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     Milí kamaráti, 
   ďalší školský rok ubehol ako voda. Predo 
dvermi sú prázdniny a my žiaci sa ich           
nevieme dočkať. A nikto sa nám nemôže    
čudovať. V lete máme pokoj od učenia, ráno     
nemusíme skoro vstávať. Môžeme robiť    
športy, ktoré nám spríjemnia teplé dni.  Proste 
si môžeme užívať. V lete sa určite nudiť nebu-
deme, pretože si užijeme kopec srandy a    
zábavy s kamarátmi alebo svojou rodinou.  

       Už o pár dní sa rozlúčime nielen so      
starým školským rokom, ale priestory našej 
školy opustíme aj my deviataci. So smútkom 
odchádzame. Budete nám chýbať, no zároveň 
sa   tešíme na novú etapu svojho života.  

       Posledné číslo časopisu je pestrofarebné, 
plné akcií, obľúbených rubrík. Redakčná     
rada časopisu sa naozaj intenzívne venovala 
udalostiam, ktorých súčasťou ste boli aj vy. 
Pripomeňte si tento školský rok čítaním        
časopisu Krivý Jany. Inšpirujte sa vašimi     
super spolužiakmi, ktorí sa pravidelne zapájali 
do   súťaží. Na stránkach časopisu nájdete  
zaujímavé informácie zo života školy. Potešia 
vás výtvory žiakov, ktorí si našli čas a chcú 
vás  potešiť tým, čo im poskytla  vlastná      
fantázia. Počas voľných dní si môžete niečo 
uvariť a pomôcť tak svojim mamkám.           
Obľúbené  recepty školskej jedálne vás iste 
potešia. Časopis obsahuje aj nádherné       
ilustrácie vašich spolužiakov. Určite vás     
nadchne rozhovor s pani riaditeľkou Máriou 
Kromkovou. Pobavia vás aj fajn ankety, pri 
ktorých sa s chuťou  zasmejete.  

    Redakčná rada vám želá krásne prázdniny 
a v septembri opäť v škole! 
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Apríl 

15. apríla  – výtvarná súťaž, grafický návrh 

obálky žiackej knižky, téma: Moje budúce      

povolanie alebo Vlastná téma (Štefan  Duda, 

Sophia Luňaková, 7. A)  

17. apríla – Tárajko a Popletajka, výchovný 

koncert ku Dňu Zeme (triedenie odpadu),         

0. – 5. ročník 

24. apríla - Slávik Slovenska, školské kolo 

25. apríla – výtvarná súťaž Kostelničakov       

ornament 2019, vyhlásená v Spišskej Novej Vsi, 

poslaných 5 prác (Aneta Kuchárová, Štefan   

Duda, Ľuboslava Sontágová, Daniela Peštová, 

Karolína Berdisová (6. – 8. ročník) 

30. apríla - Perohryz 2019 – 4. ročník,            

vyhodnotenie súťaže školských časopisov    

Prešovského a Košického kraja, Košice,        

Občianske združenie Úlet (časopis Krivý Jany  - 

čestné uznanie) 

Máj 

- vyhodnotenie súťaže Matematický klokan 
(úspešní riešitelia— Filip Šimko (1. A), Matúš 
Hovanec (2. A), Tatiana Berdisová (3. A)  

- výtvarná súťaž Rozprávočka moja naj, 1. A 

- výtvarná súťaž „To je môj Milan“ (špeciálna  
cena poroty za portrét Štefánika), žiaci 8. A,   
organizátor – Gymnázium Lipany, Nadácia   
Modrá Torysa 

2.mája – „Cesta  slovanskou históriou“ - Od    
Sama po Štefana, 45-minútový náučný           
divadelno-šermiarsky program, šermiarsko-
divadelná kumpánia VIA HISTORICA  

6. mája – Milan Rastislav Štefánik – 100 rokov, 
súťaž žiakov základných a stredných škôl,  
„Poznáte M. R. Štefánika?, 3-členné družstvo – 
Tadeáš Kušnír, Ján Sabolík, Jozef Urda (9. A), 
2. miesto vo vedomostnom kvíze 

7. mája – Malý futbal starších žiakov. okresné 
kolo Sabinov, 10 žiakov 7. – 9. ročníka 

9. mája – Rétorika, regionálna súťaž v rétorike, 
DJZ Prešov – útvar osvetovej činnosti, Lukáš 
Gurka (7. A), 3. miesto 

Jún 

3. - 7. júna - škola v prírode, žiaci 1. A 

10. – 14. júna – Do školy na bicykli,      
aktivita pre žiakov školy 

14. júna - oslava Dňa detí 

18. júna – prednáška o kyberšikanovaní, 
jej formách a následkoch, 6. a 8. ročník 

18. júna – školský výlet žiakov 1. stupňa, 
jaskyňa Zlá diera, Nové centrum, Prešov 

20. júna – školský výlet, 6. a 9. ročníka, 
Aquacity, Poprad 

21. júna - prednáška o slovenských  
osobnostiach (pán Vrábeľ), žiaci 8. a 9. A  

25. júna - školský výlet, 5. a 8. ročníka,       
Sabinov, Mestské múzeum  

28. júna – slávnostné ukončenie         
školského roka 2018/2019 

- čitateľská gramotnosť žiakov 4. A, 7.  A 
(čítanie s porozumením) 

      Zažili sme 
10. mája – Slávik Slovenska, okresné   ko-
lo, ZUŠ Sabinov, Martin Bača (7. A),     Zu-
zana Kravcová (6. A) Adriána          Sontá-
gová (2. A) 

15. mája – návšteva Betánie pri krásnej 
príležitosti Dňa matiek (1. - 4. ročník) 

15. mája – V krajine remesiel 2019, ÚĽUV, 
vyhlásený 7. ročník  

13. – 17. mája – plavecký kurz, žiaci 5. a 6. 
ročníka, Spojená škola v Sabinove, „Mokré 
vysvedčenie“ za odmenu 

22. – 23. mája – zbierka Modrý gombík, 
Unicef, zbierka v priestoroch školy i obce 

26. mája – Deň matiek, Kultúrny dom Kri-
vany, vystúpenie pre mamičky 

28. – 29. mája – exkurzia v Bratislave, žiaci 
9. A  

30. mája – súťaž Hliadok mladých zdravot-
níkov, 10 žiakov, 1. družstvo, 1. stup. - 2. 
miesto, 2. družstvo (2. stup.) - 5. miesto 

31. mája – fotografická súťaž pre deti 
s názvom „Envirospektrum“, vyhlásilo    Mi-
nisterstvo životného prostredia SR, (cieľ - 
rozvíjať vzťah detí a mládeže k prírode 

a  životnému prostrediu  (Ján Sabolík,     9. 
A, Martina Novická, 8. A, Marek Novický, 6. 
A) 
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    Na Svetový deň vody 
(22.3.) bola vyhlásená    
súťaž časopisu Vodníček. 
Žiaci 2., 4. ročníka nelenili 
a do súťaže sa  zapojili. 
A veru sa  oplatilo. Získali  
pekné 2. miesto a krásne 
ceny.  

   Výhru prišiel odovzdať   
riaditeľ VVS, a. s. závod   
Prešov Ing. Karol Kalinák.  

           Mgr. Eva Viktorová 

    Voda a odpady nejdú k sebe 

 

Environmentálny 

problém, katastrofa,    
znečisťovanie, ničenie. 

poškodzovanie, ozónová 
diera, počasie, problém, 

nešťastie, budúcnosť 

    Deň Zeme je deň venovaný našej planéte a každoročne si 
ho pripomíname 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekolo-
gicky motivovaný sviatok, upozorňuje ľudí na  vplyv ničenia 
životného prostredia. Aj žiaci našej školy si pripomenuli Deň 
Zeme so zameraním na ekológiu prostredníctvom zaujímavé-
ho   výchovno-zábavného predstavenia „Ako správne triediť  
odpad“, ktorý sa konal 17. apríla v telocvični školy. 

    Zábavnou formou sa žiaci učili správne separovať odpad 
a aktívne sa zapájali do predstavenia. So správnym           
triedením žiakom pomáhala veverička, nafukovací maskot 
medveď, Tárajko a Popletajka. Veľmi nás potešilo, že naše 
pozvanie na predstavenie prijali aj učiteľky a žiaci 4. ročníka 
zo Základnej školy Torysa. Veríme, že sa prítomným       
predstavenie páčilo a odniesli si len pozitívne spomienky 
z predstavenia a  z návštevy našej školy.                

Voda 

more, zázrak, vodopád, 
potok, minerál, krištáľ 

A takto o nás na FB napísali!!!  
„Vodárenský zdroj a my. Tak znela súťaž o naj foto triedy, ktorú sme mali v tohtoročnom    
časopise Vodníček. 2. miesto získala ZŠ s MŠ Krivany - za aktivitu, skvelý nápad a super 
ekologické posolstvo. Riaditeľ VVS, a. s. závod Prešov Ing. Karol Kalinák bol deckám       
odovzdať ceny a poslal nám foto s takýmto komentárom: „Privítali nás veľmi milo, s krásne       
vyzdobenou triedou, tiež mi dali darček - poďakovanie, kde sa podpísali všetky deti, takže  
super." ĎAKUJEME“  Z krásneho druhého miesta a výhry sa tešíme.         Mgr. Eva Viktorová 

PaedDr. Katarína Janičová, Terezka Urdová,      
druháci a štvrtáci s radosťou na  tvári. 

