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     Milí kamaráti, naši čitatelia! 

     Zima je tu a s ňou množstvo       
nových prekvapení, ktoré zažijete len    
v tomto ročnom období. Dnes prechá-
dzame ťažkou skúškou - na celom 
svete sa usadil vírus. Musíme chrániť 
seba i ostatných. Napriek všetkému 
nás čaká obdobie Vianoc, najkrajší čas 
v roku. Spomaľme, oddýchnime si, 
uvedomme si dôvod sviatku Vianoc, 
buďme k sebe lepší, úprimnejší,     
zhovievavejší. Pomáhajme si navzá-
jom a prajme ľuďom len to dobré.  

      Zima je plná čarovných prvkov, teší 
nás prvý sneh, nádherný pocit  z pada-
júceho snehu sa nedá opísať slovami. 
Ozdobovanie stromčeka v domácnos-
tiach prináša pokoj a harmóniu domo-
va. Nezabúdajme, že Vianoce nie sú 
len o darčekoch. Dôležitý je pocit mať 
pri sebe svoju rodinu, blízkych, ktorých 
máme radi.  

    My dúfame, že vás tohtoročné      
prvé číslo školského časopisu poteší, 
prinesie vám pohodu a radosť z čítania 
a dobrý pocit, že aj vy ste súčasťou 
malého spoločenstva - základnej školy 
a môžete s nami prežívať všetky tieto 
dobrodružstvá. Prinášame vám správy 
zo života školy, množstvo zaujímavých 
informácií, interview s novým pánom 
učiteľom matematiky Štefanom     
Klembarom i rozhovor s bývalou    
žiačkou Alexandrou Verešpejovou,    
ktorá momentálne študuje na strednej 
škole.  

     Prajeme vám krásne vianočné 
sviatky plné pokoja, mieru, spokojnosti 
a všetko dobré v novom roku 2022.  

                      Katarína Jaššová, 8. A 
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Čo sme zažili 

September 

14. septembra - didaktické hry a cvičenia   
v prírode (1. stupeň), účelové cvičenie       
(2. stupeň) 

6. - 10. septembra - zbierka školských     
pomôcok, Slovenská katolícka charita - 
odovzdané v Charitnom dome sv. Rafaela 
(Sabinov) - ŽŠR 

27. septembra - 8. októbra - „Do školy 
na bicykli“ (príchod do školy na bicykli/
kolobežke) 

PRO SLAVIS  - 20. ročník celoslovenskej 
súťaže triednych a školských časopisov, 
Krivý Jany (II. kategória)  

Korešpondenčný seminár z matemati-
ky MAKS - celý školský rok 2021/2022        
(žiaci 5., 6., 7. ročníka) 

Október 

„Mesiac úcty k starším“ - výroba darče-
kov pre starých rodičov, svietnik v tvare 
jesenného listu - ŠKD, vázička s kvetmi, 
básničkou i fotografiou - 0. A 

8. októbra - Šarkaniáda (púšťanie šarka-
nov), žiaci 0. - 4. ročníka 

8. októbra -  školské kolo technickej 
olympiády (online forma), 4 žiaci školy       
v kategórii A, okresné kolo - J. A. Girašek, 
S. Duda (9. A) -  7. miesto 

11. - 14. októbra - výzva ŽŠR: „Napíš list, 
poteš srdce“, „Mesiac úcty k starším“     
písanie listov pre starkých  

14. októbra - Jabĺčkový deň“, aktivity  
spojené s jablkom a zdravou výživou,   
žiaci 0.- 4. ročníka 

18. októbra - „Milión detí sa modlí ruže-
nec“, detská modlitba ruženca, zapojenie   
0. - 7. ročníka do celosvetovej akcie  

 

25. októbra - zapojenie do projektu 
„Najzaujímavejšie podujatie školskej       
knižnice 2021“, zábavno-náučné dopolud-
nie s knihou, beseda so spisovateľkou 
Markou Staviarskou, v celoslovenskom 
hodnotení 23. miesto (žiaci 1. a 2. stupňa) 

30. októbra - „Zimná kalokagátia“, zaslané 
výtvarné práce žiakov: T. Berdisová,        
M. Berdisová (6. A), E. Križalkovičová (8. 
A), K. Berdisová 

November  

8. - 12. novembra - Týždeň vedy a techni-
ky, 1. a 2. stupeň 

15. - 26. novembra - „Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok?“, celoslo-
venská zbierka, darčeky pre seniorov,       
1. a 2. stupeň                                                        

22. novembra -  registrácia Krimichémia - 
(Slovnaft) 

26. novembra  - školské kolo GEO olym-
piády, úspešní    6 žiaci - M. Hovanec     
(5. A), T. Berdisová, A. Timčo, M. Šimko  
(6. A), Daniel Jiŕíkovský (7. A), Hovančík 
S. (9.A) 

30. novembra - súťaže Všetkovedko      
(1. stupeň) a Expert  (2. stupeň), súťaže    
z prírodovedných, spoločenských predme-
tov a anglického jazyka 

„Záložka do knihy spája školy“ - výroba 
záložiek, aktivity, partnerská škola Základ-
ná škola s materskou školou Marka Križa-
na, Košice-Krásne,  výmena záložiek,  
vzájomné obdarovanie, diplom 

December  

1.decembra - Deň boja proti AIDS, symbol 
„Červené stužky“ (ŽSR) 

1.decembra - výroba stojanu na kvety, 
skladanie školského nábytku (žiaci 9. roč-
níka) 

8. a 9. decembra - matematická súťaž  
Pytagoriáda  (3. až 8. ročník) 
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  Ideme si do školy na bicykli 

Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do niekoľkých dlhodobých 
i krátkodobých projektov. V auguste 2021 sa organizovala Letnú škola, 

pri ktorej deti na bicykloch prešli celú dedinu. Zúčastnilo sa 80 žiakov. V dňoch     
27. septembra - 8. októbra sme sa taktiež zapojili do projektu „Do školy na bicykli“. 
Veľa detí túto možnosť využilo a pridali sa k tejto aktivite, ktorej cieľom je prichádzať 
do školy na bicykli alebo kolobežke. Deti použili aj cyklistickú prekážkovú dráhu 
v areáli školy pre deti 1. stupňa. Počet cyklistov bol každý deň rôzny – od 25 do 50 
chlapcov i dievčat. „Bolo to  veľmi zaujímavé, takáto udalosť tu nebola snáď   
nikdy! Páčilo sa mi, ako všetky deti išli na bicykloch, super bolo aj vyhodnote-
nie súťaží,“ takto sa o akcii vyjadrila deviatačka Zuzka Kravcová.                         

Linda Verešpejová, 9. A 
Fíha, šarkany nám uleteli takmer do neba! 
Jeseň – ročné obdobie plné úžasných farieb, zberu plodov Zeme, posledných      
teplých slnečných lúčov. Jeseň prichádza, keď padá lístie. Jeseň je tiež čas bohatý 
na vietor. A presne vtedy prichádza šanca na farebné, nápadité a rozmanité šarkany, 
ktoré vystúpia do výšin a postarajú sa o pestrofarebné divadlo na oblohe.  

Ani jeseň 2021 nebola výnimkou v udržiavaní každoročnej tradície púšťania šarka-
nov v našej škole. Nad hlavami žiakov 1. stupňa sa vznášali šarkany rôznych farieb  
i veľkostí. Vetrík kamarát snaživo pomáhal, a tak všetci s napätím sledovali, ktorý 
šarkan vyletí najvyššie a ktorý vydrží najdlhšie lietať. Deti sa nabehali, vyšantili do 
sýtosti a tešili sa šarkanom vo výške.  
„Zamotali sa nám šarkany. Bola to zábava,“ komentovali tretiačky Valentína 
a Jasmin. 
 „Bolo tam pekne, šarkan mi stále lietal. Veľmi som sa z toho tešila,“ takto     
opísala udalosť prváčka Marianna  Berdisová.  
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Šarkan 
Jeseň 

Drak 

Lietanie 

Vietor 

Farby 

Radosť 

Rýchlosť 

Výška 

Fúkanie 

Šťastné deti 

Šnúrka 

Lúka 

PaedDr. Eva Viktorová 
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     Jabĺčka nám stále chutia 

