. Čo by bol náš svet bez strašidiel? 

Otázky pripravila: Ester Križalkovičová. 8. A 

Strašidlá v predstavách   
našich najmenších 

 

Autori strašidiel:        
Miško zo 4. A, Juraj z 1. A 

a Lenka z 2. A  

Bububú, poďme  
                   sa báť!!! 

Pehavý 
Max       

z filmovej  
rozprávky  

Teta 

Správne odpovede: 1c, 2a, 3c, 4b, 5 každý môže mať svoju správnu odpoveď 

Text v slovenčine 
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Chalúpka 
 

Postav mi chalúpku 
Pre teba a pre mňa 
Postav mi chalúpku 
Z dubového dreva 

Postav mi chalúpku 
Na okraji lesa 

Chcem vidieť na lúku 
Z lúky na nebesá 

Postav mi chalúpku 
Pre teba a pre mňa 

V nej ma môžeš milovať 
Milovať aj hnevať 

 
Postav mi chalúpku 

Čo nespáli oheň 
Ktorá tu zostane 

Po tebe a po mne 
Nech má z tehál komín 

Štyri veľké okná 
Od strechy až po zem 

Z dreva bude celá 
Budeme v nej bývať 
Až do smrti skromne 
Až do smrti skromne 

Takto si to želám 
 

Postav mi chalúpku 
Ktorá vonia lesom 

Postav mi chalúpku 
Nech navždy pri tebe som 

 
Nohy mi vytancuj 

A chyť okolo ramien 
Postav mi chalúpku 
V ktorej horí plameň 
Postav mi chalúpku 

Akej v kraji nieto 
Postav mi chalúpku 
Čo nesfúkne vietor 
Čo voda nesplaví 

A čo vonia po hore 
 

Postav mi chalúpku 
Z ktorej vidieť zore 

Nech má z tehál komín 
Štyri veľké okná 

Od strechy až po zem 
Z dreva bude celá 

Budeme v nej bývať 
Až do smrti skromne 
Až do smrti skromne 

Takto si to želám 
 

Postav mi chalúpku 
Z ktorej láska dymí 
Postav mi chalúpku 

Rukami holými 
Ktorá sa k nebu čnie 

Akú nikto nemá 
Smieš mojim mužom byť 

A ja budem tvoja žena 
 

Vyskúšaj si, čo vieš: 

1. Počet slabík v 1. verši: 

   a) 4   b) 6   c) 8. 

2. Prídavné meno v prvej 
strofe je: a) nebesá   
b) okraji    c) dubového. 

3. Chalúpka je podstatné 
meno v rode: a) mužskom  

  b) ženskom  c) stredom. 

4. Dokonči: Smieš mojím 
mužom byť a.............. 

5. Predložka, ktorá sa  
v 2. strofe spája so záme-
nom  v lokáli:     
 a) po     b) z    c) do  

6. Sloveso, ktoré sa  
opakuje a vyjadruje rozkaz: 

  a) smieš  b) postav 

  c) budem. 

„Postav mi chalúpku na okraji lesa...“ 
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Hudbu napísal Peter Bič. Text  
vytvoril Michal Mifkovič. Pieseň spievajú  

Peter Bič a Viktória  
Vargová. Pieseň sa nachádza na albume 

Hlava.   

 Odpovede: 1b, 2c, 3b, 4?, 5a, 6b. 

   Opäť slovenský text 

Ilustrácia: Linda Verešpejová, 9. A 

Poznáte 
autorov  

populárnej 
piesne? 
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Najstarší odchádzajú, najmenší prichádzajú 

Dňa 6.4.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnil zápis do 1. ročníka. Žiaci pred-
viedli svoju šikovnosť a ukázali svoje vedomosti. Počítali, maľovali, určovali farby, 
geometrické tvary a dokonca skoro všetci žiaci dokázali napísať svoje meno.  Budúci 
prváci si so sebou zobrali kúsok potešenia. Bola to malá aktovka s mačičkou, ktorá 
k nám prišla z knihy O prváckom mačiatku. V aktovke si žiaci našli milé prekvapenie - 
omaľovánky, farbičky a veľa iných pekných drobností. Každý budúci prváčik sa odfotil 
v našej bráne s mačiatkom a vybral si balónik. Žiakom sme zapriali veľa úspechov 
v budúcom školskom roku a odovzdali sme im pamätný list.         Mgr. Zuzana Brillová 