Vodárenský 
zdroj a my 

Sviatok našej planéty 

učiteľky 1. - 4. ročníka 

https://sk.wikipedia.org/wiki/22._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
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Základná škola s materskou školou       
Krivany 24. apríla zorganizovala školské 
kolo speváckej súťaže.    Nádherné ľudové 
piesne zneli v priestoroch školy a tí       
najlepší speváci očarili porotu, ktorá      
musela    vybrať víťazov troch kategórií.  

Súťažiaci si pripravili dve ľudové  piesne.   
Jednu pieseň (súčasť  Spevníčka 2019),    
zaspievali bez hudobného sprievodu. Druhú si 
zvolili podľa  vlastného výberu. Pomalé 
i rýchle    melódie presvedčili porotcov, že aj 
v dnešnej dobe je ľudová pieseň stále obľúbe-
ná u mladých ľudí. V troch kategóriách zvíťa-
zili tretiačka Adela Kuchárová, šiestačka     
Zuzana Kravcová a siedmak Martin Bača.    
Víťazov školského kola čakalo okresné kolo, 
ktoré sa uskutočnilo 10. mája v Sabinove.                                 

 

Spievalo sa nám dobre 

 

 

Ľudová pieseň je stále „in“ 

Rebríček ľudových piesní 

Na Kráľovej holi  

(Peter Stedina, 1. A) 

Červený kacheľ, biela pec  

(Jozef Garančovský, 1. A) 

Keď ja huši pasla 

(Adriana Sontágová. 2. A) 

Ach, śerdečko mojo 

Marianka Berdisová, 3. A) 

Dievčatá a chlapci si 
vyspievali pekné ceny. 

Viktória Černická, 9. A 
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Hodina dejepisu bez skúšania Slovník šermu 

     Kord – dlhá, končitá zbraň 
na bodanie, používaná dnes 

len  v šerme 

  Fleuret – druh ľahkej     
bodnej zbrane  

  Halapartňa – kopija so      
sekerou a hákom 

   Fechtbuch – šermiarska 
knižka 

   Garde – základný postoj       
v šerme 

 Šabľa - sečná a bodná 
zbraň s jednostranným ostrím 

Priamo do školského areálu prišla k nám šermiarsko-

divadelná kumpánia VIA HISTORICA. Táto skupina          

2. mája usporiadala v priestoroch školy náučný              

divadelný program, v ktorom aj zábavnou formou        

prezentovala dejiny Slovanov i Slovákov.  

  

Divadelné predstavenie prezentovalo významné obdobia   

slovanských dejín. Avarské rabovanie, pohanské zvyky, boje 

s Frankami, príchod Maďarov, osobnosti našich dejín ako    

Rastislav, Svätopluk, knieža Pribina. „Páčilo sa mi to, išlo 

o našu minulosť. Veľmi obdivujem tých troch hercov, 

ktorí vedeli zahrať viac osobnosti histórie. Rada by som 

si pozrela podobné divadelné predstavenie,“  o vtipnom 

podujatí sa vyjadrila Martina Novická, žiačka 8.A.                             

Ján Sabolík, 9. A 

Rebríček  

         osobností (9. A) 

 

Ľudovít Štúr 
T. G.  Masaryk 
Mária Terézia 
M. R. Štefánik 
Michal Kováč 
Anton Bernolák 
M. M. Hodža 
J. M. Hurban 

Šermiari si vychutnávali svoje vystúpenie. 

Bez pravidiel to nejde 
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Tadeáš Kušnír, Jozef Urda, Ján Sabolík, 
žiaci deviateho ročníka, v pondelok         
6. mája 2019 reprezentovali našu školu    
v jedinečnej súťaži Poznáte Milana     
Rastislava Štefánika? Podujatie organizo-
valo Gymnázium v Lipanoch a Komunitná    
nadácia Modrá Torysa. 
 
 Milan Rastislav Štefánik - astronóm, generál 
a vedec. Má najväčšiu zásluhu na vytvorení 
Česko-Slovenska. Zomrel pred 100 rokmi 
(4.5.1919) pri havárii lietadla. M. R. Štefánik 
bol inšpiratívnou osobnosťou pre mnohých 
Slovákov. Naši najstarší žiaci si preštudovali 
množstvo materiálu, a práve preto výborne 
zabodovali. Získali krásne druhé miesto,       
z čoho sa veľmi tešíme a srdečne              
gratulujeme!  „Bolo tam super. Mysleli sme 
si, že skončíme predposlední a bum, zra-
zu   druhé miesto! Napínavý bol rozstrel     
medzi nami a gymkom.  Podarilo sa nám 
poraziť ich pri deviatej úlohe,“  o           
zaujímavom podujatí určenom pre žiakov 
škôl hornotoryského regiónu sa vyjadril     
šikovný  deviatak Tadeáš Kušnír. 

Ján Sabolík, 9.A 

Osobnosť Štefánika nás stále láka 

 

Šteránik  ilustrácia 

 

Vyznanie Tadeáša 
Kušníra. 
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Práca žiakov  8. A 
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Súťažiaci vystúpili s pripravenou voľnou témou. Ťažšou časťou súťaže bola vyžrebovaná 
téma a jej následné spracovanie spojené s rečníckym vystúpením. Porota hodnotila    
originalitu spracovania témy, presvedčivosť prejavu i celkový dojem súťažiaceho. Na 
podujatí sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníkov základných škôl i stredoškoláci. „Vymenil 
som si  skúsenosti so svojimi súpermi. Pripravil som si tému „Čo je to priateľstvo 
a kto je to priateľ?“. Vyžreboval som si tému „Hodnota virtuálnych priateľstiev“. 
Som so sebou spokojný. Napriek tomu viem, že sa musím stále zlepšovať, aby 
som mohol znovu o rok zabojovať o pekné umiestnenie,“ takto sa o rétorickej súťaži 
vyjadril  samotný víťaz Lukáš Gurka.                                   Alexandra Verešpejová, 9. A 

 

Ja si myslím, že čoraz častejšie sa stáva, že 
ľudia si píšu iba prostredníctvom Facebooku, 
Instagramu a iných sociálnych sietí. Hráme 

sa s mobilom, stáva sa z toho závislosť.       
A my máme pocit, že nám mobil zhorí 
v rukách. Stretávame sa vonku so svojimi 
kamarátmi a nemáme si čo povedať.           

Samozrejme, má to aj svoje pozitívne stránky 
(napríklad napíšem svojmu kamarátovi a on 
to hneď uvidí). Z mojich skúseností však   
musím povedať, že tento problém sa týka     

hlavne dievčat. Podľa mňa je vždy lepšie  
s kamarátom sa stretnúť vonku 
a porozprávať sa s ním priamo medzi štyrmi 
očami. Ľudia sa snažia na sociálnych sieťach 
byť lepšími,  krajšími. O svojich problémoch 

tvárou v tvár nechcú alebo nevedia hovoriť. 
Skúsme teda obmedziť písanie cez internet. 
Poďme radšej von a zabavme sa! 

Sme dobrí aj v umení rétoriky 

- rétorika je rečnícke umenie a náuka 

o verbálnom prejave 

- vznikla v starovekom Grécku (v tom -

čase  - súčasť stredného vyššieho vzde-

lania, často od prejavu závisel úspech) 

- rétoriku vyučovali rétori (učitelia   

rétoriky) 

- k známym rečníkom patrili Demoste-

nes (384 – 322 p. n.l) či Cicero (106 – 

43 p. n. l) 

- pre rečníka je dôležité rozvíjanie     

komunikácie, schopnosť človeka        

hovoriť voľne, isto, zrozumiteľne, prí-

ťažlivo, zaujímavo, presvedčivo, kulti-

vovane 

                   Pripravil: Jozef Urda, 9. A 

Moja tvorba   

(Hodnota virtuálnych priateľstiev)  
Lukáš Gurka, 7. A 

Dňa 9. mája sa v priestoroch Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove konala regionálna    
súťaž v rétorike, na ktorej sa zúčastnil aj 
siedmak  Lukáš Gurka. Svoje schopnosti vo 
vyjadrovaní využil a získal pekné 3. miesto. 
Podujatie bolo zamerané na rozvíjanie     
kladného vzťahu detí k rodnému jazyku, zdo-
konaľovanie rétorických vystúpení,       
schopnosť žiakov vyjadriť svoj názor,       
presvedčiť prítomných aj improvizovať.  