Dňa 15. októbra sa na našej škole uskutočnil 
„Jabĺčkový beh“ a s ním spojené šantenie 
v priestoroch školy, ba aj v centre dediny. Všet-
ky tieto aktivity boli spojené s jablkom, zdravou 
výživou. V triedach prvého stupňa mali žiaci  
tematické vyučovanie a rôzne aktivity. Štvrtáci 
riešili zábavné úlohy na hodinách matematiky 
a slovenského jazyka. V závere, počas výtvar-
nej výchovy, prstovými farbami maľovali jablká. 
Tretiaci vyrábali papierové jabĺčka, mamky   

nachystali jablkovú desiatu a pani učiteľka sladkú maškrtu.  Druháci počítali jablkové 
príklady - hľadali a spájali správne výsledky s papierovým jablkom. Na výtvarnej        
výchove si vyrobili vlnené jablko, ktoré otláčali spolu s listami. Prváci na matematike 
počítali jablkové jadierka a spájali ich so správnou číslicou. Z papiera si vyrobili jablká 
aj s kamarátkou húseničkou, či maľovali a skladali puzzle. Na hodine hudobnej       
výchovy si veselo pospevovali o červenom jabĺčku v oblôčku. Po takomto zaujíma-
vom vyučovaní si každá trieda vyskúšala svoje zručnosti na chodbe školy, kde boli 
pripravené športové, ale aj vedomostné aktivity. V závere si prváci a druháci, ktorí   
priniesli svoje jablká na ukážku a ochutnávku, vyhodnotili najťažšie jablko, miss jabl-
ko a najchutnejšie jablko.  Ak si myslíte, že to bol koniec, tak sa mýlite. 

Všetci behuchtiví jablčkári sa presunuli do dediny, pripravili sa a bežali. Najlepší 
z najlepších boli ocenení. Nechýbali ani rodičia, čo prišli povzbudiť svoje ratolesti, ale 
aj tí, čo si prišli čo to odbehnúť. Neodišli naprázdno. Všetci sme si pochutnali           
na výbornom čaji a sladkom perníku. Dúfame, že sa všetkým páčilo a nabudúce    
pobežíme zas.                                                                     PaedDr. Katarína Janičová 

Jabĺčkový deň 

 Čo viete o jabĺčku? 

1.Ktorú odrodu jabĺk pestujeme v našich 
sadoch najčastejšie? 

a) topaz   b) idared   c) gala 

2.Ktorému známemu fyzikovi spadlo     
jablko na hlavu? 

a) Isaac Newton   b) Galileo Galilei         
c) Alfred Nobel 

3.Koľko percent vzduchu obsahujú        

jablká?         

a)50   b)25   c)75 

4.Čo znamená „jablko sváru“? 

a) niečo, čo spôsobuje hádku                 

b) nechutné, červivé jablko                       
c) jablko v koláči 

5.Prečo rozkrajujeme jablko na Štedrý  
večer? Chceme zistiť, či: 

a) stretneme životnú  lásku    

b) budeme bohatí    

c) budeme zdraví 
a šťastní 

                    
 Rodičia s deťmi pripravení na štart. Správne odpovede: 

1c, 2a, 3b, 4a, 5c 

Tatiana Berdisová, 6. A 
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„Knižnica je vedomosť i krásny zážitok.“ 

 

 

    

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 

Základná škola s materskou školou Krivany sa aj tento rok zapojila do projek-
tu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. V pondelok 25. októbra sme 
sa naplno venovali knihe a téme „Radostná podpora zážitkového učenia škol-
skou knižnicou“. Zábavné aj poučné aktivity motivovali žiakov, aby predstavili 
svoje vedomosti, ukázali originálne zručnosti, či prekvapili super       nápadmi. 
Keďže najkrajším darčekom bola pre deti návšteva spisovateľky Marky       
Staviarskej, väčšina tvorivých aktivít súvisela práve s ňou.  

     Na začiatku výnimočného dňa zástupcovia všetkých tried získali papierovú taštič-
ku so zadaniami. Mladší i starší žiaci dostali úlohu vymyslieť originálne otázky pre 
spisovateľku. Zástupcovia tried navštívili školskú knižnicu, vyberali knihy, hľadali   
autorov i ukážky podľa zadania. V triede pracovali na svojich výtvoroch, ktoré mnohí 
prezentovali na besede s Markou Staviarskou. Knihy sympatickej autorky inšpirovali 
mnohých. A nakoniec to najlepšie – na dvoch vyučovacích hodinách sa väčšina   
žiakov stretla s prozaičkou, filmovou producentkou a vydavateľkou Markou Staviar-
skou. S radosťou im rozprávala o svojej tvorbe. Veľmi pekne hovorila o svojom    
detstve a zároveň s láskou rozprávala o svojich deťoch. Žiaci sa pýtali, boli naozaj 
zvedaví. Z besedy si odniesli veľa nových podnetov a poniektorí si dokonca zakúpili 
knižku. Asi najviac zaujal titul „Príšeráci“. Ak si knihu otvoríte, spozorujete tri oči 
„príšery“. „Na hodine literatúry sme sa rozprávali aj o fajčení. Tvorili sme    
myšlienkovú mapu. Beseda so spisovateľkou bola poučná. Pani Staviarska 
nám dala dobré rady - ako sa stať spisovateľkou, ako natočiť film. Rozprávala 
o sebe, o detskom sne písať knihy a o tom, že sa jej želanie nakoniec  splnilo. 
Jej otec je pre ňu vzorom, aj on je spisovateľ. Bola veselá, vtipná, upútala a 
získala si nás,“ takto sa o autorke vyjadril Daniel Jiříkovský, žiak 7. A.                      

                                                                                                       

Najkrajšia časť dopoludnia s knihou? Predsa 
návšteva Marky Staviarskej a beseda s ňou 

Mgr. Alena Hrabčáková 

Beseda bola super. Deti sa pýtali, 
zaujímalo ich všetko možné.      

Dozvedeli sa niečo aj o natáčaní       
filmu či tvorbe ilustrácií do knihy.  
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- Ako sa pripravuje film? Kto bude producent, 
kostymér, režisér,...  

- Tvorenie písmen názvu knihy Marínka     
Somarinka 

- Problém fajčenia a tvorba plagátu 

- Práca so slovníkom, význam 
cudzích slov 

- Plagát o knihách a filmoch       
s postavou zvieraťa 

- Projekt -  Ženy, ktoré písali       
v 19. storočí 

   Čítanie povzbudzuje ducha 

    Práca v knižnici  

  Čo v nej deti hľadali? 

-  knihy umeleckej, náuč-
nej literatúry 

- knihy pre chlapcov,  
dievčatá  

-  hľadali encyklopédie    
či zvieratká  na prebaloch 
kníh 

Prváčikovia majú radosť    
z každej jednej knihy.    
Najradšej majú knižky        
s ilustráciami.  

A čo robili žiaci  

1. stupňa? 

-dôležitá otázka: Čo môžeme nájsť 
na povale?  

-kreslenie obľúbených zvieratiek 

-tvorba vtipných názvov kníh (Gabča 
Ľupča, Jasnímka Bublinka, ...) 

- čítanie prvej kapitoly knihy Marínka 
Somarínka, kreslenie nápadov 

(Marínka a jej príbeh) 
- vytváranie plagátu na tému: Prečo 
rodičia nechcú kúpiť dieťaťu mobil? 

Deti čítali, kreslili, písali svoje     
nápady. Dobrým nápadom je aj 
grafika knihy Príšeráci s troma     
očami príšery na obale knihy. 

Staršie deti tvorili 
plagáty,                

prezentácie,         
písmená názvu knihy    
Marínka Somarinka. 

Práca žiakov 
2. stupňa: 
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    Tešíme sa z výroby záložiek 
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Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu „Záložka do knihy spája školy“, praco-
vali sme na tému „Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní“. Vyrábali sme 
záložky rôznych tvarov a veľkostí. Kreslili sme, lepili, niektoré triedy s pani učiteľkami 
použili suché kvety, fólie, vlnu,... Mnohí sa riadili heslom „fantázii sa medzi nekladú“. 
Svoje ilustrácie doplnili vhodným prianím, citátom či odkazom. Žiaci rozvíjali svoje 
zručnosti, zapájali vlastnú fantáziu, zároveň istým spôsobom posilnili svoj vzťah       
ku knihám. Výroba záložiek je tvorivá, zábavná a oddychová činnosť. Každá záložka 
je naším umeleckým dielom. Vyrábame ju s pocitom, že niekomu urobím radosť.    
Zároveň sa tešíme, že dostaneme záložku od kamaráta z inej školy. Veď peknou        
záložkou sa dá spríjemniť aj čítanie kníh.                                                           

Prečítajte si mail pani učiteľky Mariky 
Sarkovej zo ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 

( našej partnerskej školy) 
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    Opäť sme kreslili, strihali a lepili 

    Dobrý deň, milí učitelia a žiaci     
našej partnerskej školy v Krivanoch! 
 