Budúci prváci s radosťou pózovali  
a plnili úlohy 

 Dňa 28. apríla sa konala celoslovenská  
zbierka DEŇ NARCISOV, ktorú organizuje Liga proti rakovine. 
Vyzbierali sme 588,29 €, ktoré sa hneď posielali organizácií do Bratislavy. 
Po vyučovaní v obci pomáhali zbierať deviataci Zuzka Kravcová, Janka Husárová,  
Lukáš Koľ, Stano Duda, Patrik  Kuchár a Jožko Kušnír z 5. A spolu s pani učiteľkou  

Šimovou. Na chodbách počas prestávok  
pomáhali aj deviataci Janko Girašek  a Jakub 
Duch a za dospelých bola na chodbe pani   
učiteľka Viktorová. „Zberatelia“ boli veľmi 
ochotní a usilovní.    
   Aj ochota občanov darovať bola úctyhodná. 
Za čo im  veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že  
peniažky budú použité pre tých, ktorí to veľmi 
potrebujú.   
                Mgr. Mária Šimová 

Deň narcisov (28. apríl) 
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Ježibaba v kotolni? 

Návšteva obecného úradu  

„Same perše spoznaj svojo rodzisko a až potom dajaké San Francis-
co.“ Výrok známeho rodáka z Krivian pána Jána Lazoríka. Budovať 
vzťah k rodisku si každý začína od narodenia. Začíname spoznávať 
svet okolo seba, rodinu a neskôr aj miesto, kde žijeme. Aj škola  
prispieva k spoznávaniu a fungovaniu reality života. Prváci z našej školy spolu s pani 
učiteľkami Janičovou a Viktorovou mali možnosť zoznámiť sa s priestormi a fungova-
ním Obecného úradu v Krivanoch. V stredu 25. mája sme prijali pozvanie pána  
starostu Jána Šejirmana na malú exkurziu priestorov obecného úradu. Predstavil nám 
všetky priestory aj fungovanie a náplň práce jednotlivých kancelárií a zamestnancov.  
Vyrozprával nám históriu vzniku obecného erbu a vysvetlil proces uznania erbu  
štátom.  
     Vedeli ste, že gajdica  
znázornená na erbe je výsled-
kom tvorivosti miestneho rodá-
ka? A že je jediná svojho druhu 
na svete? Pán starosta nám  
dokonca ukázal i priestory  
kotolne. Žiaci sa dozvedeli, na 
akom princípe pracuje. Obecný 
úrad je vykurovaný ekologickým  
spôsobom na drevnú štiepku. 
Kuriozitou však je, že v kotle 
býva ježibaba, ktorá akurát nebola doma. :-) Tiež sme navštívili miestne múzeum,  
ktoré je plné zaujímavých exponátov zo života našich predkov. Deti si posedeli 
v školských laviciach, v ktorých sedeli možno práve ich prastarí rodičia. Bola to veľmi 
pôsobivá prehliadka. Po prezretí areálu sme sa presunuli do zasadacej miestnosti 
obecného úradu. Pán starosta vysvetlil deťom, 
na čo taká miestnosť slúži. Žiaci si pripravili aj 
niekoľko otázok, na ktoré pán starosta ochotne 
odpovedal. Jednou z nich bola aj otázka: „Čo 
sa Vám najviac páči na obci Krivany.  
Odpoveď: „Všetko. Som hrdý, že som sa tu 
narodil a prežil doterajší život. Som spokojný 

so všetkým, čo 
sa tu vytvorilo. 
Svoje rodisko 
by som nevy-
menil za žiadne 
iné.“ 
    A že to bola návšteva, ako sa patrí... Neobišli sme 
bez pohostenia. Zamestnanci obecného úradu si pre 
nás pripravili občerstvenie a malé darčeky. Všetkým 
zamestnancom a najmä pánovi starostovi sa chceme 
poďakovať za pozvanie a príjemne strávený čas v ich 
spoločnosti.                                      
                                                   PaedDr. Eva Viktorová 
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Návšteva Botanikiády 

V prvý júnový deň sme sa zúčastnili regionálneho kola BOTANIKIÁDY v Košiciach.  