Viete, že...? 
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Aj tohtoročný máj patril našim mamkám, 
ktoré sú v živote každého človeka         
nenahraditeľné. Aj naši malí žiaci  prvého, 
druhého a štvrtého ročníka sa v utorok  
14. mája vybrali do Denného centra pre 
seniorov v Krivanoch. Rozhodli sa priniesť    
darček v podobe  spevu, tanca, riekaniek 
a tvorivých scénok práve tým mamám, 
ktoré si  zaslúžia našu úctu a pozornosť 
dozaista najviac. Sú to mamy, ktorých  
tváre poznačil čas nejednou vráskou 
a v živote už toho prežili mnoho.             
Mamičkám vyčarila  prítomnosť šikovných 
detí úsmev na tvári a nejednu slzičku na 
lícach. Na záver si deti pochutnali so 
starkými na lahodných koláčikoch a čaji. 
Veríme, že naše spoločné stretnutie pri 
príležitosti Dňa matiek  bude starkých pri 
srdiečku ešte veľmi dlho hriať a že sa 
čoskoro opäť stretneme pri nejakej     
krásnej akcii.              
                              Mgr. Mária Zdeneková,  
                      PaedDr. Katarína   Janičová 

 

Plné ruky detskej lásky 

Báseň o mame (Ján Sabolík, 9. A) 

Mama nám na líčko pusu dáva 

Každú noc nás uspáva 

Ráno skoro vstáva  

Dovidenia nám máva  

Keď so školy domov prídeš  

Dá ti niečo chutné zjesť  

Potom dá výborný dezertík 

Ona to dobre myslí  

Má v srdci lásku veľkú  

Jej objatie má veľkú silu 

Buď vďačný za to že ju máš  

Bez jej lásky svoje deti nevychováš 

Pomôž jej hneď 

Kúp jej voňavý kvet 

Dňa 26. mája sa v Kultúrnom dome Krivany 
uskutočnilo podujatie pri  krásnej príležitosti 
osláv dňa našich mamičiek. Príjemné popolud-
nie prítomným spríjemnili krásne básničky,        
pesničky a scénky žiakov základnej školy i   
maličkých škôlkarov. Celý program sa niesol v 
atmosfére rôznych podôb vzťahov medzi     
mužom a ženou. Prítomní sa zamysleli nad 
hodnotami každého človeka a obzvlášť nad 
postavením ženy v spoločnosti.         

                                    Linda Verešpejová, 6. A 
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„Výcvik bol super.  
Síce som preplával 
len     dvadsať met-
rov, ale som spokoj-

ný. Veľa som sa    
naučil, zabával som 
sa a ponáral sa do 

vody, ktorá bola  

super.“  

 Dominik Oreško, 5. A               

Boli sme až príliš mokrí 

Piataci a šiestaci sa v dňoch           
13. – 17. mája zúčastnili obľúbeného 
plaveckého výcviku. Na Spojenej 
škole v Sabinove absolvovali päť dní 
plávania, ktoré nepochybne pôsobí 
pozitívne na náš organizmus.   
Chlapci a dievčatá si osvojili základy 
plávania alebo sa v tomto športe 
zdokonalili.  

 

Na začiatku výcviku žiaci predviedli svoje           
doterajšie plavecké schopnosti. Podľa toho boli 
neskôr zoradení do skupín. Počas celého týždňa 
sa jedni učili plávať a tí druhí sa zdokonaľovali 
v tomto zdravom športe. Posledný deň bol pre    
žiakov výzvou, pretože mali šancu ukázať, čo sa 
naučili. Po úspešnom ukončení výcviku si všetci   
domov odniesli „Mokré vysvedčenie“ ako odmenu 
za svoje plavecké schopnosti. 

„V prvý deň som mal 
strach. Na druhý deň 

sme plávali s doskou a 
bolo to lepšie.“ 

   David Vardzaľ, 5. A 

Piatačka Ester Križalkovičová  v bazéne, ktorý 
bol super. Žiaci 5. a 6. ročníka  vo vode. 

Plávanie 

Radosť, zábava, 
úsmev, pád, skok, 

výhra 

„Na výcviku bolo        
super. V piatok sme 

mali  súťaž - kto a koľko 
zapláva.   Najlepší boli    

šiestaci.“    Ester       
Križalkovičová,   5. A 

Linda Verešpejová, 6. A   
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V dňoch 21. a 22. mája sa v priestoroch ZŠ s MŠ Krivany i v samotnej obci konala zbierka 
Modrý gombík, ktorú organizovala organizácia Unicef. Účelom zbierky bolo pomôcť deťom 
na východnej Ukrajine, ktoré už dlhší čas žijú vo vojnovom konflikte. Pätnásty rok táto   
výnimočná zbierka spája náš lepší svet s prostredím, v ktorom sa deti ocitli v núdzi 
a potrebujú nás. Ďakujeme všetkým, ktorí využili túto formu pomoci a prispeli na lieky,   
vodu, hygienické balíčky, potraviny a na opravu vojnou zničených škôl a domov. 

                      Mgr. Nikola Karaffová 

„Je to dobrá vec. Ľudia chcú pomôcť  

 druhým.“  Michaela Sontágová, 9. A 

Každé dieťa si zaslúži šťastné detstvo 

 

 
 

 

„Charita je skvelá. Jej cieľom je pomôcť chorým, 
osamoteným ľuďom, ktorí nemôžu žiť tak dobre 

ako my...“ Alexandra Verešpejová, 9. A 

Čo si myslíte o charite? 

 

„Je to super. Veľmi to pomáha ľuďom v núdzi. 
Keď môžem, pomôžem aj drobnými             

peniažkami.“ Ján Sabolík. 9. A 

 

Tv a škola 

2 na jedného - zástupkyňa a riaditeľka v akcii 

Dobre vedieť  - škola je základ 

Nekonečná láska - láska k učeniu? 

Oteckovia  - tých tu veľmi nevidieť, zlostia sa  doma dosť 

Rodinné prípady - stačia aj tie školské 

Susedské vzťahy -  triedy susedov sú nám vždy otvorené 

Vymenené životy - náš nesplnený sen 

Zlaté časy -  tie ešte len prídu 

Columbo - stopercentný prospech by hľadal roky 

„Páči sa mi, keď ľudia prispievajú na charitu. Keď budem môcť, tak   určite 

pomôžem. Je pekné, keď ľudia nemyslia len na seba.“ Martina Novická, 8. A 

      Vanessa Luňaková, Michaela Sontágová, 9. A 
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„„Pri potulkách mestom sme využili  
znalosti z nemčiny, angličtiny. Stretli 
sme veľké množstvo zaujímavých ľudí. 
Zistili sme, že naše jazykové znalosti sú 
na celkom dobrej úrovni. Domov sme si 
priniesli kopec zážitkov. Kiežby sme 
tam mohli ostať navždy!“    Jozef Urda 

     Páni! Odchádzame na exkurziu do krásnej 
Bratislavy – hlavného mesta Slovenska.     
Stretávame sa všetci okolo piatej hodiny ráno 

na vlakovej stanici v Lipanoch. Neskôr           
nastupujeme do vlaku a vyrážame na výlet. 
Cesta vo vlaku je zábavná a pohodlná. No nie 
nadlho. Po niekoľkých hodinách cesty sa    

väčšina triedy začína nudiť a nevieme sa     
dočkať, kedy tam už konečne dorazíme. No ani 
sme sa nenazdali, a nadišiel čas vystúpiť. Na 
začiatku sme navštívili Múzeum dopravy.      

Nachádzalo sa v ňom kopec rôznych modelov 
áut, bicyklov, motoriek, lodí a aj veľa známych 
starodávnych vecí. Po tejto prehliadke sme sa 
napokon ubytovali v Hosteli Blues. Mali sme 
možnosť oddýchnuť si a túto ponuku sme   

všetci bezprostredne prijali. Keď sa chýlilo 
k večeru, vybrali sme si pozrieť  pamiatky    
starého mesta. Modrý kostolík, teda Kostol sv. 
Alžbety sa nám veľmi páčil. Potom sme zašli 

k Slovenskému národnému divadlu a hneď 
oproti stála socha Milana Rastislava Štefánika. 
Neskôr sme prechádzali popri rieke Dunaj,   
pozreli si most SNP a navštívili sme aj Dóm  
sv. Martina. Keď sme prechádzali ulicami          

Bratislavy, na jednej z nich sme zahliadli      
Čumila, jednu z najznámejších sôch v tomto 
meste.  

Bratislava je nádherná 

Večer sme si uvarili puding. Všetci sme si na 
ňom pochutili a s nasýtenými žalúdkami sme 
sa neskôr pobrali do izieb. Spať sme išli asi 

o jednej hodine nadránom. Dovtedy sme sa 
ešte bavili na izbe. Na ďalší deň sme sa 
hneď po prebudení vybrali na Bratislavský 
hrad. Bol naozaj krásny, no veľká škoda -  

z nejakých príčin bol zatvorený. Ale našťastie 
sme mali možnosť prezrieť si aspoň záhradu 
a okolie hradu. Hneď „za rohom“ sa           
nachádzala Národná rada Slovenskej        

republiky. Potom sme prechádzali okolo    
Prezidentského paláca. A tak nás čakala dlhá 
cesta na Slavín - pamätník padlých vojakov 
druhej svetovej vojny. Z tohto pamätníka bol 
krásny výhľad na Bratislavu. Vybrali sme sa 

aj do Prezidentskej záhrady. Trochu sme si 
tam oddýchli, nabrali nové sily a pobrali sme 
sa na vlakovú stanicu, odkiaľ nám o pol     
hodiny odchádzal vlak. Počas cesty           

domov sme sa rozprávali, a tak nám aspoň  
čas bežal rýchlejšie. Domov sme síce dorazili 
unavení, ale stálo to za to! 