    Zdravia Vás Vaši záložkoví partneri 
zo Základnej školy s materskou     
školou sv. Marka Križina. 
   Naša škola sa nachádza v mestskej 
časti Košice-Krásna. Náš názov      
vôbec nie je náhodný. V Krásnej žil 
svätý Marek Križin od roku 1618 a bol 
správcom bývalého benediktínskeho 
opátstva. Ako môžete zistiť z textu  
našej hymny - sme jedna rodina.    
Teda, aspoň sa o to snažíme. A tak, 
ako v každej rodine, aj u nás v škole 
je to dosť dynamické. 
    Snažíme sa učiť čo najviac, zapájať 
sa do rôznych projektov. Veľmi   radi 
športujeme, cestujeme a hráme sa. 
Za posledné roky to nevidieť, keďže 
aj nás pandémia trochu utlmila. Práve 
preto sme veľmi radi, že sú aktivity a 
projekty, ktoré môžu žiť svojím        
životom aj napriek všetkým opatre-
niam. Jednou z nich je aj táto zálož-
ková  výzva.  
    Zapojili sa do nej všetky ročníky. 
Veríme, že Vás naše záložky potešia! 
Celej Vašej škole prajeme krás-
ne vianočné sviatky a veľa úspechov! 
S pozdravom žiaci a učitelia           
Základnej školy s materskou školou 
sv. Marka Križina, Košice-Krásna 

Tatiana Berdisová, 6. A 
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   Milión detí sa modlí ruženec  

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok pozývala farnosti, školy, 
materské školy a rodiny do modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Táto 
aktivita vznikla v roku 2005 vo Venezuele a odvtedy sa rozšírila do celého sveta. Jej 
iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, 
svet sa zmení.“ Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu           
v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Je potrebné povzbudzovať deti, rodičov 
a všetkých veriacich, aby v týchto ťažkých časoch dôverovali Bohu. Aj  my sme        
pozvanie prijali a všetci sme sa s radosťou v pondelok 18.októbra 2021 o 9:00 zapojili 
do tejto krásnej celosvetovej akcie. Poniektorí si nezabudli  priniesť vlastný ruženec. 
O sile tejto modlitby svedčila radosť detí a hlboký duchovný zážitok, ktorý modlitba 
zanechala v našich srdciach.                                                Mgr. Gabriela Michalíková     

Modlitba ruženca  
posilnila aj pedagógov 

Krása ruženca        
v detských rukách 

Čo si želajú šiestaci 
v blízkej           

budúcnosti?  

Aby som dostal niečo dobré 
pod stromček! Nech veľa 

nasneží! Bodaj by sa dobre 
sánkovalo!   

Nech budú v každej rodine 
pokojné Vianoce!   

Bodaj by sa koláče samy   
napiekli! Aby sa vianočné  
gule neporozbíjali! Nech   

konečne nasneží!   

Nech sme všetci zdraví!   
Bodaj by parádne snežilo! 

Nech každý dostane to, čo 
si zaslúži!  

Bodaj by boli aj medovníky!   

Nech sa nám splní to, čo 
chceme Bodaj by som na   

zemi našiel peniaze! Aby sme 
sa na Vianoce všetci stretli!  

Nech sme všetci spolu! Aby 
bol ohňostroj!  

Bodaj by som dostal nový 
monitor! Aby boli všetci      

zaočkovaní na COVID-19! 
Keby som mohol lietať a mať 

super schopnosti! 

 

Samuel Hovančík, 9. A 
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Týždeň vedy a techniky nás naplno obohatil 

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Dôležité je, 
aby si aj deti uvedomili, ako vzdelávanie a výskum posúvajú naše vedomosti a vývoj 
spoločnosti dopredu. Cieľom Týždňa vedy a techniky na našej škole bolo zlepšiť    
vnímanie a záujem žiakov o vedecké a technické predmety, získať informácie o tom, 
ako sa v bežnom živote stretávajú s vedou a pritom si to častokrát neuvedomujú,    
naučiť sa kriticky myslieť, tvoriť hypotézy a vyvodzovať závery. Počas celého týždňa 
žiaci pracovali na rôznych zadaniach, riešili školský vedecký kvíz, vyrábali rôzne   
modely a robili pokusy. Zahrali sa na vedcov, bádateľov a pritom zažili kopec zábavy. 
Žiaci písali tajné odkazy neviditeľným atramentom, stvorili hada, ktorý povstal z popo-
la, overili si, že existuje oheň, ktorý nespáli, vyrobili sloniu zubnú pastu, pomocou 
čierneho uhlia odfarbili kofolu, overili účinky peroxidu vodíka na zemiakoch a kyseliny 

citrónovej na jablkách. Okrem iného si mohli vyskú-
šať rôzne modely, ktoré dokazujú fyzikálne vlast-
nosti látok ako je napríklad hydraulické rameno, 
zdvíhací most, barometer, spektroskop, či        
elektroskop. Všetky spomenuté modely vytvorili  
naši žiaci. Na hodinách techniky si trénovali jemnú 
motoriku a skúšali pracovať s elektrickými obvodmi 
pričom využívali elektrostavebnice.  

Mgr. Nikola Karaffová 

Otvoril sa nám veľký svet nových technológií 
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      Vedou sa posúvame ďalej 

Veda mojimi očami  
„Vedci sú experti v rôznych oblastiach. Sú to výnimoční a inteligentní ľudia, ktorí   
dokázali niečo múdre a užitočné vymyslieť a vytvoriť. Poznáme rôzne povolania - 
astronómovia, biológovia, fyzici, chemici, geológia,... Jeden z vedcov, ktorý ma     
zaujal, je práve Albert Einstein. Je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. sto-
ročia. Bol považovaný za priemerného človeka, ale svoju múdrosť a šikovnosť      
preukázal a dokázal to vytvorením teórie o zrýchlení a gravitácii. Vedci sú pre nás 
dôležití ľudia, od ktorých sa učíme naďalej.“                              Daniel Jiříkovský, 7. A 

„Pod slovom veda rozumiem nové objavy, veda skúma nové veci, napríklad vakcíny, 
ba aj „lietajúce autá“. Rešpektujem každého vedca, čo vymyslel niečo prospešné 
pre život    .“                                                                                          Lukáš Koľ, 9. A 

Varenie je istým spôsobom veda 

 Predstavujeme vám tradície Horného Zemplína,               
prinášame recept na tradičné jedlo 

Na slovenských štedrovečerných stoloch majú svoje miesta rôzne jedlá. Na severový-
chode Slovenska v regióne Horný Zemplín sa predvianočné obdobie spája s prísnym 
pôstom nazývaným Filipovka. Tento pôst trvá 40 dní a končí sa 24. decembra, preto 
bol štedrovečerný stôl pôstny. Obyvatelia Horného Zemplína boli veľmi poverčiví, 
a preto sa na stôl pred Štedrou večerou nachystalo všetko jedlo.  Počas večere      
nemohol nikto vstať od stola. Verilo sa, že ak niekto od stola odíde, môže to 
v nasledujúcom roku znamenať odchod  nejakého člena rodiny. Na znak toto, aby   
rodina držala pokope, sa všetky nohy stola zviazali reťazou. Otec alebo najstarší člen 
domácnosti urobil ostatným príslušníkom rodiny medový krížik na čele. Dôvod? Aby 
ľudia konali dobro počas celého budúceho roka. Na stole boli rôzne jedlá - oblátky 
s medom, cesnak,  pôstna kapustnica, hubová mačanka, slivčanka, tatarčané pirohy 
a niekde aj bobaľky, zemiakový šalát a ryba.  
 
Recept na tatarčané pirohy 
Na tatarčané pirohy potrebujeme tieto suroviny: hrubú múku, pohánková múku, 
vodu, soľ, zemiaky, bryndzu, maslo, cibuľu. Postup: Najprv si pripravíme plnku 
z uvarených a popučených zemiakov, do ktorých primiešame kúsok bryndze. Potom 
si z ostatných surovín pripravíme cesto, ktoré má tuhšiu konzistenciu. Cesto rozvaľká-
me na pomúčenej doske na tenko a nakrájame na 
štvorčeky cca 5x5cm. Do týchto štvorcov dávame 
plnku a preložením na polovicu nám vzniknú pirohy, 
ktoré musíme po krajoch polepiť.  Pirohy vložíme do 
vriacej  a osolenej vody, občas ich pomaly premie-
šame. Dávame pozor, aby sme ich nepoškodili. 
Maslo s cibuľkou nakrájanou na malé kúsky opraží-
me. Pirohy vyberieme z vody, trošku ich opláchne-
me studenou vodou, dáme do väčšej misky 
a polejeme opraženým maslom a cibuľkou.                              
Opatrne premiešame.  Mgr. Zuzana Beňová 
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Pochopme krásu materinského slova 

„Dnes chcem byť v meste aspoň chvíľu sám.“ 

Ilustrácia: Linda Verešpejová, 9. A 

Linda Verešpejová, 9. A 

Mojimi očami:  

Autorom  textu Dnes je     
Martin Sarvaš (bol zároveň      

manažérom  skupiny). Hudbu 
napísal Maťo Dzurinda. Tubla-

tanka je rocková skupina,   
ktorú v Bratislave v roku 1982 
založil Martin Ďurinda  a Juraj 

Černý. Známe piesne sú 
Dnes, Loď do neznáma,... 