Tento projekt je určený žiakom 5. ročníka a ich pedagógom. Pozostáva 
z online školského kola a regionálneho kola, ktoré prebieha priamo 
v Botanickej záhrade Košice. Projekt je určený deťom a aj potenciálnym  
študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.  

Všetky aktivity sa odohrávali v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ. Súťaž sa  
začala už koncom apríla. Piataci písali  on-line test z vedomosti o botanike. Najviac 
bodov získali Maroš Hovanec a Daniel Andraščík. Tým si vybojovali „miestenku“ na 
regionálne kolo súťaže. V regionálnej súťaži boli zaradení do tímov. Na jednotlivých 
stanovištiach pozorovali, počúvali a kriticky riešili zadané úlohy. Odmenu  
nedostali iba umiestnení na prvých miestach, ale každý zo súťažiacich ju získal 
v podobe mnohých zážitkov, informácií, či vlastnoručne zasadeného kvetu.  
Organizátori si určili za cieľ zábavnou formou naučiť deti čo najviac o stromoch, 
rastlinách, dokonca aj o zvieratách. 

Odmenení neboli iba výhercovia, ale každý z prítomných - novými informáciami,  
zábavnými aktivitami. 

Aká rastlina je na obrázku? 
a) sedmokráska    
obyčajná  
b) prvosienka jarná 
c) margaréta biela   

 
 
   
   a) snežienka  
   obyčajná 
  b) prvosienka jarná 
  c) iskerník prudký 

 

a) lieska obyčajná 

b) dub 

c)  buk 
 
  
    a) ibištek 
    b) vianočná ruža      
    c) lišajovec 
 

                    a) buk   
b) hrab              
c)  dub 
 
 

 

Maroš a Daniel si deň v botanickej záhrade 
užili naplno a priniesli si mnoho zaujímavých 

postrehov 

Kvíz pripravil 
Maroš  
Hovanec, 5. A 

Zem Príroda 
Les Ľudstvo 

Zvieratá Vôňa 
Pokoj  

Relax Život 
Vzťah Vietor 
Vtáky More 
Oceán Ryby  
Potok Prameň   
Guľa Piesok  
Voda Sneh 

Nebo Vesmír  

         Žiaci 8. A Odpovede: a,b,b,a,b 

    Inšpirujte sa! 

Práca Ester Saxovej (6.A) 
 k súťaži  

„Vesmír očami detí“. 
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A čo sme sa na Botanikiáde dozvedeli? 

Botanika, zastaralo rastlinopis; 
(gr. botané = rastlina) je  

biologický odbor, 

ktorý skúma život rastlín. Kladie 
dôraz na odlišnosti a zvláštnosti 

organizmov. Odborník v tejto  
vede je botanik. 

Prinášame zopár zaujímavých faktov  
zo súťaže 

- Škodca ihličnanov - Psota americká      

- Gynko je strom, ktorý veľmi blahodarne pôsobí 
na pamäť a výrazne spomaľujú rozvoj Parkinso-
novej   a Alzhaimerovej choroby. Pozor! Čaje sú 
však len reklamným ťahákom, no nepomôžu. 
V laboratóriách sa z rastliny získava liečivá  
zložka a tak vzniká extrakt. Ten sa dá zakúpiť 
v lekárňach a je skutočne účinný. 

- Jelša lepkavá má lepkavé iba mladé listy. 

Ak by bol v Tatrách vysadený okrem smreka aj 
smrekovec opadavý v pomere 50:50, nebolo by 
došlo v roku 2004 ku kalamite. Koreňový systém 
smrekovca je neporovnateľne väčší a samotný 
strom je omnoho pružnejší ako smrek. 

- Jedľa biela má hniezdovitý vrchol,  
nie špicatý. 