                         Alexandra Verešpejová, 9. A 
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Pre desiatich žiakov našej školy bol 30. máj 
veľmi dôležitý. Zúčastnili sa totiž okresnej 
súťaže Hliadok mladých zdravotníkov. Na 
podujatie, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ 
Lipany, Komenského 113, sa členovia     
zdravotníckeho krúžku pripravovali. 

Žiaci 2. a 3. ročníka (1. kategória) súťažili na 5 
stanovištiach. Znalosti z poskytovania prvej   
pomoci, história Červeného kríža, poskytova-
nie KPCR (umelé dýchanie), bočná stabilizova-
ná poloha a modelová situácia (ošetrenie     
zranení po páde z bicykla) boli súčasťou      
nadšeného súťaženia. Z celkového počtu 205 
bodov stratili len jediný, čo im zabezpečilo      
2. miesto. Nedali sa zahanbiť  ani žiaci         
2. stupňa (2. kategória). Súťažili na 6           
stanovištiach a okrem spomínaných úloh svoje 
schopnosti predviedli aj v ďalšej náročnej      
situácii – ošetrovali rozhádaných fanúšikov   
hokeja. Navyše museli s poranenými             
komunikovať v anglickom jazyku. Z celkového 
počtu 234 bodov družstvo stratilo len 4                
body. Získali 5. miesto. „Na súťaž sme sa   
pripravovali veľmi zodpovedne. Na jednom 
stanovišti sme si dokonca precvičili         
vedomosti z anglického jazyka,“ vyjadrila sa 
o tejto jedinečnej súťaži siedmačka Nikola   
Pavlufčíková, členka družka HMZ.  

Mgr. Mária Šimová 

 Pomáhajme všetkým a nezištne 

KPR – kardiopulmonálna resuscitácia 
(obnovenie krvného obehu) 

Pneumotorax – kolaps alebo spľasnutie 
pľúc 

Bezvedomie – život ohrozujúci stav bez 
ohľadu na príčinu jeho vzniku 

Červený kríž – poslaním organizácie je 
predchádzať a zmierňovať utrpenie ľudí, 
bez ohľadu na rasu, pohlavie,  nábožen-
stvo a politické presvedčenie        
(zakladateľ – Henry Dunant)   

                     Karolína Berdisová, 7. A 

Rýchlokvíz 

1.Číslo zdravotnej služby je: 

a) 158  b) 155  c) 150 

2.Vedomie zisťujem: 

a)oslovením 

b) sledovaním pulzu na ruke   
alebo krku 

c) oslovením a bolestivým      
podnetom 

3.Stabilizovaná poloha je určená 
pre: 

a)osoby v bezvedomí 

b)osoby v šoku 

c)osoby otrávené alkoholom 

                             1b, 2c, 3a 

Zdravotnícky slovníček 

Zdravotníci v akcii. 
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Siedmaci -  postrach školy? (z denníčka 7) 

Ilustrácia: Karolína Berdisová, 7. A 

Piatok 

Jupí! Konečne piatok. Pri živote nás celý týždeň držala 
iba nádej, že raz príde tento deň. Učiteľov štve, keď 
niekto neustále čumí na hodinky a odpočitáva minúty. 
No v piatok sa to už nedá vydržať. Všetci si potichu   
počítame sekundy, minúty do konca. Ten pocit, keď  
poslednýkrát zazvoní zvonček, je úžasný. 

                Magdaléna Sčísláková, 7. A 

Emócie 

Nálada, pocity, radosť, smútok, strach, šťastie,    
prekvapenie, myšlienky, sklamanie, neistota 

Charakteristika našej triedy 

Naša trieda má more žiakov. Je nás 
23. Je to jeden veľký rozruch 
a chaos. Bitky, prezývky, žalovanie, 
niekedy aj vzájomná pomoc. Provo-
kácia učiteľov je špecialita našich 
chlapcov. Máme super triednu uči-
teľku, ktorú máme radi.                         

                Nikola Pavlufčíková, 7. A 

Štvrtok  

Chémia našu triedu veľmi nebavila, až kým sme nemali 
robiť pokusy. Každý z nás sa veľmi tešil, a tak sme   
zatvorili ústa a nikto z nás sa neozval. S tou poslušnos-
ťou nám to veľmi nevyšlo, no boli sme radi, že sme 
ostali celí. 

Utorok 

Aj napriek tomu, že máme 7 hodín, je utorok celkom 
ľahký deň. Máme techniku, informatiku a poslednou je 
hudobná výchova – pre nás najľahšia hodina, teda   
keby nebolo potrebné spievať. Musím povedať, že my 
by sme sa spevom asi neuživili. Jedine ak by chcel  
niekto ohluchnúť.  

Streda 

„Pozor, osa!“ zakričal niekto počas hodiny, práve keď 
sme sa chystali písať test. Pravdaže sa okamžite každý 
otočil a venoval svoju pozornosť ose, len aby nepísal 
test. Všetci kričali, ako keby to bola krvilačná beštia, 
ktorá nás všetkých zabije. Chudáčik osa. Bála sa viac 
ako my. Učiteľke sa to ale nepáčilo, vyhnala osu von 
a do rúk nám dala testy.  

Pondelok 

Je to tu zas. Už len slovo „pondelok“ neznamená nič 
dobré. V tele siedmaka a vlastne aj v tele každého    
iného žiaka to vyvoláva smútok, hnev či strach. V našej 
triede je v pondelok nálada asi taká ako na pohrebe. 
V priebehu dňa sa to síce trochu zlepší, ale pondelok 
je pondelok. A tento nebol vôbec iný ako tie ostatné.  

Sms 

správa, priatelia, písmená,    
rodina, text, radosť, potešenie,   

smútok, aplikácia, odosielateľ, 
prijímateľ, fotka  

Korešpondencia 

pošta, poštár, obálka, list, 
známka, podací lístok 

Žiaci 9. A 
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Najrýchlejšia príprava 

Kuracie soté s ryžou 

Polievky 

Milánska polievka 

Urobíme si zápražku z múky a oleja. Pridáme paradajkový 
pretlak, cukor, soľ, nové korenie, bobkový list a necháme 
variť. Z hrubej múky a vajec si urobíme cesto. Uvaríme 
halušky. Halušky hodíme do polievky. Tú dochutíme   
smotanou na varenie a nasekaným kôprom. 

Babička Karolínka 

Zeler a zemiaky očistíme a varíme so soľou. Uvarené   
rozmixujeme, zjemnime smotanou na varenie a mliekom. 
Šunku  opražíme na masle a pridáme do polievky aj 
s pažítkou.  

Obľúbené jedlá školskej  

jedálne  

Segedínsky guláš  (Magdaléna         
Sčisláková, 7. A) 

Rybie filé  (Sophia Luňaková, 7. A) 

Kapustné fliačky (Zuzana                 
Kravcová, 6. A) 

Špagety (Linda Verešpejová, 6. A) 

Dukátové buchtičky (Ľubka         
Sontágová,8. A) 

Kurací rezeň so zemiakmi                
(Kristián Mišenčík, 5. A) 

Ryžový nákyp, žemľovka                      
(Ján Sabolík, 9. A) 

Bratislavské rizoto (Saška                    
Verešpejová 9.A) 

Buchty na pare (Adriana                  
Sontágová, 2. A) 

Pizza (Jozef Kušnír, 4. A) 

Polievka babičky Karolínky  (Daniel           

Jiřikovský, 4. A) 

Hlavné jedlo 

Hovädzia roštenka na brusniciach 

Hovädziu roštenku nakrájame na rezance, opražíme na 
cibuľke, podlejeme vodou. Osolíme, okoreníme a varíme 
domäkka. Zahustíme Solamylom. Dochutíme   výborným 
brusnicovým džemom. Podávame s citrónom a brusnico-
vým džemom. Ako prílohu môžeme servírovať ryžu. 

Študentský rezeň 

Bravčové karé narežeme. Naklepeme, opečieme na oleji. 
Poukladáme ho na plech. Okoreníme a osolíme. Rezne 
potrieme Aivarom, posypeme pórom a syrom, zalejeme 
smotanou na varenie. Pečieme v rúre a podávame so 
zemiakovou kašou.  

Top jedlá  

(podľa pani kuchárok) 

Špagety 

Buchty na pare 

Bravčové guľky v paradajkovej 
omáčke 

 

Čo sa varí v našej kuchyni? 

Ďakujeme vám, pani kuchárky, 
za vaše skvelé, chutné jedlá.  

Šaláty 

Paradajkový s pórom 

Paradajky a pór umyjeme.       
Pokrájame ho, dochutíme soľou,      
cukrom, octom a premiešame. 