Pieseň Arabela naspievala 
slovenská speváčka Darina 

Rolincová. Teraz žije v Prahe. 
Je známa aj z filmu Takmer 

ružový príbeh. Známe piesne - 
Čo o mne vieš, Anjelik môj, Ak 

náhodou,... 

Ako vám ide slovenčina? 

1. Tublatanka je: a) rocková skupina   b) seriál  c) liek     

2. Vo štvrtom verši sa nachádza číslovka: 

    a) desať    b) štyri   c) osemnásť 

3. Slovo zodpovedný je: 

    a) prídavné meno      b) príslovka     c) predložka 

4. Spojenie - kroky nočné - je: 

    A) metafora     b) epiteton  c) personifikácia 

5. Význam slova neón v piesni je: 

   a) chemický prvok  b) pouličné osvetlenie  c) jedlo 

6. Koľko slabík sa nachádza v prvom verši? 

    a) 7    b) 8    c) 9 

7. V posledných veršoch sa nachádza príslovka: 

    a) výnimočne    b) nočné    c) moje 

8. Kto je autorom textu? 

     a) Martin Sarvaš   b) Maťo Ďurinda     c) Jaro Filip 

Správne odpovede: 

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

Dnes mám rande so svojím mestom 
Nejdem do baru len tak chodím 
Zdravím neóny známym gestom 
Práve odbilo desať hodín 

Ja sa dnes iba túlam 
Dnes mu dám iba pekné mená 
Dnes sa nemusím báť 
že sa utopím v čiernom bahne 
Rozliatych snov a vín  

Keď som v uliciach som dosť biedny 
Robím väčšinou to čo nemám 
Tvárim sa že som zodpovedný 
Klamem smejem sa som zlý             
k ženám. 

Neóny sú dnes výnimočné 
Ledva blikajú nelákajú 
Sledujú moje kroky nočné 
Výnimočne sa usmievajú 

Zajtra sa budem báť, tváriť             
sa že sa mám  

Budem sa snažiť získať vašu      
priazeň  

Zajtra sa budem báť, topiť sa           
v nočných hmlách 
Zajtra budete skúšať koľko vládzem 

Dnes chcem byť v meste aspoň 
chvíľu sám  
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Keby som bola princezná Arabela  
Nič by som doma pomáhať nemusela  
Prach by jej prsteň premenil na lentilky  

A kopu riadu na hrášok malilinký  
 

Na všetko by stačil prsteň zázračný  
Celý život by bol viac než senzačný  

Arabela , Arabela príď 
 

Keď toľko stonáš, tak som priletela  
Ako sa voláš, vrav, ja som Arabela  

Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou  
tak si daj plášťa, neskrývaj sa pred tabuľou  

 
Pozri, toto je ten môj plášť zázračný  

nezaručí ti však život senzačný  
Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám  
Pozri toto je ten môj plášť zázračný  

nezaručí ti však život senzačný  
Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám  

 
Čo sa tak dívaš, to som ja Arabela,  

veď si sa mnou tak veľmi stretnúť chcela  
Prsteň ti však prach nezmení na lentilky  

A kopu riadu na hrášok malilinký  
 

Pozri, na prste máš prsteň zázračný  
nezaručí ti však život senzačný  

Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám  
Pozri, na prste máš prsteň zázračný  

nezaručí ti však život senzačný  
Ak ho však chceš tak ja ti ho dám 

 Veď slovenským textom naozaj rozumieme 

„Prsteň ti však prach nezmení na lentilky...“ 

Chcel/chcela by som... 

... veľa kamarátov, zdravie celej rodi-
ny, zavretú školu.   Petra Pavlufčíková 

... aby sa v škole učila iba matematika 
a občas by sa mohol hrať basket.   
Túžim po svete bez hadov a koniec 
Covid-19.                   Terezka Šimová 

... aby sa skončila pandemická situá-
cia. Aby sme k sebe boli milí. A aby vo 
svete neexistovali choroby.                          

                               Timea Hriňáková 

... prežiť plný život, zdravie v rodine, 
samozrejme bez školy. Cestovať po 
svete a mať dobrú  prácu.                            
Sebastián 
Bujňák 
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ANKETA 

... mať samé jednotky a žiť konečne bez ko-
rony.                      Lucka Mišenčíková 

... zdravie, šťastie pre celú rodinu a koniec 
korony.                               Tatiana Berdisová 

... aby naša planéta bola bez odpadkov.                                                       

                                                    Alex Timčo  

... aby skončila korona, aby ľudia boli šťastní, 
aby medzi ľuďmi vládol pokoj a mier, aby 
všetky choroby boli vyliečiteľné.                             

                                              Jozef Karabaš 
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     Ako pracujú naši maličkí „nulťáci“? 

Návšteva knižnice i výroba super záložiek  
Žiaci 0. A navštívili školskú knižnicu, v ktorej si prezerali krásne 
ilustrácie detských kníh a počúvali čítaný príbeh. Žiaci boli 
všetkými knihami, príbehmi, obrázkami nadšení. Zapojili sa do 
výroby záložiek. A tu je výsledok ich usilovnej práce. 

Modlitba našich najmenších - kúsok detskej nevinnej lásky 

Šikovní „nulťáci“ sa zapojili do aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“. Počas týždňa sa 
modlili rôzne modlitby, spolu sme sa pokúsili vytvoriť prosby. Na hodine pracovného 
vyučovania sme spoločne vytvorili malé ruženčeky, ktoré sa skladali z 10 korálok       
a jedného krížika a následne sme ich využili  pri modlitbe ruženca. Žiaci sa tešili      
ruženčekom, ktoré si po modlitbe zobrali domov.  

„Nulťáci“ nezabudli ani na svojich 
starých rodičov a potešili ich milým 
darčekom. Počas mesiaca október 
si pre starkých pripravili vázičky plné 
kvetov so svojou fotografiou, básnič-
kou a láskavou piesňou, ktorou      
naplno dotvorili príjemné                
prekvapenie.    Mgr. Zuzana Beňová 

 

 

Október - mesiac úcty k starším   

Irenka a  Zdenko so svojimi výrobkami 
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Piataci či deviataci - zábava je všade 

Zo života deviatakov: Prečítajte si... 

A čo naši piataci? Prečítajte si charakteristiku tejto triedy. 

                                    

Sme deviataci. Najstarší a (najmúdrejší) z celej školy. Mali 

by sme mať asi najviac rozumu, no v skutočnosti to tak    

vôbec nevyzerá. Prečo? Možno puberta?! Chceme byť     

zaujímaví a zaujať? Všetko je možné. Každý náš deň strá-

vený v škole je iný. Niekedy by sme   položili život za to, aby 

sme mohli ležať v posteli a spať, inokedy je v triede    taká 

sranda, že pukáme smiechom. Už idzeee!!! Táto veta       

zaznie každý boží deň. Znamená to, že učiteľ sa blíži do 

triedy. Často je spolužiak pri tabuli a láme si hlavu nad ťažkým príkladom - použi 

zdravý sedliacky rozum! A tak sa podporujeme navzájom. Prestávky? Lietadielka 

z papiera, futbal s vrchnákom od plastovej fľaše a veľa ďalších bizarných vecí, ktoré 

môžu     napadnúť len nás, deviatakov. Samozrejme, sú dni plné nudy, hlavne vtedy, 

ak chýba náš milovaný spolusediaci. No každý deň má v sebe niečo do seba. Sme 

každý deň o krok bližšie a bližšie koncu roka k letným prázdninám a hlavne k strednej 

škole!                                                                                                               

Počet žiakov: 22 

Počet chlapcov: 13 

Počet dievčat: 8 

Počet Torysanov: 6 

Počet Krivancov: 15 

Počet Čirčanov: 1 

Počet hudobníkov: 2 

Počet vedcov: 2 

Počet futbalistov: 3 

Počet lavíc: 8 

Počet stoličiek: 22 

Počet poslušných žiakov: 22 

Počet neposlušných žiakov: 22 

Počet tabúľ: 2 

Počet glóbusov: 5 

Počet televízorov: 1 

Naše naj vlastnosti: 
poslušnosť, zodpovednosť (nie 
všetci). 