Maroš: „V Botanickej záhrade sa mi páčilo,  
robili sme zaujímavé aktivity, napríklad presá-
dzali kvety, pozorovali motýle, spoznávali exotic-
ké dreviny. Ešte som nikdy nevidel pokope toľko 

rastlín :-)“ 

Danko: „Páčili sa mi motýle, otázky, mini ZOO. 
No, najviac som sa nasmial na lanovke.“ 
                      Mgr. Mária Šimová, koordinátorka 
environmentálnej výchovy, „spolucestujúca“ 

 

Psota americká      
A
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cke_jazyky
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Z ďalších akcií vyberáme   

„V Bardejove sme navštívili kostol a radnicu. V meste sme stretli veľa milých ľudí.  
Najviac zábavy sme však zažili vo vlaku.“                               Ester Križalkovičová 

„O 6:23 hod. sme nastúpili do autobusu, to znamená, že som musel vstávať o 5:30.“                             
                                                                                                          Dominik Oreško  

„Na námestí v Bardejove sme hádzali mince pre šťastie. Na obed sme si dali  
hranolčeky. No kečup nebol dobrý.“                                                   Katka Jaššová 

„V kostole sa nachádzali obrovské steny a množstvo sošiek. Cestovanie na exkurziu 
bolo fajn, hlavne zážitky so spolužiakmi z vedľajšej triedy.“          Natália Berdisová 

„Do Bardejova sme prišli okolo 11. hodiny. Boli sme na prehliadke mesta, potom 
v Bazilike minor sv. Egídia, prešli sme sa po námestí.“                              Dávid Duda 

„Boli sme sa aj najesť. Ja som si dal aj zmrzku.“                            Kristián Mišenčík 

„V Bardejove sme sa naučili nejaké historické veci, napríklad v kostole boli dve veľké 
dvere, jedny boli z 15. storočia, druhé zo 17. storočia. Keď sme si prezreli historické 
pamiatky, hľadali sme pizzériu - siedmaci boli hladní, najedli sme sa v bagetérii.“                            
                                                                                                             Oliver Bujňák 

„Prišli sme na námestie do Bardejova, kde sme si sadli na lavičku, počúvali sme his-
tóriu mesta, ktorú nám rozprávala pani učiteľka. Navštívili sme aj šarišské múzeum.“  
                                                                                                            Dávid Vardzaľ 

Slovenský výbor pre UNICEF v tomto škol-
skom roku našej škole udelil už po štvrtýkrát 
za splnenie kritérií titul „Škola priateľská  
k deťom“. Cieľom programu je vytvoriť  
v školách také prostredie, v ktorom sa každé 
dieťa cíti bezpečne, sebaisto, a do ktorého chodí 
s radosťou. Pre žiakov vytvárame priestor pre 
aktívnu participáciu. Je im poskytnutý priestor na 
vyjadrenie ich názorov, učia sa preberať zodpo-
vednosť za mnohé aktivity, pričom sa navzájom učia tolerancii, svojim právam ako aj 
zodpovednosti voči druhým. Práve samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu vo  
vytváraní prostredia, ktoré je priateľské k deťom.                        Mgr. Nikola Karaffová 

Získali sme titul už po štvrtýkrát 

Exkurzia v kráľovskom  

meste Bardejov  

Postrehy ôsmakov z návštevy  Foto na záver a šup domov... 
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Nezabúdame na solidaritu 

Kampaň Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, ktorá motivuje dobrovoľníkov na     
Slovensku k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách. Žiacka školská rada  
zorganizovala predaj čokoládok, z ktorých zisk zaslali na podporu projektov pre deti  
v rámci Pápežského misijného diela detí.                                    Mgr. Nikola Karaffová  

     Kvíz o čokoláde 

1. Odkiaľ pochádza čokoláda? 

a) zo strednej Ameriky 
b) zo severnej Afriky 
c) z východnej Ázie 
 

2. Ktorá čokoláda je najzdravšia? 

a) mliečna b) horká c) biela 

3. Kto priviezol prvé kakaové bôby do Európy?  

a) Krištof Kolumbus b) Francisco Pizarro  
c) Hernando Cortés  

4. Ktorá krajina je najväčším producentom kakaa na 
svete?  
a) Kolumbia b) Pobrežie Slonoviny c) Brazília 
5. Ktorá európska krajina si ako prvá pochutnávala 
na čokoláde?  
a) Švajčiarsko b) Francúzko c) Španielsko  