Jablkovo-pomarančový 

Jablká a pomaranče očistíme, 
nakrájame na menšie kúsky.   
Dochutíme cukrom, citrónovou 
šťavou a troškou soli.               
Premiešame. 

Ilustrácia: Karolína Berdisová, 7.A 
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1.Ako vyzerá bežný život riaditeľky školy?  

„Ako život manažérky, úradníčky i učiteľky dokopy. Je hektický, určite nie nudný.“  

2.Ako by ste našu školu predstavili tým, ktorí ju nepoznajú? 

„Naša škola na Bažove vzdeláva žiakov z Krivian i z Torysy už 50 rokov. Napriek tomu je  
veľmi pekná a moderná. Okrem iného má aj krásne prostredie. Je pre mňa tá najkrajšia. Ško-
la je plnoorganizovaná, teda s ročníkmi 1.- 9., má 186 žiakov, teda je to škola rodinného typu 
s individuálnym prístupom k žiakom. Jej súčasťou je aj materská škola, školská jedáleň,  
Centrum voľného času i Školský klub detí. “ 

3.V čom je naša škola iná ako ostatné? 

„Naša škola je v mnohom jedinečná. Učí poznávať a milovať svoj rodný kraj i dedinu, zacho-
vávať tradície. Žiaci si môžu vyskúšať staré remeslá, utkať vlastný koberček alebo zatanco-
vať v Čerkutke... Poznajú sa po mene a verím, že sa v škole cítia ako doma. A samozrejme, 
mala výnimočného zamestnanca - pána učiteľa Jána Lazoríka.“ 

4.Ste riaditeľkou školy. Zároveň učíte dejepis. Čím je tento predmet pre vás zaujíma-
vý? Prečo práve dejepis?  

„Historia magistra vitae. História je predsa učiteľkou života.“  

5.Chceli ste byť učiteľkou odmalička? Alebo ste premýšľali aj o iných povolaniach? 

„Nie, vôbec nie. Už od detstva ma fascinovali uniformy. Ak by som sa nestala učiteľkou, asi  
by bol zo mňa generál v sukni.“ 

6.Je náročné spojiť vyučovanie predmetu s riadením základnej školy?  

„Nie je to ľahké.“ 

7.Ako motivovať žiakov, aby sa lepšie učili?  

„Ťažká otázka, ešte ťažšia odpoveď. Áno, motivácia je veľmi dôležitá. My učitelia musíme 
žiakov neustále motivovať. Žiaci musia pochopiť, že sa učia pre seba, pre život, nie pre 
známky, nie pre rodičov..., ale aby boli múdri, rozhľadení a vzdelaní.“  

8.Aký by mal byť ideálny žiak?  

„Taký žiak podľa mňa neexistuje, bola by to neskutočná dokonalosť. Ideál je predsa najvyšší 
vzor. K ideálu sa môžeme neustále približovať, a tým neustále zlepšovať. Každý, kto túži po 
poznávaní, po múdrosti je pre mňa ideálny.“ 

9.Veľa cestujete. Ktorá krajina vás najviac fascinuje? Do ktorej sa chcete určite vrátiť?  

„Veľmi rada cestujem a spoznávam nové miesta i krajiny. Francúzsko a Taliansko, ak         
hovoríme o minulom čase. Určite chcem lepšie spoznať Česko a ostatných našich susedov, 
ale najmä naše krásne Slovensko. Je  toho ešte stále dosť.“ 

10. Prezradíte nám, ako trávite voľné chvíle?   

„Najradšej chodím na prechádzky do prírody, v lete najradšej oberám v záhrade ríbezle.“ 

Učí deti poznávať a milovať svoj rodný kraj,  
dedinu... 

„Historia magistra vitae.  

História je predsa učiteľkou života.“ 

Mgr. Mária Kromková 
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11.Akých ľudí si vážite? Aké hodnoty sú pre vás dôležité?  

„Priamych a čestných. Zdravie, rodina, priatelia.“  

12.Aký máte vzťah k obci, v ktorej bývate?  

„Myslím si, že som dosť veľký lokálpatriot.“  

13. Poznáte nejakú peknú myšlienku, ktorou sa riadite po celý život? 

„Poznám mnoho zaujímavých myšlienok, vyberiem jednu z nich - Človek, ktorý pomáha, ktorý 
je užitočný, žije pre druhého, stáva sa naozaj šťastným. To sa mi v živote osvedčilo.            

Odporúčam prečítať si knihu Strom, ktorý dáva. Je to otázka pár minút.“ 

 

 

Čo ešte o nej neviete? 
Naj filmy: určite cestopisné a dokumentárne 

Naj seriál: nemám rada seriály 

Naj knihy: Tri. Zlaté jablká slnka (Ray Bradbury), Strom, ktorý 
dáva (Shel Silverstein) a samozrejme už od detstva Malý princ. 

Naj súčasná osobnosť: Neviem. Súčasnosť ma predsa svoje 
korene v minulosti... 

Naj historická osobnosť: asi Mária Terézia 

Naj historické obdobie: stredovek, pre mnohých vraj temný, pre mňa fascinujúce       
obdobie skvostnej architektúry, svetskej i cirkevnej 

Najzaujímavejšia historická udalosť: Nebudem konkrétna. Vždy opakujem svojim      
žiakom, aké dôležité je poznať svoje korene, svoju históriu – či je to na hodine dejepisu alebo 
na dejepisnej exkurzii. Verím, že na to nezabudnú, aby ich nezrazil k zemi silnejší vietor. 
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Jožko je v očakávaní letných prázdnin 

1. Ahoj, Jožko. Ako sa cítiš? „Dobre. Budú 
prázdniny. A v týchto dňoch nás čaká Deň 
detí.“ 

2. Blíži sa vysvedčenie. Ako to s tebou 
vyzerá? Posnažil si sa? „Snažil som sa, 
aby boli samé naozajstné  jednotky. Písal 
som veľa pravopisných cvičení, päťminúto-
viek zo sloviny i matiky. Každý deň som si 
chystal všetky veci do školy. Niekedy sa mi 
nechcelo a vtedy som išiel radšej na trampo-
línu.“ 

3. Si žiakom 3. ročníka. Aká je tvoja     
trieda? Predstav nám ju trošku. „Sme 
dobrý kolektív. Dokopy nás je 19, 
s učiteľkou 20. Spolužiaci sú kamaráti. Len     
niekedy sa bijú. Nepáči sa mi, keď jedno 
z dievčat si prečíta text desaťkrát a potom 
dostane jednotku.“ 

4. Počúval si učiteľky počas celého roka? 
„Áno,  skoro vždy.“ 

5. Vonku je teplučko. Blížia sa prázdniny. 
Čo budeš robievať počas teplých dní? 
Aké máš plány? „Budem sa bicyklovať.  
Teším sa na to, kedy postavíme bazén.   
Budem mať pokoj od školy. Za vysvečko   
dostanem lego.“ 

Prázdniny sú predo dvermi. Máme dostatok 
času, aby sme mohli robiť všetky možné 
aktivity, na ktoré sme počas školského roka 
nemali čas. Ak ste zvedaví, čo bude robiť 
náš Jožko, aké má plány, prečítajte si 
ďalšie pokračovanie rozhovoru s týmto 
huncútom. 
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6. Deviataci odchádzajú. Poznáš ich    
dobre? „Poznám ich podľa toho, že sú     
vysokí. Vedia asi toho veľa, keďže prešli 9 
ročníkov. Nepoznám ich  všetkých. Odkaz 
pre nich: Dovi-dopo. Nech sa im darí!“ 

7. Čo by si robil, keby si bol veľkým     
deviatakom? „Bol by som šťastný, že pre 
mňa škola končí. Nečakali by ma prázdniny, 
ale koniec učenia. Mal by som takú väčšiu 
prestávku.“ 

8. Chceš niečo odkázať spolužiakom? 
„Nespadnite na bicykli. Nespadnite do 
„jarku“. Majte sa dobre. Uvidíme sa vo       
4. ročníku (teda v septembri).“ 

Čo budeme robiť v lete? (5. A) 
„V lete budem len v bazéne. Budem navštevovať  babku a navštevovať kúpaliská.“  

               Kristián Mišenčík 

„Najprv budeme chodiť na kúpalisko. Potom pôjdeme do Egypta. Teším sa.“   Dominik Oreško 

„Cez leto sa budem bicyklovať s mojou najlepšou kamarátkou. Budeme hrať rôzne hry 
a pôjdeme aj stanovať. Som zvedavá, aké bude počasie.“                        Ester Križalkovičová  

„V lete sa chystám prespať v stane. S kamarátom sa budeme kúpať vo vode, budeme opekať. 
Teším sa na zábavu.“                David Vardzaľ 

„Pôjdem k bratrancovi do Brezovice. Pôjdeme sa kúpať. S rodičmi navštívim aquapark.“ 
                          Oliver Bujňák  

Viktória Černická, 9. A 
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Kam ich vietor zaveje? 