Naj predmet: telesná výchova 

Naj obed: pizza Lucia Mišenčíková a Alexandra Sčisláková, 5. A 

Tvorivosť piatakov v podobe vtipných piktogramov 

Zákaz jedenia v knižnici 

   Alexandra Sčisláková 

Zákaz všetkého... 

Matúš Bujňáček 

Zákaz čítania - Sebastián Bujňák 

Zákaz „párovania“ - Lucia Mišenčíková 

Linda Verešpejová, 9. A 
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       Možno budem spisovateľkou 

Návrat do rodného kraja 

Prečo sa človek rád vracia na miesta, kde 
sa narodil? Pretože ho to ťahá k svojim 
koreňom. Na miesta, kde sa narodil, kde 
žili alebo žijú jeho rodičia, rodina, priate-
lia. Na všetko má krásne spomienky,   
ktoré stále ožívajú v jeho srdci. Často 
o nich sníva, rozmýšľa, keď ho niečo    
trápi. Rád sa vracia do detstva, rád     
spomína. Má rád prírodu, prostredie 
a kraj, v ktorom vyrástol. Pozná tam kaž-
dý kúsok zeme. Nachádza tam svoje 
šťastie a pokoj. Je hrdý na svoju dedovi-
zeň. Verím, že aj ja, keď vyrastiem,       
budem sa rada a s hrdosťou vracať 
k svojim koreňom, tradíciám a koreňom.         

                              Tatiana Berdisová, 6. A 

Ilustrácia: Samuel Hovančík, 9.A 

Chlapec 

Chlapec si krásny  

ako slnko jasný. 

Tvoje srdce do mňa preniká 

je krásne ako spev slávika. 

Iba teba si žiadam 

do tvojej náruče s radosťou padám, 

iba teba milujem 

moje srdce ti z lásky darujem.  

Jedinečná škola 

Škola je miesto, kde sa  

pečie cesto. 

V piatok hodina s Bodná-
rom,  

na obed buchty s lekvárom. 

Behám, cvičím, učím sa, 

nové látky biflím sa. 

Na telige sranda je, 

každý sa len vždy smeje. 

A fyzika, to je veda, 

dostane aj môjho deda.  

Chémia tá je ľahká, 

pokusy robíme zľahka. 

Slovina, to  je hodina. 

Vyskloňuj mi slovo rodina! 

A matika.... 

Uf, to je taktika. 

Matikára nepomýli, 

nečudujem sa.... 

Je bystrý  v každej chvíli. 

Na dejáku píše látku nejakú 

Svätopluk, či Pribina, 

to bude asi nejaký školský 
hrdina. 

Biola....ufff, 

to  len vtedy je na hodine 
únava,  

vraj obehová sústava. 

A náš školník,  

to je poriadny kotolník.  

Kuchárky a upratovačky,   
to sú naše školské kočky.  

Pracujú jak draky, 

Metly majú dlhé ako      
mrakodrapy.  

Zabudla som anglinu... 

Smejeme sa za každú     
somarinu. 

Píšem, čítam, učím sa, 

Predprítomné časy biflím 
sa.  

 

       Katarína Jaššová, 8. A 
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Písanie je kľúčom k otváraniu myšlienok 

Korona, korona 

Kde sa vzala, tu sa vzala 

Korona ku mne zavítala 

Vidím tie dve čiarky 

Vyskakujú na mňa z diaľky 

Ťažký boj s ňou to bol veľmi 

Nerobím si srandu, ver mi 

Teplota mi stúpala 

Vôbec ohľad nebrala 

Preto som každú chvíľku 

Brala inú medicínku 

A ten kašeľ namôjveru 

Potrebujem opateru 

Hlava sa mi z toho točí 

Kedy sa to všetko skončí 

Nechcem byť viac negatívna 

Radšej budem kreatívna 

Tatiana Berdisová, 6. A 

 

Dievča moje krásne   štíh-
le 

Aké si mi roztomilé 

Tvoje pery bozkávam 

Voľnosť lásky rozdávam 

Sľubujem ti vernosť lásky 

Nech tvoj život                 
je veľmi šťastný 

Dávid Vardzaľ, 8. A 

Predstavte si jednu vec -  

                     aj siedmaci sú za správnu vec 
Je svet jednoduchý alebo zložitý? 

„Svet je dosť zložitý. Je v ňom veľká nenávisť, nespravodlivosť,  
ľudia nie sú k sebe tolerantní a srdeční.“               Daniel Jiříkovský 

„Svet a život je zložitý. Veľa ľudí nemá kde bývať, nemajú čo jesť. 
Pre nás mladších sa zdá jednoduchý, lebo nemusíme chodiť do 
práce. Bývame i jeme zadarmo.“                             Zuzana Miková 

„Život je zložitý, nie každý je zdravý, nie každý žije v mieri.“       

                                                                                     Jakub Šoltýs 

Ak sa zamyslíš, ktoré otázky ťa najviac trápia a na ktoré by si 
chcel/chcela vedieť odpoveď? 

Prečo neexistuje ľudská spravodlivosť? Prečo zlo víťazí nad zlom? 
Prečo nepoznáme lieky na každú chorobu?          Daniel Jiříkovský 

Prečo sú vojny? Dokedy budú zásoby ropy? Ako je to možné, že 
lode vyrobené zo železa, sa  nepotopia?                     Jakub Šoltýs 

Covid-19 - názor č. 2 

Obdobie korony stále pokračuje. Určite by sme si 
všetci priali, aby to navždy skončilo. Preto je potreb-
né byť zodpovedný a nepodceňovať svoje zdravie. 
Najviac ma teší, že doteraz sme mohli chodiť do 
školy a nemuseli sme sa učiť dištančne. Aj keď sa 
učíme v rúškach, no sme spolu - my žiaci aj učitelia. 
Verím, že situácia sa zlepší, aby sme neboli         
deprimovaní a žili v strachu z korony. Raz to určite 
skončí. Prajme si viac toho vzácneho zdravia a   
buďme k sebe milí!                 Daniel Jiříkovský, 7. A  

Katka teraz odpovedá 

Učiteľka jej jednotku nedá 

Nevie čo sú zámená 

Podlamujú sa jej kolená 

Učiteľka nervy má 

Pozor päťku jej dá 

Látka príliš ťažká 

Nikto to nechápe 

Ester Križalkovičová, 8. A 

Ilustrácie: Linda Verešpejová, 9.A 
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Školský klub detí pracoval na plné obrátky 

Kreativita a aktivita žiakov sa prejavuje aj v poobedných činnostiach 

                   

September – vítanie prvákov 

Október – mesiac úcty k starším 

Darček pre starých rodičov,     
svietnik v tvare jesenného listu 

December - tvorivé dielne, výroba 
adventného kalendára 

Deti v ŠKD si ušili domček z látky, 
vzniklo vianočné mesto 

V okienku si našli malú sladkosť 
a lístok s úlohou, ktorú majú splniť 

List Ježiškovi  - Vianočná pošta na 
adresu, Ježiško 999 99 

Vianočné ozdoby z odpadového 
materiálu 

      Mgr. Monika Kuchárová 

Činnosť ŠKD v kocke 

Výrobky šikovných rúk 
detí v ŠKD 

Vôňa ihličia, žiariace očká,                              
to sú tie chvíle, keď srdiečko klopká.  

Škola je miestom učenia, tvorivosti,  

radostných chvíľ a detskej spokojnosti.  

Takéto chvíle prváčence mali,  

do veľkej veci pustili sa s nami.  

Urobili niečo z prírodnín a plodov,  

vyzdobiť si chceli milovaný domov.  

Mamky milé konáriky ihličia chystali,  

štyri sviece do aktoviek dali.  

Radosti i roboty bolo veľa,  

no detská duša láskou sa chvela.  

Tak si ich niesli ako poklady svoje,  

aj počas adventu sú myšlienkou v škole. 

Tak si ich pozrite - tie ich práce krásne 

a oceňte úsilie – veď nech nie je márne. 