Predstavte si, že sladkosť môže byť užitočná 

MÁJ – LÁSKY ČAS 

Hlavnou myšlienkou výzvy s názvom „Láska kvitne v každom veku“ bolo premeniť 
smutné izby našich seniorov na rozkvitnuté jarné lúky plné kvetov.  Žiacka školská  
rada vyzvala žiakov školy, aby z lásky vytvorili pre seniorov niečo jedinečné -
nádhernú, ručne robenú pohľadnicu  s neutrálnym oslovením a vzorom. Všetky  
vyrobené pohľadnice sme zaniesli do vybraného zariadenia pre seniorov Seniorvital  
v Sabinove. Motívom výzvy boli kvety v akejkoľvek podobe. Na rozžiarené tváre 
starkých, ich slzy dojatia a úsmevy budeme dlho spomínať.       Mgr. Nikola Karaffová  

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

MÁJ - NAŠE MAMKY  

(Ako to vyzeralo) 
Privítanie mamičiek (báseň žiakov 2. A) 

Pásmo piesní - Dedinská folklórna skupina Jána 
Lazoríka 

Až raz budeš moja - materská škôlka 

Vystúpenie žiakov ZUŠ v Lipanoch 

Ako prichádzame na svet (1. A) 

Prvé školské lásky (2. A) 

Pytačky (3. A) 

Vystúpenie Čerkutky 

Čo nás naše mamy naučili (4. A) 

Pásmo piesní (žiačky 2. stupňa) 

Modlitba za mamu 

Vypočuj nás Pane - modlitba 
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Ako sa majú naši deviataci? 

 

Dnes už viem, 
že... 

...za pár dní je ko-
niec roka. 

...ze še neuvidzime. 

...mám sedem ho-
dín. ...jutre streda. 

...mám päť prstov 
na ruke. 

...v škole sa dobre 
spí. 

... farba tvojej pleti 
ťa nevystihuje. 

Chcel by som sa 
ešte naučiť.. 

... písať diktáty. 

... bicyklovac.          

... viazac sebe šnurky na topankoch. 

... čo všetko sa nachádza v atmosfére.  

Prečo musíme dodržiavať školské 
pravidlá? Škola je súčasťou nášho  

života. Prejde ňou úplne každý. Prináša 
zážitky, skúsenosti, no hlavne nové  
poznatky. V škole sa učíme správať k svoj-
mu okoliu. Každý z nás má svoju  
povahu, jedinečné vnútro, premýšľa inak. 
Ak by v škole neexistovali pravidlá, nebola 
by to škola, ale blázinec. V spoločnosti 
medzi ľuďmi by sme sa mali správať, ako 
sa patrí. Pravidlá sú na to, aby sa dodržia-
vali. Rešpektovať učiteľov a poslúchať 
tých starších by mala byť pre nás dôležitá 
vec. No nie vždy to tak je. Veľakrát si  
robíme, čo chceme. Je nám jedno, že  
porušujeme pravidlá. Čo už. Možno ak  
vyrastieme, budeme ľutovať, že sme sa 
hrali na mobile, a nám utekali zážitky,   
nenavrátiteľné spomienky s učiteľmi,  
spolužiakmi, so svojou školou.                          
                              Linda Verešpejová, 9. A 

   Básničkou sa s vami lúčime 

Trieda plná chlapcov je 

Každý sa s nimi zasmeje 

Humor im veru nechýba 

Puberta s nimi dlho kýva 

Radi chodia do prírody 

Mávajú aj tzv. nezhody 

Učiteľom nervy robia 

Do pohody sa vždy hodia 

Na škole nám chýbať budú 

Zabijú vždy každú nudu 

Deviataci, naši milí 

Dlho sme s vami žili 

Sny si plňte, buďte radi 

Majte sa dobre „kamarádi“ 

Ester Križalkovičová, Katka Jaššová,8. A 

Budúcnosť 

stredná škola 
futbal rodina 

práca les  
príroda zábava  

brigáda láska 
Anglicko  

peniaze šťastie 
spokojnosť 

zodpovednosť 
život deti  

výplatná páska 
auto byt a dom 
úspech radosť           

Žiaci 9. A 
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         Oslavovali sme, ako sa patrí         

Medzinárodný deň detí  je sviatok, ktorý sa oslavuje  
v mnohých krajinách sveta. Slávime ho  každoročne  
1. júna.  Na Slovensku už od roku 1952.  Žiaci našej školy sa 
na tento deň každý rok veľmi tešia. Preto si učitelia na jeho  
príprave dávajú obzvlášť záležať, aby mali deti rok čo rok  
postarané o prekvapenie i zábavu. 1. júna si žiaci Žiackej  