...a ďalšia škola predo mnou (Vanessa Luňaková) 

...a stredná za rohom (Michaela Sontágová) 

...prídu na rad ďalší spolužiaci (Viktória Černická) 

...za chvíľu začne ďalšia dôležitá etapa môjho života  

(Ema Konkoľová) 

...čakám na nové prekážky (Ján Sabolík) 

...nič mi nechýba (Jozef Urda) 

...ďalšie 4 roky na inej škole (Ján Ištoňa) 

...ďalšie roky v inom prostredí (Dávid Knap) 

...čaká ma nová škola, na ktorej sa pripravím na  

svoje budúce povolanie (Alexandra Verešpejová) 

 

Odchádzame 

Už je to tu, lúčime sa 

Na nás v dobrom  

spomínajte 

Naďalej sa s nami  

kamaráťte 

Ďalším deviatakom trón  

predávame 

Robte všetko to čo my, ale 

lepšie 

Učiteľov počúvajte 

Nervy im nerobte 

Majte dobré vzťahy 

Otvoria sa vám nové brány 

Prázdne miesta zaplníte vy 

Dovidenia 

Bývalí deviataci sa lúčia 

               Ján Sabolík, 9. A  

Dovidenia! 

Škola naša premilá 

Zavolajme Rozborila 

Spomienky tu pekné 
máme 

Preto vám kvietky         
dáme 

Pekne sa tu učíme 

Trojky za to dostávame 

Do školy sa tešíme 

Ráno domáce riešime 

Boli sme tu radi 

Keď sme boli „smradi“ 

Tento rok už končíme 

A všetkých vás   

zdravíme 

 

Kevin Timčo, Tadeáš  

Kušnír, 9. A 

 

Mali sme domácu úlohu?  

Daj opísať  

Pani učiteľka, šak nič nerobme.  

A to musíme?  

Čo je tam napísané?  

Čo dnes budeme robiť?  

Joj! Pán učiteľ.  

Píšeme dajaký test alebo 

 písomku?  

Nemám žiacku.  

Juchú!  

Z čoho?  

Je to pravda. 

Už konec roka.  

Zázraky sú zázraky.  

Pre TV JOJ. 

Zajtra vám donesiem.  

Ja som nič nepovedal.  

Ja nič nerobím. 

      Ján Sabolík, 9.A 

Mám 15 a ... 

17 hlášok deviatakov 
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Trápime svoje unavené hlavičky 

Bolo to dávnejšie, ale pamätám si to,   
akoby to bolo včera. Rodičia išli na    
svadbu, mňa nezobrali, pretože som     

nechcel ísť. Moja frajerina trvala asi do pol 
deviatej. Vo chvíli, keď som sa pozrel na 
chodbu, uvedomil som si, že všade je   
úplná tma, moje gate zväčšili objem asi 

o dve kilá. Vtom som si uvedomil, že     
samota nie je nič pre mňa. Pomalými    
krôčikmi som išiel do kuchyne, zobral som 
si mobil a začal som googliť so snahou 

zbaviť sa pocitu, že som doma sám a že 
rodičia sa vrátia až nadránom. No 
našťastie youtube videá ma zbavili       
strachu. A neskôr som slastne zaspal.  
Ráno ma zobudili rodičia so slovami: „Poď 

na párky, nech ti nevychladnú.“               
       Lukáš Gurka, 7. A 

Myslím si, že keby sme sa ocitli na   
opustenom ostrove, tak by sme sa viac 
spriatelili a uvedomili by sme si to, že 
sme si všetci rovnocenní. My chlapci by 
sme sa určite spojili a postavili by sme si 
nejaký obrovský dom. Postavili by sme 
ho z materiálu, ktorý by sme našli na   
ostrove. Steny by sme polepili blatom 
a všetko by do seba krásne zapadlo. 
Dievčatá by nám dávali piť kofoly a jedlá, 
ktoré by našli. Plávali by sme vo vode 
a hrali by sme futbal. Večer by sme     
sedeli pri okne a rozprávali by sme sa  
s dievčatami. Po nejakom čase by sme 
spoločnými silami z opusteného ostrova 
urobili ostrov plný zábavy a zmenili by 
sme ho na veľké kráľovstvo. Dievčatá by 
sa opaľovali. Stal by sa z nás super tím. 
No neviem, dokedy by nám to vydržalo. 
Nakoniec by sme museli hľadať rôzne 
spôsoby, ako sa dostať z ostrova preč.     

                                   Lukáš Gurka, 7. A 

Čo by sa stalo s našou triedou na opustenom 
ostrove? Chlapci a dievčatá si rozdelili ostrov 
na dve polovice. Obidve skupiny sa snažili žiť 
sami. Pre niektorých to bolo ťažké. Po         
večeroch sme sa na seba chodili pozerať.     
Rozprávali sme sa. Keď sme nemali čo jesť, 
chceli sme sa vzájomne pozabíjať. Hneď na 
druhý deň prišla pobrežná stráž. Hľadali nás, 
ale nás nikde nebolo. Boli sme v strede       
ostrova. Zrazu sme počuli zvuk lode a bežali 
sme k nej. Zobrali nás domov a na ďalší výlet  
sme došli zdraví a hlavne nestratení.    

                          Nikola Pavlufčíková, 7. A 

Jedného dňa sa nám konečne podarilo      
prehovoriť pani učiteľku, aby sme išli na výlet 
na Floridu. Za normálnych okolností by nám 
to nikdy nedovolila, ale mala dobrého          
kamaráta, ktorý nám to vybavil lacnejšie. Keď 
sme na Floridu dorazili, každý išiel svojou 
cestou. Všetci si chceli pozrieť ostrov a     
chatky. Asi po dvoch hodinách sme sa všetci 
stretli pri ohnisku. Všetci okrem učiteľky.    
Nastala panika. Boli sme tam úplne sami. 
Tých desať minút bez učiteľky bolo pre nás 
ako tri hodiny panikárenia. A zrazu sme ju   
našli. Prišla k nám úplne pokojná a v ruke   
držala kokosy, mangá a iné ovocie. Všetko 
nám vysvetlila. Bola hľadať jedlo. Nakoniec 
sme si výlet všetci užili. 

                         Magdaléna Sčisláková, 7. A 

Samota – nič pre mňa Naša trieda na opustenom ostrove 

Novodobí Robinsoni 

Ilustrácia: Linda Verešpejová, 6. A 
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Jupí, oslavovali sme! V piatok 14. júna sme 
sa neučili. Zaplnili sme priestory školy svojím 
smiechom a radosťou. Medzinárodný deň 
detí sme oslávili prostredníctvom rôznych 
športových hier. Lovenie mincí v bazéne, 
prenášanie vody špongiou či ďalšie stanoviš-
tia boli pre nás naozaj vytúžené. Predviedli 
sme svoju šikovnosť i zručnosť a ukázali 
sme všetkým, že sa vieme naozaj zabávať. 
Nesmelo chýbať maľovanie na tvár. Pochutili 
sme si na sladkej zmrzline a obľúbenej kole. 
Tento slnečný deň sa začal ukážkou „útoku“ 
Dobrovoľného hasičského zboru Krivany.    
A keďže bolo veľmi horúco, zo školského 
ihriska takmer nikto neodišiel suchý. „Deň 
detí sa mi páčil. Najlepšie boli  balóny  
naplnené vodou. Takisto ma zaujali      
hasiči, ktorí nám predviedli štafetu. Na 
tento deň nikdy nezabudnem,“ o príjem-
nom dopoludní sa takto vyjadril Maroš      
Hovanec, žiak 2. A. 

                         Alexandra Verešpejová, 9. A 

Oslavovali sme Deň detí 

Slnko 

Ničnerobenie 

Voda  

Bazén 

Voľno 

Spánok  

Zábava 

Hudba 
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Pobyt v prírode nás potešil 

 

Prvý júnový týždeň sa prváci s pani učiteľkami vybrali do školy 
v prírode, ktorá sa uskutočnila tento rok v Starej Ľubovni. Hneď 
v pondelok sme navštívili starobylý hrad v Starej Ľubovni. 

V rozprávkovom prostredí hradu sme stretli okrem čerta a dobových 
postáv aj princezné a kráľovnú. Obrovský zážitok pre nás boli    
hlavne sokoliari, ktorí nám predviedli, akí draví vedia byť vtáci. 
V skanzene sme mali možnosť nazrieť do dreveníc, v ktorých bývali 

naši predkovia. Deti mali veľkú radosť, že si mohli sadnúť do        
historických lavíc triedy, ktorá mala dokonca vlastného učiteľa.     
Dozvedeli sme sa, ako v minulosti prebiehalo vyučovanie 
a vyskúšali sme si    písanie kriedou na tabuľkách. Okrem návštevy 

kultúrnych pamiatok sme si urobili aj turistickú vychádzku za borovi-
cami.      vejmutovkami. Tie mali neobyčajne veľkú výšku a hrúbku 
kmeňa. Pri boroviciach sme natrafili na veľkú lúku, na ktorej sme sa 
pokúsili „kresliť“ prírodninami. V stredu sme si zašportovali 
a zasúťažili v športovej olympiáde, počas ktorej sme objavili mnoho 

skrytých  talentov. Najväčšou zábavou pre deti bola určite pyžamo-
vá párty, počas ktorej sme si mohli zatancovať a zahrať rôzne hry. 
Štvrtok to napokon prepuklo a my sme sa dozvedeli o tajnom pokla-
de, ktorý Stará Ľubovňa ukrýva. Z tajných indícií, ktoré sme zbierali 

po lese a chodníkoch, vyplynulo, kde je poklad ukrytý. Najprv nás 
stopy   zaviedli ku studni Ľubovnianka a hneď sme všetci pochopili, 
aký vzácny poklad máme v prameni minerálnej vody (najmä vtedy, 
keď je človek smädný). Nakoniec však stopa pokračovala na čistin-
ku, kde sme na naše veľké prekvapenie vykopali naozajstný poklad 

so zlatými mincami. Potom sme  navštívili bazén.  