PaedDr. Katarína Janičová 

Veľké veci malých prvákov 

Pozrite sa na to, čo vyrobili prváčikovia 
so svojou pani učiteľkou  
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Slovenská komisia Technickej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
organizovali tento školský rok netradičnou online formou technickú olympiádu.     
Školské kolo sa konalo 8. októbra prostredníctvom platformy EduPage. Zúčastnili sa 
4 žiaci našej školy v A kategórii. Mladí technici pracovali v školskom kole na 12 
úlohách v časovom limite 30 minút a v okresnom kole 24 úloh za 40 minút. V prvom 
školskom kole postúpili dvaja žiaci do okresného kola: Ján Augustín Girašek 
a Stanislav Duda. Druhé okresné kolo sa konalo 25. novembra, v ktorom sme získali 
pekné 7. miesto. Žiakom ďakujeme za reprezentovanie školy na technickej olympiá-
de, z ktorej si prinajmenšom odnášajú nové poznatky a skúsenosti. 

Výsledky školského kola: Kategória A : 1. Ján Augustín Girašek, 9.A – postup na  
okresné kolo, 2. Stanislav Duda, 9.A – postup na okresné kolo, 3. Katarína 
Jaššová, 8.A , 4. Dávid Duda – 8.A. 

Remeslo má zlaté dno 

Remeslo – malovýroba založená na ručnej práci. Vyžaduje si 
zručnosť a určitú dávku trpezlivosti. Naši šikovní remeselníci 
zo 7.A vyrábali v mesiaci október pletené košíky pre  svojich 
starých rodičov. Takýto netradičný ručný darček určite potešil 
babku aj dedka, nakoľko sa dnes využívajú vo výrobe       
moderné stroje, roboty a počítače, ktoré nahradili ručnú   
prácu človeka. 

 

  Máme šikovné ruky, veď sa pozrite 

Mgr. Katarína Janošková 

Technická olympiáda – školské a okresné kolo 
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Technika hrou 
Montáž školského nábytku -  8.A a 9.A 

Ručná práca učí človeka 
premýšľať, zdokonaľuje 
ručnú činnosť 
a schopnosť učiť sa   vý-
robným    postupom. Vý-
sledkom je dokonalý, je-
dinečný produkt –   výro-
bok. Základom montova-
nia nábytku je dôsledné 
rozloženie jednotlivých 
dielov. Rozpočítanie ma-
teriálu a súčiastok. Ná-
sledne naštudovanie 
technického výkresu 
a postupu práce. Žiaci 
prišli na to, že ponáhľať 
sa nevypláca. Nie nadar-
mo sa hovorí: „Dvakrát 
meraj,  raz rež.“ 
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    „Nikto si nezaslúži chorobu.“ 

 

Naša škola sa aj tento rok zapojila do kampane 
„Červené stužky“. Červené stužky sú symbolom       
prvého decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. 
Choroba je celosvetový problém, ktorý sa dotýka    
Slovenska a každého z nás. Červená stužka symboli-
zuje solidaritu v boji proti tejto chorobe. Na podporu 
tejto akcie sme si obliekli červené a biele tričká a na vybraných hodinách sme pozera-
li krátky dokumentárny film s názvom Anjeli, ktorého hlavnou protagonistkou je       
slovenská rehoľná sestra na misii Františka Olexová z Námestova. Film hovorí 
o deťoch chorých na AIDS v Juhoafrickej republike, o smrti a nádeji a o anjeloch, ktorí 
deťom pomáhajú zmieriť sa s ich  osudom.  

                                           Mgr. Nikola Karaffová 

„Bolo to dosť náučné, zaujímavé a miestami 
vtipné. Je to veľmi zákerná choroba 
a v krátkom čase na ňu zomiera veľa ľudí.“  

                                  Kristián Mišenčík,  8. A 

„Bolo smutné vidieť, ako zomierajú malé    
deti. Zároveň bolo dojemné vidieť, ako tie 
sestry pomáhali chorým.“ Šimon Kopilec, 6. A 

„Z filmu Anjeli mám veľa pocitov. Som rada, 
že na svete existujú ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať deťom a dospelým s ochorením 
AIDS.“                Tatiana Berdisová, 6. A 

„Je veľmi smutné, koľko detí zomrie na AIDS. Je dobré, že im ľudia pomáhajú. Bolo 
by super, keby na to bol liek, bohužiaľ nie je.“                            Daniel Jiříkovský, 7. A 

„Keď som videla film Anjeli, tak mi prišlo ľúto. Nikto si nezaslúži chorobu. Deti by si 
mali život užívať, nie zomierať. Je krásne, keď deti pochopia, že jedno z nich         
potrebuje ísť do neba.“                                                                   Zuzana Miková, 7. A 

„Bolo mi smutno, keď som videl film Anjeli. Cením si ľudí, že sa starajú o chorých.  
Určite by som chcel, aby sa táto zákerná choroba dala liečiť.“        Denis Porada, 7. A 

„Deti v Afrike to naozaj nemajú ľahké. Vôbec im nezávidím. Som rada, že som zdra-
vá. Životy detí sú možno krátke, ale tie sestry, 
ktoré im pomáhajú, dávajú im lásku a nádej, 
deti veria, že pôjdu do neba.“           

                                  Linda Verešpejová,  9. A 

„Je to smutný pocit vidieť, ako aj malé deti   
trpia zákernými chorobami a nakoniec          
zomierajú.                            Ladislav Laci, 9. A 

Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS 

Výpovede a názory žiakov po zhliadnutí filmu Anjeli 

AKRONYM 

A Aktuálny problém? 
 I  Individuálny problém? 

D Dlhodobý problém? 
S Spoločenský problém? 

S
kú

si
m
e
 s

i 
  
  
 

od
po

ve
d
a
ť
  
  
  

  
na

 o
tá

z
k
y
?
 



21 

 

Spomíname na Letnú školu 

V dňoch od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021 sa naši žiaci už po druhýkrát počas prázdnin 
zúčastnili letnej školy. Našou tohtoročnou témou sa stala „Kto si ty, kto som ja“.    
Počas piatich dní si žiaci opakovali poznatky najmä z prírodovedy, vlastivedy, navští-
vili niekoľko zaujímavých miest, a tak sa mohli postupne pripraviť na nový školský 
rok. Každý deň mal svoju tému a konkrétne aktivity. Program letnej školy bol takýto: 

1. deň: Lož a pravda – Žiaci na baliaci papier znázornili Boha - ako ho vnímajú,   
neskôr sa ocitli na siedmich stanovištiach, ktoré zodpovedali nesprávnej predstave 
Boha: Boh ako hodinár, sudca, počítač, bábkar... plnili úlohy  z rôznych oblastí 
(geografia, telesná výchova, informatika). A spoznávali pravdu. 

2. deň: Svet – exkurzia do Jasovskej jaskyne, návšteva Steel parku v Košiciach,       
prehliadka expozícií a interaktívna detská výstava veže do neba. 

3.deň: Cesta Slováka – aktivity v škole, kde sme žiakom pripomenuli významné 
osobnosti našich dejín ako Svätopluk, Mária Terézia, Ľudovít Štúr, Janko Matúška. 
Žiaci si mohli prejsť vojenským výcvikom, vyrobiť štít, pracovali s nárečím či zaspie-
vali našu hymnu. 

4. deň: Ja, môj dom a môj hrad - navštívili sme mesto Bardejov, Bardejovské kúpele 
a skanzen. 

5.deň: Syn/dcéra kráľa – vyhodnotili sme všetky aktivity a pasovali našich žiakov za 
kráľovské dcéry a synov, pričom nám mnohé s úsmevom sľúbili vernosť a my        
veríme, že sa dodnes toho pevne držia.  

Aktivity v škole 

Mgr. Silvia Radačovská 
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Návšteva mesta Bardejov 
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„Matematika je v živote potrebná a praktická.“ 

Odkiaľ pochádzate?  

„Z Brezovice.“ 

Ako vnímate svoje rodisko, miesto, kde od detstva 
bývate? 

„Mám veľmi rád dedinu, v ktorej žijem. Je v nej všetko, čo 
potrebujem. Nikdy by som nechcel bývať v meste, potre-
bujem „gazdovstvo“.“  

Na našej škole pracujete ako učiteľ matematiky.    
Prečo ste si vybrali práve tento predmet? Čím vás 
upútal? 

„Vždy som chcel byť učiteľom a matematika bola od     
základnej školy mojou srdcovkou. Ešte na základnej škole som mal predstavu, že raz 
budem učiť matematiku a fyziku, keď som však prišiel na gymnázium, od fyziky som 
sa akosi vzdialil a našiel som si naopak cestu k biológii. Takže ďalej som pokračoval 
v štúdiu na vysokej škole v odbore Učiteľstvo biológie a matematiky, teda tých     
predmetov, ktoré ma najviac bavili.“  

Ako sa pripravujete na vyučovacie hodiny?  