školskej rady pre deti pripravili prekvapenie vo forme čerstvého ovocia a drobných 
sladkostí. Každý sa počas prestávok mohol ponúknuť s tým, na čo mal chuť. V škole 
vyhrávala detská hudba a radosť detí bola pre učiteľov odmenou. V piatok 3. júna 
žiaci na chvíľu odložili učebnice, zošity a zabávali sa na čerstvom vzduchu. Deti  
1. stupňa začali deň florbalovým turnajom a po nich si sily pomerali žiaci 2.stupňa.  
Počas celého dňa nechýbali ani športové aktivity - beh cez prekážkovú dráhu,  
skákanie na trampolíne, bedminton, ping-pong, zhadzovanie plechoviek loptičkami, 
prechod cez cyklistickú prekážkovú dráhu, prihrávanie si balónov napustených vodou 
a mnoho ďalších. Sprievodné akcie ako maľovanie na tvár, tombola, skvelá hudba 
a čapovanie kofoly zožali medzi deťmi veľký úspech. Úsmev na ich tvári boli tou  
najlepšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave pekného dopoludnia podieľa-
li.                                                                                                  Mgr. Nikola Karaffová 

Jaj, mačička 
 sa pozerá! 

Takto nádherne sa deň začal! 

Deti sa zabavili pri rôznych 
vtipných a zábavných  

aktivitách 

Studené osvieženie padlo 
všetkým vhod 
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Sme živí, kým píšeme 

Príbehy naozaj píše sám život. Bez úvodu a záveru. (Žiaci 6.A) 

        Význam vzdelania v živote 

Vzdelanie - to je pre mňa škola, test, písomka, 
skúška či ranné vstávanie. Ale čo nám vlastne  
dáva? Podľa mňa istotu života. Veď už od malička 
sa učíme. Chodiť, rozprávať, čítať, písať, postupne 
získavať nové informácie, fakty. Na základnej, 
strednej či vysokej škole sa zdokonaľujeme v tom, 
čo nám ide najlepšie. Učenie nie je len sedenie nad 
knihou. Učíme sa rôznymi spôsobmi, ktoré nie sú 
len efektívne, ale zároveň užitočné vo všetkých  
oblastiach života. Počúvame, pozorujeme, hľadá-
me, zamýšľame sa, aplikujeme, dotvárame. No  
nezabúdajme, že sa v prvom rade učíme pre seba, 
pre svoj vlastný život, pre svoju budúcnosť. 

                                            Linda Verešpejová, 9. A 

Vstávali sme o štvrtej ráno, aby sme prišli včas na natáčanie do Kežmarku. Prišli sme 
tam o šiestej. Zavolali si nás maskérky, aby nás hercov pripravili. Obliekli nás do  
bielych dobových šiat, dali nám venčeky. Premiestnili sme sa so štábom na nádvorie, 
kde sa natáčala svadba. Jeden minútový záber sa opakoval 10-krát.      Ester Saxová 

Keď sme trávili čas na chate, bratranec mi povedal: „Poďme sa pozrieť do lesa.“  
Súhlasil som a snažil som sa zapamätať si značky na stromoch. Začínalo sa stmie-
vať. Cestou sme začuli zavýjanie vlkov. Keďže zvuky boli intenzívnejšie, mysleli sme 
si, že je nám koniec. Otec nás pri chate nevidel, tak nás išiel hľadať ...      Alex Timčo 

Bol slnečný deň. Celou záhradou sa ozývalo bzučanie včiel a hluk kosačky. S dedom 
sme si urobili prestávku a ja som sa rozhodol vyliezť na čerešňu. Chcel som zblízka 
vidieť prácu včiel. Sadol som si na najužší konár a pozoroval som včely.  Dedo kričí: 
„Martin, kde si?“ Zľakol som sa a rýchlo som zoskočil z konára. Vtedy ma jedna včela 
uštipla. Dedo sa na mňa hneval a vybral mi žihadlo...                             Martin Šimko 

Keď sme sa ocitli v Poľsku, mamka mne i bratovi zaplatila inštruktora lyžovania. Zo 
začiatku sme sa viac smiali ako lyžovali. Učiteľ bol skvelý. Prvýkrát sme išli lanovkou. 
Úspešne sme to zvládli, aj keď bolo veľa pádov. Cestou domov mamka vykríkla: 
„Deťom už neplatia cestovné pasy!“ Vtom brat zvolal: „Veď tam stopujú policajti!“ ...           