 

 

Pátranie po 
najvzácnejšom 
poklade Starej 

Ľubovne  

Kto? 

žiaci 1. ročníka 

Kedy?  

3. júna - 7. júna 

Kde?  

Sorea, Ľuvovnianske 
kúpele 

Prečo?  

uspokojenie potreby 
pohybu detí v prírode 

Usmiate tváričky žiačikov  stáli za to. 
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Na konci týždňa mnohí z nás prekonali strach z vody a zvládli preplávať aj niekoľko metrov. 
Podvečer sme si zahrali bábkové divadlo o troch prasiatkach. Deťom vyčarili bábky úsmev 
na tvári a u všetkých mali taký úspech, že pani učiteľky poskrývali veselé postavičky pod 

paplóniky, a tak dievčatá a chlapci sladko spinkali až do rána. V piatok už neostávalo nič iné 
iba       vyhodnotiť celú školu v prírodu. Dozvedeli sme sa, kto bol najväčší papkáčik, taneč-
ník, športovec, šikovníček a aj kto bol naj neporiadnik. Vyhodnotili sme si aj naše záznam-
níčky, do ktorých sme si celý týždeň vpisovali všetky naše nové poznatky a zážitky. Cestou 

domov sme sa zastavili v čokoládovni v Nestville, kde si každý mlsný jazýček prišiel na svo-
je.     Napokon sme pricestovali ku škole, kde nás netrpezlivo očakávali naši rodičia. V škole 
v prírode sme zažili mnoho krásnych zážitkov, na ktoré určite tak skoro nezabudneme.      
No a okrem pokladov, ktoré sme v škole v prírode vypátrali, bol najvzácnejší pocit, že sme 

sa všetci vrátili domov šťastne k svojim rodinám.        

 

 

Základná škola pre žiakov školy v týždni od 10. do 

14. júna pripravila zaujímavú aktivitu s názvom      

„Do školy na bicykli“. Pán učiteľ Ľubomír Bodnár 

bol vedúci tejto zdraviu prospešnej akcie. Kto prišiel 

na bicykli, korčuliach alebo na inom nemotorovom     

dopravnom prostriedku, dostal kartičku Petra      

Sagana. Slúžila žiakom ako ospravedlnenka pred 

skúšaním. „Táto aktivita je super. Veľmi sa mi to 

páčilo. Najlepšie bolo na tom všetkom to, že mi 

cesta domov netrvala až tak dlho,“ o podujatí sa 

vyjadrila deviatačka Viktória Černická.                                 

                                                  Ján Sabolík, 9. A 

Do školy na bicykli 

                         Mgr. Mária Zdeneková 

Škola v prírode bola pre detičky naozajstným zážitkom.. 
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„Ja by som chcela byť zajacom, pretože je huňatý a má pestré farby. Mám ho rada. lebo 
je malý, ušatý a má veľké zuby.“                        Kristínka Kravcová, 3. A 

„Chcela by som byť veverička, pretože zbiera rôzne plody, napríklad orechy, žalude 
a šišky. Páči sa mi, pretože má krásny huňatý chvost.“               Adriana Sontágová,  2. A 

„Veľmi by som chcel byť amazónskou žabou, lebo je pekne farebná, výborne skáče a je  
jedovatá a zákonom chránená.“                      Daniel Jižíkovský,  4.  A 

„Chcela by som byť mačka, pretože je to moje najobľúbenejšie zviera a mám ju rada. 
Máme ju doma a rada sa o ňu starám.“                                             Natália Mišenčíková, 3. A 

„Tiger je krásne zviera, mám ho rád. Má peknú farbu srsti a je to najväčšia mačkovitá 
šelma na zemi.“                                                                                              Marko Janič, 2. A 

„Chcel by som byť psom, ktorý pomáha slepým. Myslím si, že pomáhať tým, ktorí to    
sami nezvládnu, je neuveriteľná obeta. Pánovi sa to nesmierne páči.“    Lukáš Gurka, 7. A 

„Chcela by som byť vtákom, aby som si mohla pozrieť miesta, kde som ešte nebola.“                    

                                                                                                              Ester Križalkovičová, 5. A 

„Chcela by som byť psom. Chcem vyskúšať, aké to je. Psy sú zlaté, niekedy poslušné 
a hravé.“                                                                                                 Katarína Jaššová, 5. A 

„Chcela by som byť zebrou. Mala by som na tele čierno-biele pruhy. Je to jedno 
z najkrajších zvierat na Zemi. Žije na savanách.“                            Nikola Pavlufčíková. 7. A 

„Ak by som si mala vybrať zviera, ktorým by som chcela byť, bol by to pes. Je skvelý 
lovec, zdatný plavec, ale aj najlepší priateľ človeka. Ako domáce zviera je členom        
rodiny. Je oňho vždy dobre postarané a s láskou vychovávané. Svoju lásku dokáže silne 
prejavovať.“                                                                                     Magdaléna Sčisláková, 7. A 

„Ja by som chcela byť pandou. Je zlatá. Má jednoduchý život.“    Karolína Berdisová, 7. A 

Akým zvieraťom by som chcel byť? 

„Nemám rada, keď sa niečoho bojím. Mám strach z takých vecí ako je 
bungee jumping. Naozaj by som sa bála skočiť z mosta, ktorý by bol 
vysoký takých 500 metrov. Bojím sa, že sa to lano pretrhne a ja spad-
nem.“                                                   Nikola Pavlufčíková, 7. A 

Ja by som nemala odvahu zadovážiť si nejakého pavúka. Ak          
nejakého vidím, rozochveje sa mi žalúdok, naskakuje mi husia koža a lomcuje mnou strach 
a hnus. Pavúk vzbudzuje vo mne veľký rešpekt, hlavne ak je veľký. Aj keď viem, že mi         
neublíži, mám pred ním strach.“                                                             Karolína Berdisová, 7. A                                                                                                        

„Keď som bol malý, mal som strach z výšky. Aj teraz, keď som vo výške (napríklad v lanovke), 
mám strach, že spadnem.“             Štefan Duda, 7. A 

„Ja by som nemala odvahu hrať veľké predstavenia. Mala by som strach ísť na javisko, dostala 
by som  trému.“                        Zuzana Kravcová, 6. A 

„Nemám odvahu hádať sa s rozhodcom na zápase, pretože si myslím, že je to nedôstojné.“  
                                 Lukáš Gurka, 7. A 

„Určite nemám odvahu na to, aby som sa spustil na korčuliach tým najstrmším kopcom. Len tá 
predstava ma desí. Nemám odvahu ani na to, aby som išiel do lesa sám. Je to tam temné 
a strašidelné, hoci les je ináč krásny.“                                                             Ján Sabolík, 9.  A 

Na čo nemáme odvahu? Ankety nás  

bavia 
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„Každý z nás má občas deň, kedy mu to nejde.   
Jednoducho si potrebuje reštartovať telo. Najlepší 
deň na takúto vec je piatok. Po celom týždni         
bývame veľmi unavení a potrebujeme si oddýchnuť. 
Keď prídem v piatok zo školy, na učenie, školu ani 
na inú prácu nechcem ani len pomyslieť. Pomaly si 
začnem užívať víkend, idem s kamarátmi von alebo 
ostanem doma a len tak sa poflakujem. Nestrachu-
jem sa zo školy ani zo žiadnych testov, proste si 
reštartujem mozog a pripravím sa na pondelok.“ 

                                 Magdaléna Sčisláková, 7. A 

„Ja osobne veľmi rada trochu „vypnem“. Je to 
chvíľa, kedy prestanem myslieť na všetky starosti, 
zbytočnosti a starosti zo školy. V sobotu, keď sa   
nejde do školy, je mi super. Môžem sa venovať   
tomu, čomu sa venovať cez týždeň nemôžem,     
napríklad pomáhať rodičom s domácimi prácami 
alebo zahrať sa so zvieratkami.“  

                                      Linda Verešpejová, 6. A 

„Ja si mozog reštartujem tak, že si oddýchnem pri 
nejakej dobrej knihe. Dám si nejaký lahodný nanuk, 
alebo len tak poleňoším v posteli. Môj mozog sa 
reštartuje aj pri športoch ako volejbal alebo        
basketbal. Najviac si oddýchnem počas prestávky 
od školy a učenia.“                        Ján Sabolík, 9. A 

„Mozog si reštartujem tak, že neskoro večer idem 
na prechádzku. Alebo sa rada bicyklujem a pri tom 

počúvam hudbu. Vtedy môj mozog úplne vypne.“    
Ema Konkoľová, 9. A 

„Mozog si reštartujem spánkom. Počas neho mozog 
síce pracuje, no menej ako cez deň. Takže má dosť 
času, aby sa dal dokopy a pripravil sa na ďalší deň.“                                    
              Kevin Timčo, 9. A 

Viete, ako si reštartovať mozog? Čítajte! 