„Verím, že rovnako, ako si naši žiaci robia domáce úlohy – poctivo :D Každý deň sa 
musím pozrieť, čo budeme preberať v nasledujúci deň – koľko hodín na to máme     
vyhradených v plánoch, vybrať vhodné cvičenia k danej téme z učebnice alebo      
pomocníka, prípadne pripraviť či opraviť písomky, zapísať     známky, ...“ 

Ako vás prijali žiaci na našej škole? 

„To sa musíte opýtať ich :)“ 

Ako motivujete svojich žiakov? Dávate žiakom druhé šance? 

„Snažím sa im ukázať, že matematika je v živote potrebná, že je vysoko praktická 
a taktiež im ukázať aj nejakú zaujímavosť či „srandu“ súvisiacu s daným učivom.   
Druhé šance dávam – žiaci majú možnosť napísať opravnú  písomku, avšak musia si 
to zaslúžiť svojím správaním. Dať opravnú písomku nie je moja povinnosť, je to       
vymoženosť, ktorú môžem žiakovi poskytnúť.“ 

Prezraďte nám – akým žiakom ste boli? „Jednotkárom.“   

Bol nieto, kto ovplyvnil smerovanie Vášho profesijného života? 

„Určite áno. Počas štúdia mi osud doprial na každom stupni školy takého učiteľa. 
Ovplyvnili ma viacerí, spomeniem aspoň niektorých. Na ZŠ ním bola moja triedna  

 

Kto je nový v našej zborovni? Števko - energický a 
milý kolega. Ktorý predmet učí? No predsa ten, 
ktorý žiaci majú asi najmenej radi, alebo ho        
naopak milujú. Veda, ktorá v živote človeka zohrá-
va každodennú úlohu. Ak ste tipovali matematiku, 
urobili ste správne.                                                       

           Nech sa páči, pán učiteľ Mgr. Štefan Klembara. 
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Vždy ste chceli byť učiteľom matematiky? 

„Áno, ako som už vyššie spomenul :)“  

Akú vysokú školu ste navštevovali? 

„Prešovskú univerzitu, Fakultu humanitných a prírodných vied.“ 

Ktorá trieda je vaša najobľúbenejšia? 

„Učiteľ nemá mať najobľúbenejšiu triedu a ak ju aj má, tak to nesmie prezradiť :-)“  

Čo vám do života priniesla matematika? 

„Veľa skvelých ľudí, ktorých som spoznal pri jej štúdiu na vysokej škole a pohľad na 
svet očami matematika.“ 

Akým ste boli dieťaťom? 

„Hravým, malým, ružovým.. asi tak ako každé dieťa :D“  

učiteľka Ing. Danka Sekeráková, na gymnáziu Mgr. Soňa Šuhajová, a  na 
VŠ úžasný odborník na matematiku Milan Demko, PhD., ktorý už bohužiaľ 
nie je medzi nami.“  

Akú formy vzdelávania preferujete? A prečo? 

„V matematike ide vždy a vždy o cvičenie. Základom je naučiť sa teóriu 
a prepočítať dostatočné množstvo príkladov. Teória bez príkladov nemá využitie 
a príklady bez teórie nevypočítate.“  

Máte čas na záľuby? Ako trávite svoj voľný čas? 

„Mám ho, bohužiaľ. menej než za čias mojich štúdií. Veľmi rád čítam, chodím do    
prírody, na turistiku, cyklistiku a tiež rád chodím do divadla a kina.“ 

Blížia sa „najkrajšie sviatky roku“. Ako ich vnímate vy?  

„Ako požehnaný čas na oddych.“ 

Naj film: Zelená míľa, Forrest Gump, 
Láska nebeská, Gran Torino, ... 

Naj seriál: Simpsonovci (neverili by 
ste, koľko tam je matematiky) 

Naj kniha: Šťastný princ (Oscar 
Wilde), Sto rokov samoty (Gabriel  
Garcia Marquez), ... 

Naj cestovateľský zážitok: výlety 
z gymka – Viedeň, Praha, Poľsko 
a výlety do Tatier so spolužiakmi z výš-
ky 

Naj cestovateľský sen:  

Rím a Vatikán 

Naj kraj (región) Slovenska: Šariš 

Naj deň v týždni: dni, ktoré strávim v 
kruhu rodiny, priateľov, napr. pri turisti-
ke 

Naj farba: kráľovská modrá  

Otázky pripravila Tatiana Berdisová, 6. A a žiaci 5. A 
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„Každý má šťastie vo svojich rukách.“ 

 

 

Myšlienka v titulku tejto rubriky patrí našej       
bývalej žiačke Alexandre Verešpejovej. Pred pár    
rokmi skončila základnú školu v Krivanoch.    
Momentálne študuje na strednej škole. Ak sa 
chcete dozvedieť o tom, ako dnes žije, čo      
konkrétne  študuje, ako sa jej darí, prečítajte si 
toto interview. Nech sa stane krásnou inšpiráciou 
pre  vás! 

 

Ahoj, Saška, ako sa máš? „Ahojte! Mám sa     
výborne. Darí sa mi dobre, v škole je toho veľa, 
blížia sa nám polročné skúšky, ale snažím sa to 
nejako zvládať. Po skúškach si budem môcť vydýchnuť, nabrať nových síl do ďalšie-
ho polroka, na čo sa veľmi teším.“ 
Študuješ v Košiciach. Aké je toto mesto? „Študujem na Konzervatóriu Jozefa   
Adamoviča v Košiciach. Mesto Košice je pre mňa najkrajším mestom na Slovensku. 
Je plné života, dobrodružstva a nečakaných udalostí. Život v meste sa od toho môjho 
doterajšieho života na dedine dosť líši. Ale za tie tri roky, čo som tu, som si zvykla. Je 
to dosť veľká zmena, z malej dedinky vhupnúť do druhého najväčšieho mesta na  
Slovensku. Ale o tom je predsa život.“ 
Prečo si si vybrala práve štúdium herectva? „Tak na túto otázku ani ja sama odpo-
veď nepoznám. Keď som navštevovala Základnú umeleckú školu v Lipanoch, jedné-
ho dňa sa ku mne nečakane dostala informácia, že sa tu vyučuje aj Literárno–
dramatický odbor, čiže herectvo. Odvtedy som svoj voľný čas trávila premýšľaním nad 
tým, aké by to bolo, keby som išla študovať tento odbor. Nakoniec som prestúpila na 
Literárno–dramatický odbor a po čase som zistila, že ma to veľmi baví a zároveň    
napĺňa pozitívnou energiou. Na herectvo som stihla chodiť dva roky, teda do času, 
kým som neskončila základnú školu. A vo chvíli, keď prišiel moment výberu strednej 