                                                                                                         Kristínka Kravcová 

Naša prvá zastávka v Poľsku bola Mušina. Našli sme zimný štadión, na ktorom sme 
sa korčuľovali dve hodiny. Následne sme sa presunuli na lyžiarske zjazdovky. Sánko-
vali sme sa. Počas neho sa moja sestra nešťastne prevrátila. Veľmi ju to bolelo  
a kričala: „Au, au!“ Po tomto zážitku som si pomyslel, že musíme na seba dávať   
pozor. Keď už noha prestala bolieť, navštívili sme Múzeum hračiek... Šimon Kopilec  

Najčastejšie desiaty 
našich žiakov  
Chlieb s nutelou 

Pizza 

Chlieb s medom 

Chlieb vo vajíčku 

Donut 

Chlieb so salámou 

Rožok s medom 

Chlieb a klobáska 

Rožok s maslom a šunkou 

Lazane 

Chlieb s maslom a džemom 
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Zamýšľame sa, píšeme a predstavujeme si 
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Fotografická hádanka, druhá v poradí... 

Ako vnímame drogy? Prečo sú zlé? 

„Veľa detí skúsi drogu pre obyčajnú frajeri-
nu. No časom sa z toho stáva závislosť. 
Škodí psychike i telu..“ (Lukáš Koľ) 

„Ak s tým mladí začnú, telo tie látky prijíma, 
ale postupne chce viac.“ (Jana Husárová) 

„Pre drogy majú deti problémy s dýchaním, 
prieduškami, pľúcami. Budú mať škaredú 
tvár. Nemajú sa dobre. Majú problémy nájsť 
si prácu. Niektorí aj zomreli. Iní sa aj zbláz-
nili.“ (Zuzka Kravcová) 

„Človek sa stáva nebezpečný pre verejnosť. 
Dnes je ľahké dostať sa do zlej spoločnosti, 
v ktorej sú drogy. Stačí začať a potom je 
ťažké skončiť. (Ján Girašek) 

„Mladí závislí od drog si nedokážu vážiť  
jediný svoj život. Raz na to môžu doplatiť.“ 
(Samuel Hovančík) 

„Podľa mňa je dôležité odolávať ponukám 
ľudí, ktorí ponúkajú drogy mladým a presa-
diť si svoj vlastný názor. Neskočiť dílerom 
na ich úbohú hru, ukázať svetu, že je dôleži-
té byť sám sebou, zdravý a šťastný aj bez 
hlúpostí. (Linda Verešpejová) 

Bez čoho si leto neviem  

predstaviť? 

„Bez kamarátov, srandy a nejakého 

 výletu.“                 Katka Jaššová, 8. A 

„Bez rodiny, lebo s ňou môžem ísť na 
dovolenku, bez kamarátov, s ktorými 
chodím na ihrisko.“     Alex Timčo, 6. A 

„Leto si neviem predstaviť bez tepla, 
zmrzliny, vody.“ Kristián Mišenčík, 8. A 

„Bez nanuku a zmrzliny, kamarátov,  
výletov a bazénov.“ Oliver Bujňák, 8. A 

Aj takéto formy 
tvorby nájdeme u 
nás v škole ♥   
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Čítajte, hádajte, doplňujte   

1. Medzi svetadiely nepatrí: 

a) Slovensko H, b) Amerika P, C) Austrália S 
2. Slovo lavica sa skloňuje podľa vzoru: 

a) dub  O ,b) mesto  N,   c) ulica R 

3. Súčin čísel 24 a 15 je: 

a) 330  L, b) 360  P,  c) 390  K 

4. Medzi jedovaté huby patrí:  

a) dubák  F, b) pečiarka ovčia W, 
C) muchotrávka červená Á 

5. Samo, ktorý založil Samovu ríšu, bol 

Franský:   a) lekár  C, b) kupec D,  

c) roľník  U 

6. Najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete  

napísal: a) Andrej Sládkovič  I, 

b) Ľudovít Štúr Y, 

c) Pavol Országh Hviezdoslav O 

7. Najvyšší vrch na Slovensku je: 

a) Lomnický štít  K, b) Kriváň  M, 

c) Gerlachovský štít N 

8. Nafukovačka v bazéne: 

a) pláva  Y  b) vznáša sa  I c) potápa sa  U 

   Doplň písmenká zo správnych  
                odpovedí!!! 