Učiteľka : 

„Čo robí telefón na stole?“ 

Žiak : „Ale nemám ho kde dať.“ 
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Žiaci dostali za úlohu napísať 
rozprávanie na rôznu tému. 

Žiak sa pýta: „Môžem sa         
inšpirovať dedom Google? 
Učiteľka odpovedá: „Môžeš 

použiť maximálne deda      
Hlava.“ 

Milá pani učiteľka! 

Pozdravuje Ťa žiak XY, ktorý má 
zmapovaný celý svet okolo seba. 

Pri svojej prehliadke chodby 
a pozornom kontrolovaní parkovi-
ska zistil, že nemáš vypnuté svetlá 

na aute ( Zaslúžil by si menšiu          
odmenu). 

Žiak po príchode na vyučovaciu  
hodinu osloví učiteľku: ,, Pani uči-

teľko, ta vy sce neška obuľi topanky 
na vysokych opetkoch? Ja sebe 

myšľel, že vy neznace na vysokych 
opetkoch chodzic. A znace. Žeby 
sce znali, bo dachtore chodza len 

tak jak na kulikoch.´´. 

Učiteľka reaguje na našepkávanie: „Prestaň našep-
kávať spolužiakovi, pretože ťa vystrelím do vesmíru!“ 
Žiakova reakcia: „Jaka sce silná.“ 

Pri nácviku požiaru sa pýta učiteľ: „Chýba niekto? 

Žiak zozadu kričí: „My chýbame!“ 

Ilustrácia: Ján Sabolík, 9. A 
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  Skúšame sa nájsť v nemých slovách... 

Ľudová aj moderná hudba ma sprevádzajú 
celý život. Očarí ma hodnotným textom 
a melódiou. Pesničky Mariky Gombitovej 

a Miroslava Žbirku a zo zahraničia skupiny 
ABBA, BEATLES a ROXETTE boli          
súčasťou mojej mladosti a študentských   
rokov. Veľmi sa mi páči hudobná tvorba   

súčasných východoslovenských autorov 
(Peter Bič Projekt, Simona Martausová). Ich 
texty sú životné príbehy s krásnym textom 
a hudbou. Hudbu mám veľmi rada. Poteší 

dušu aj srdce. Život s hudbou je krajší 
a veselší.                       Terezka Urdová 

 

Pekná pieseň vie človeku spríjemniť deň, 
zlepšiť náladu, vyčariť úsmev na tvári, ale 
vie aj rozplakať. Ovplyvňuje naše názory aj 
myslenie. Osobne mám k hudbe blízko, 
keďže som navštevovala základnú umelec-
kú školu a bola som tiež členkou orchestra. 
K slovenskej špičke v pop hudbe osobne 
zaradzujem určite hudobnú skupinu Elán s 
lídrom kapely Jožom Rážom. Vystupovali 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ich 
skladby majú zaujímavé texty, v ktorých si 
každý príde na svoje. Je veľmi ťažké vybrať 
z nich tú NAJ, pretože všetky vedia niečím 
prilákať ucho poslucháča. Čo sa týka      
zahraničných skladateľov, tak ďalším obľú-
beným by bol Karel Gott. Ak by som mala 
zájsť za hranice ešte ďalej, tak by som     
určite nevynechala Whitney Houston, Bar-
bru Streisand či Celine Dion.  

Mgr. Karaffová Nikola 

Populárne piesne často nepočúvam. Pri 
mojich malých deťoch sa u  nás počúvajú 
hlavne detské pesničky. No z mojich obľú-
bených interpretov musím spomenúť IMT 
Smile, Richarda Müllera, Komajotu. Ich 
piesne majú chytľavé melódie i zaujímavé 
texty, ktoré som si rada pospevovala. 
Z textárov spomeniem Jara Filipa, ktorého 
texty sú nápadité, zaujímavé i zábavné.            

 Mgr. Mária Falatová 

On uväznil nás v detskej hre 

tam kde je dobré aj to zlé 

Vždy mohli sme sa spolu 
smiať 

z cisárových nových šiat 

Skúšame sa nájsť v nemých 
slovách  
Dotyk sa dotykom niekam schová  
Skúšame sa nájsť, kde nik už nič  
nehľadá  
Tam, kde sa vždy rozum citom vzdá  

Milá, drzá, nežná, hrozná 
Zaťatá a zvedavá 

Život iba z platní pozná  

Lásku berie, ale nedáva 
Má rada sny a dobré mydlo 
Deň, ktorý nie je nikdy všedný 
Vraj odtrhla raz muche krídlo 
Zvedavá či vie lietať s jedným 

Chce sa mi plakať a smiať 

Ešte chcem pred vami stáť 

S pravdou von, budem vám hrať 

Už iba chvíľa stačí mi a budem  

dobre sa mať  

Inšpirujte sa názormi učiteľov, ktorí majú  

radi texty slovenských interpretov a           

slovenskú hudbu.  

Elán, H. Ch.  

Andersen  

text - Boris  

Filan 

Peter 
Big  

Projekt 

Elán,  

Mucha 2,  

text  

Boris Filan 

Sima  

Martausová. 
Dobrá ráno, 
to som ja 
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Čierna hlaveň - ešte tlejúce poleno 
Kľagac - dávať do ovčieho mlieka kľag (kus 
teľacieho žalúdka) 
Bambuch - hrubé črevo u kravy 
Baľvir - holič 
Čaperato chodzic - čaptavo chodiť 
Čiľic - čistiť, bieliť podlahu 
Varoš - mesto 
Bozuľa - hrča 
Vachtar - strážnik 
Brila - ploský kameň 
Ligac - hltať 
Kizasonka - slečna 
Kitkac śe - štekliť 
Vandrovňík - svetobežník, tulák 
Ľabdac - tárať 
Huzdzic śe, mervic -  nepokojne sedieť 
Hantlageric  - vypomáhač pri stavbe 

Na šeptaňe – zadavač pošepkal do ucha  
dačijo meno (napr. i najglupšeho žaka f 
škoľe) a hadač hadal, ked uhadnul, sam išol 
hadac. 

Na šľepe mački, či na šľepu babu – je to 
običajne lapaňe zo zavjazanima očami. 

Kompara, ňit para – Dzeci braľi do harscoch 
kaminki, gombički, paľički a pod. do pari 
i ňeparňe. Jeden hadal, povedzel: Kompara. 
Opitani otvoril harsc – ked mal veci po pare, 
mušel jich hadačovi odevzdac, ked opitani 
ňimal pari, doparovac zo svojeho mušel 
hadač. Kompara – kom, para! Znamenalo 
„poc, para!“ (Krivjani i indzej na okoľu). 

Na hadara, na hada – Dzeci še f šore       
polapaľi za ruki, ten perši najmocňejši ucekal 
co najtuchši s calim šorom – sameperše   
rovno, a potom naraz skrucil, zabočil, že teho 
ostatňeho mocnim švungom rucilo o žim... 

Šuľaňe, vaľkaňe dzifki klaciku – Ket še  
paropci f kudzeľnej na dajaku dzifku 
pohňivaľi, zakričeľi: Na šuľačku z ňu! A už 
dachtori parobek z dvora priňesol okruhli  
klacik, a – dzifku jaka bula dluha – naňho!, a 
– za ruki, nohi, horeznački ju po ňim šuľkaľi, 
vaľaľi, aš še jej kidľa s košuľu naverch hlavi 
viharla... 

Regionálne okienko 

Dzecke hri a zabaviska 

Slovník nárečových slov 

Úspech v ľudovej tvorbe 

V krajine remesiel je každoročná súťaž, 
ktorú vyhlasuje ÚĽUV - Ústredie ľudovej 
umeleckej výroby. 

Aj žiaci našej  školy  do súťaže prihlásili 
svoje výtvory. A neobišli  naprázdno. Práce 
našich žiakov pred prísnou porotou obstáli.  
Päťčlenná komisia hodnotila 369 prác z 52 
rôznych školských, mimoškolských          
zariadení a organizácií z celého Slovenska. 

Téma: Zakliate v dreve 

          3. miesto —Slepačia rodinka  

                 (žiaci 8. ročníka) 

Téma: Veci, čo nevedia všetci 

          3. miesto — Kriviansky kroj 

        (Ľuboslava Sontágová, 8. A) 

Téma: Na sklo maľované 

       Čestné uznanie — Stret generácií   

                 (Štefan Duda, 7. A) 

Umiestneným žiakom srdečne gratulujeme! 

       Mgr. Eva Viktorová 

Kriviansky kroj 
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http://www.uluv.sk/
http://www.uluv.sk/
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