školy, hneď som vedela, akou cestou sa vydať. Takže ani ja sama netuším, prečo       
práve to herectvo.“ 
Akí sú tvoji spolužiaci? „Spolužiaci – tí sú fantastickí. Síce je nás v triede pätnásť 
a z toho máme iba jedného chalana, ale aj tak je to bomba. Aj napriek tomu, že sme 
my dievčatá v prevahe, náš Kubko sa medzi nami cíti dosť dobre. (hihi) Veľmi dobre 
si rozumieme, každý sa s každým rozpráva o škole alebo o súkromných veciach. 
Spolu s našimi profesormi herectva pôsobíme ako taká veľká rodinka prinášajúca 
šťastie a obetu jeden pre druhého.“ 
Porovnaj základnú školu so strednou? Táto stredná škola sa líši od mojej       
základky v jednej dôležitej veci. Zatiaľ čo na základke sme mávali každý deň po päť – 
šesť hodín bez nejakých veľkých prestávok, tu na strednej ich mávame aj jedenásť, 
s istými väčšími prestávkami. Takže najväčší rozdiel spočíva v čase. Kým na základke 
končí vyučovanie o jednej popoludní, my to „ťaháme“ aj do šiestej večer.  
Ako vyzerá tvoj bežný deň v škole? „Môj bežný deň v škole vyzerá takto: každý 
deň začínam vyučovanie o 8:00 hod. Zvyčajne mávam iba jednu, dve hodiny voľno. 
Počas voľných hodín sa zvyknem učiť, alebo sa rozprávam s kamarátmi na chodbe. 
Celý týždeň som v škole približne do 17:00. Na tento systém  bolo nutné si zvyknúť. 
Mne sa to podarilo celkom rýchlo. 
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Po škole odchádzam na internát a večery trávim učením a chystaním sa do školy, 
inokedy zas dlhšími rozhovormi so spolužiačkami. V podstate každý deň je podobný 
tomu nasledujúcemu, ale každý z nich má inú podstatu.  
Aké máš plány po skončení školy? „Po skončení strednej školy by som sa chcela 
dostať na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Tam by som veľmi rada pokra-
čovala v štúdiu herectva. Ak by sa to na prvý pokus nepodarilo, vyskúšala by som 
Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Teraz avšak ťažko hovoriť o tom, čo bude ďalej. 
Osud to už nejako zariadi, no určite by som sa chcela aj v budúcnosti naďalej         
venovať hraniu na javisku.“ 
Čomu sa venuješ vo voľnom čase? „Voľný čas... Toto slovné spojenie sa mi už 
v poslednom čase vytratilo z mojich myšlienok a tiež aj z bežného života. 
V poslednom období som voľný čas nemala vôbec. A keď už aj, tak som ho využila 
na učenie na ďalší deň do školy... takže v podstate žiaden voľný čas nebol. Víkendy 
boli tiež trávené učením a chystaním sa na ďalší týždeň. Tretí ročník na konzervatóriu 
je dosť náročný, preto sa voľný čas postupne z môjho života stráca. No keď sa už 
predsa len naskytne príležitosť, rada ho strávim sledovaním nejakého filmu alebo 
rozhovormi s rodinkou.“ 
Blížia sa Vianoce. Ako ich budeš tráviť? „Tohtoročné Vianoce by som určite chce-
la stráviť v pokoji a oddychu od učenia a školského zhonu. Na tento sviatočný čas sa 
teším hlavne kvôli tomu, že si oddýchnem v kruhu mojej rodinky a blízkych. Vynahra-
dím im všetko, čo som kvôli povinnostiam zo školy s nimi zameškala.  
Čo by si chcela odkázať žiakom našej školy? „Žiakom našej školy by som chcela 
odkázať, aby celý čas šli za svojím snom, za tým, čo ich napĺňa, čo ich vie spraviť 
šťastnými a duchovne bohatými. Pretože každý má svoje šťastie vo vlastných rukách 
a záleží len na ňom, ako sa s ním popasuje. A tiež by som im chcela odkázať, že ak 

sa bude najbližšie dať, tak ich (aj vás) prídem všetkých pozrieť." 
Moje naj: 
- obľúbená kniha: Záhady raketovej ulice (Ivana Auxtová)   
- obľúbený film: Interview s upírom  
- obľúbené miesto: knižnica 
- obľúbený školský predmet: dejiny divadla 
- obľúbený citát: „Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok.“ (Marcus 
Aurelius)                                                       Otázky pripravila: Tatiana Berdisová, 6. A 

Inšpirujte sa našimi druhákmi, už teraz si plánujú budúcnosť. 

„Keď vyrastiem, chcem byť 
policajt. Policajti pomáhajú 
všetkým ľuďom, chytajú 
zlodejov, ochraňujú ľudí, 
starajú sa o bezpečnosť. 
Každý policajt musí mať 
uniformu, odznak, putá a 
zbraň.“           Adam Kušnír 

„Chcel by som byť leká-
rom. Veľmi chcem pomá-
hať ľuďom. Túžim ľudí    
robiť šťastnými a usmieva-
vými.“           Matúš Kuchár 

„Keď budem veľký, 
chcem byť futbalis-
ta. Mám rád futba-
lové lopty, pekné  
kopačky a dres.“     

Slavko Janič 

„Keď vyrastiem, chcem byť kader-
níčkou. Rada   češem vlasy,        
robím  rôzne  účesy.“ 

                            Lenka Lubinszká  
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      Charita nám nie je cudzia 

V školskom roku 2021/2022 sme sa opäť zapojili do 
programu „Škola priateľská k deťom“, ktorý je založený 
na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou 
stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňova-

niu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - deti, pedagógov aj rodičov, pričom podstatným 
prvkom je participácia detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také 
prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto, a do ktorého chodí           
s radosťou. Preto vás aj tento rok prosíme, pomôžte nám vrátiť úsmev na detské     
tváričky.  

Modrý gombík 

Arcidiecézna charita Košice aj tento rok organizovala 
„Zbierku školských pomôcok“ určenú na pomoc malým školákom, 
ale aj mladým študentov pre úspešný štart do školského roka 2021/ 2022.  
Do zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy a za pomoci svojich rodičov a rovesníkov tak  
obdarovali deti z Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove novými, ale aj použitými 
pomôckami. Veríme, že vyzbieranými vecami priniesli kúsok šťastia do detských duší 
a do sŕdc tých, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom          
za  prejavenú lásku k blížnemu.  

Zbierka školských pomôcok 

Zbierka „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE 
OD TOPÁNOK" mala aj tento rok na našej škole 
veľký úspech. Od začiatku školského roka sa deti 
zaujímali o to, kedy bude spustená.  Zapojili sa    
nielen žiaci s pomocou svojich rodičov, ale aj       
zamestnanci školy a zbierka takto nadobudla nový 
rozmer. Veľmi nás teší, že sme v kolektíve toľkých 
srdečných ľudí, ktorí v týchto ťažkých časoch myslia 
aj na blaho starkých. Medzi nami vyrastá generácia 
ľudí, ktorí vedia spojiť sily a potešiť blížnych. Sme 
veľmi radi, že spoločne môžeme robiť svet krajším 
a ľudí šťastnejšími. Ďakujeme!  

                                               Mgr. Nikola Karaffová,                                                   

                              koordinátor Žiackej školskej rady 

„Koľko lásky  sa zmestí          
do krabice od topánok?“ 
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     Matika nie je žiadny strašiak 

Na to, aby sa človek dobre orientoval v matematike, musí mať schopnosť logicky 
uvažovať. Na to však netreba vysokú školu, často stačí obyčajný sedliacky rozum. Pri 
nasledujúcich otázkach si môžete vyskúšať svoju schopnosť logicky myslieť. Čítajte 
pozorne, všetko je ukryté v zadaní.  
Mnohé z týchto úloh sú vybrané z knihy Jozefa Smidu  Aj toto je matematika.  
 
1. Vlak A vyrazí z Lipian o pätnástej hodine rýchlosťou 70 km/h. Vlak B vyrazí 
z Prešova v čase 15:10 rýchlosťou 80km/h. V momente, keď sa stretnú - ktorý z nich 
bude bližšie k Prešovu? 
2. Koľkokrát môžeme odčítať číslo 7 od čísla 32? 
3. Prečo sa v Číne zje viac ryže ako na Slovensku? 
4. Kedy sa na Orave kosí seno - začiatkom augusta, koncom júna alebo v máji?  
5. Hokejový fanúšik tvrdí, že vie povedať skóre každého zápasu pred jeho začiatkom. 
Ako to dokázal? 
6. Prečo nemôže byť muž, ktorý žije v Belgicku, pochovaný v Rusku.  
7. Dve mince majú spolu hodnotu 3€, ale jedna z nich nie je dvojeurovka.  
8. Ste v chodbe a pred vami sú 3 dvere. Jednými z nich musíte prejsť. Za prvými je 
miesto podlahy láva, za druhými sú tigre, ktoré už rok nežrali a za tretími sú kanibali, 
ktorí na vás čakajú. Ktoré dvere si vyberiete?  
Veríme, že ste na niektoré odpovede prišli sami, bez nazerania. Ak by to tak   
nebolo, veríme, že sa neinšpirujete nasledujúcim obrázkom: 

Odpovede: 

1. Je jedno, akou rýchlosťou vlaky A a B 

išli, a tiež kedy a v ktorom meste sa stretli. 

V momente, keď sa stretnú, budú na rov-

nakom mieste, teda ich vzdialenosť od 
Prešova bude rovnaká. (Ak by sa napr. 

stretli v Sabinove, ich vzdialenosť od Pre-

šova bude 18 km.) 

2. Iba raz. Potom už odčítavate číslo 7 od 

čísla 25. 

3. Pretože Čína má viac obyvateľov ako 

Slovensko. 

4. Seno sa nekosí, seno je pokosená, vy-

sušená tráva. 

5. Jednoducho, skóre každého zápasu 

pred jeho začiatkom je predsa   

    0:0. 
6. Pretože žije. 

7. Ak jedna z nich nie je dvojeurovka, tak 

ňou môže byť druhá minca. Ide teda 

o jednoeurovku a dvojeurovku. 

8. Dvere číslo 2. Tigre, ktoré už rok nežra-

li, vám príliš neublížia. 

   Mgr. Štefan Klembara 

Logika či sedliacky rozum?  
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