  _u_á,     _r_z_n_ _  _ !!! 

Letné prázdniny sa blížia. Napriek tomu sa trošku zastavte 
a zopakujte si svoje vedomosti. Na tejto dvojstrane  
nájdete obrázky koníkov vašich spolužiakov. Môžete  
obdivovať ich krásu.  A prečo práve koníky? Vaši spolužia-
ci sa zapojili do výtvarnej súťaže „Nakresli alebo  
namaľuj koňa“ vydavateľstva Slovart, ktoré vo svojom  
katalógu túto aktivitu vyhlásilo.  

Kúpanie 

Hranie sa  

Kreslenie 

Spanie 

Oddych  

Výlet Voľno 

Zábava 

Zmrzlina 

Dovolenka 

Návšteva 

Šport 

Dvor 

Bicykel 

Kúpalisko 

Voda 

Všetko možné, len nie škola. 

Nemám stres zo známok. 

Výborné zážitky s rodinou. 

Chodiť na dovolenky, k moru. 

Dlho spať. 

Zmrzlina a také veci. 

Ilustrácie: Marko Janič, 5.A, Kristína  
Kravcová, 6.A, Petra Pavlufčíková 5.A 

Ilustrácie: Stanislav  
Duda, 9.A, Ester  
Križalkovičová, 8.A,  
Katarína Jaššová, 8.A,  
Tatiana Berdisová, 6.A 

Kôň divý  
- iné názvy:  
tarpan,  

kôn tarpan,  

kôň obyčajný, 

mustang. 
       Zdroj: internet 
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Zasmejte sa, pozorujte a inšpirujte sa 

„Prebačenka“ 

Kupón je pre všetkých žiakov školy. 

Použiješ ho v prípade, ak sa ti stane, že si si neurobil    
domácu úlohu alebo si sa nepripravil na hodinu. 

Môžeš ho použiť iba raz. Neplatí na písomné práce. 

Platí od 2. septembra 2022 do Vianoc. 

Meno a priezvisko: 

Predmet, na ktorý ho potrebuješ použiť: 

„Písomkový“ škriatok v akcii:   

Aký obchod fungoval, kým ľudia nevynašli peniaze? Aliekspres 

Prečo sa ľudia v minulosti sťahovali z miesta na miesto?  
Obšivol / lebo sa potrebovali ukryť / robili nové generácie 

Aký systém obrábania pôdy poznáš? Oheň a jedlo 

Čo je to Unicef? Ochrana hudobných detí / Stanica na prepravu detí 

Kto skonštruoval padák? Štefan lopič 

Kto sú to roľníci? Tí, ktorí sadia a oberajú pôdu 

Aké druhy energie poznáš? vodná, slnečná a bombová 

Hlavné mesto Kanady? Pomôcky začiatočné a posledné písmeno slova.  
O_ _ _ _a.  Odpoveď žiaka: Ondava 

Vtipné odpovede zo školských lavíc: 

Pani učiteľka, koľko máte rokov?“ pýta sa zvedavý žiak na hodine. 

Učiteľka odpovedá: „Sto.“  

„Ta dobre vypatrace,“ svojsky odpovedá žiak. 

Učiteľka sa pýta: „Lukáš, prečo máš horšie známky z angličtiny?“ 

Žiakova odpoveď: „Ta v písomke som lapil plané slovíčka.“ 

„Kde máš životopis?“  „Doma“. 

„Rodičia sú zamestnaní v práci.“ 

„Speváčka býva v dedine Piešťany. Kde ju celá dedina pozná.“ 

Fotografické hádanky: 1. Mgr. Mária Onuferová, 2. Mgr. Gabriela Michalíková, Mgr. Jozefína Prevužňáková 
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