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A ja vam vinčujem na te krasne švjatki i na ten novi rok 
Žeby sce maľi  ščešľivi krok 

Do roboti zdravička na stul švižeho chľebička 
Do šerca radosci do duši milosci 
Pokuj svati naj u vas prebiva 

A laska naj vo vašim dome biva 
Pochvaľeni Ježiš Kristus ! 
(zo Šarišskej vrchoviny)  

A mi male viňčovače, zname mi take vinče, 

žebi sce maľi ofce 

a te štiri ofce štiri barani 

a to budze kirdeľ ňesľichani, 

na to Boske narodzeňe darovani. 

A eśči vam viňčujeme na te śvjatki, 

žebi śe vam trimaľi iňše statki, 

krafki roškate, zajački uškate, 

kurki džupkate 

a žebi u vas fše bulo maslo jag hlava 

a žolte jag pupava. 

Objavili sme ukryté zručnosti    8 

Máme svoj názor   21 

Rozhovor s pani Terezkou Urdovou  18  

Vyhrali sme!!!    25 

Regionálne okienko   27 

Vianočný vinš 
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Milí kamaráti! 
 

Psst! Ticho, tichučko. Prichádza k nám    

jedno z najkrajších období roka. Dni pokoja, 

pohody, ticha a krásnych spoločných chvíľ. 

Vianoce! Pri tomto nádhernom slove si určite 

každý z nás predstaví stromčeky, sneh,  

snehuliakov, darčeky a veľa iných nenahra-

diteľných vecí. Sviatky prinášajú do nášho 

života maličké pozastavenie. Až teraz si 

uvedomujeme, čo je v živote najdôležitejšie. 

Tak sa na chvíľu zastavme a  vychutnávaj-

me si chvíle pokoja, stretnutí  s rodinou a 

zároveň zaslúžený oddych. 

   V našom novom vydaní časopisu Krivý  

Jany sa dozviete opäť niečo nové, čo sme 

zažili počas prvých mesiacov nového     

školského roka. Prežili sme toho naozaj   

veľa. Spojili sme spoločné sily proti drogám 

a šikane. Užili sme si aktivity počas          

Medzinárodného dňa školských knižníc, 

navštívili sme divadlo, výstavu, zúčastnili 

sme sa rôznych exkurzií. Našu školu        

navštívili zaujímaví ľudia a prišli sa s nami 

porozprávať o veciach, ktoré robia s láskou. 

Tvorili sme, rozmýšľali sme, zabávali sme 

sa.   Výsledky našich snažení si môžete po-

zrieť v aktuálnom časopise Krivý Jany. Náš 

malý Jožko sa znova teší na Vianoce. Na tie 

sa teší aj naša milá pani asistentka Terezka  

Urdová. Ak sa chcete o nej dozvedieť viac, 

prelistujte si tohtoročné prvé číslo časopisu. 

Tešte sa aj na množstvo krásnych fotografií 

z našich podujatí.  
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Úvodník 

Krásne sviatky 
želá  
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rada časopisu  

Krivý Jany 
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Čo sme zažili? 
            September 

PRO SLAVIS – celoslovenská súťaž časopisov 
(účasť časopisu Krivý Jany) 

16. septembra – účelové cvičenie a didaktické 
hry v prírode 

20. septembra – Biela pastelka, zbierka pre 
nevidiacich a slabozrakých 

23. septembra – plenárne a triedne rodičovské 
združenie 

25. septembra – bábkové predstavenie Krtko, 
1. stupeň a MŠ 

27. septembra – „Beží celá dedina“ – jesenný 
beh, 51 účastníkov – deti aj rodičia  

27. septembra — jabĺčkové — jesenné        
vyučovanie a hry na chodbe školy 

30. septembra – súťaž Podtatranský školák 
v Podtatranskej knižnici v Poprade (súťaž škol-
ských časopisov Prešovského a Košického 
kraja), žiaci krúžku Píšem, píšeš, píšeme 

November 

6. novembra – Aha! Krásna matematika -    
exkurzia, interaktívna výstava, Šarišská      
galéria v Prešove,  žiaci 6. a 9. ročníka 

11. – 15. novembra – „Európsky týždeň boja 
proti drogám“ – pre všetkých žiakov školy, 
rôzne aktivity súvisiace s problematikou drog  

11. novembra – Olympiáda zo slovenského 
jazyka a literatúry - školské kolo (5 žiačok 8. 
ročníka), Karolína Berdisová (8. A) - úspešná 
riešiteľka na okresnom kole 27. 11. -  Sabinov 

15. novembra –  „Ochranárik“ čísla tiesňové-
ho volania 112 a civilnej ochrany,  téma      
výtvarnej súťaže „Záchranári na lúke, v lese, 
v horskom teréne“, 30 žiakov MŠ, ZŠ 

20. novembra – Testovanie 5, žiaci               
5. ročníka, celoslovenské testovanie,            
11 žiakov 

26. novembra – exkurzia Divadla Jonáša   
Záborského, Červená čiapočka, 1., 2. a 4. roč. 

28. novembra – vyhodnotenie súťaže    
Ochranárik číslo tiesňového volania (1. miesto 
-  Maroš Hovanec a 3. miesto - Štefan Duda) 

28. novembra – Všetkovedko (2. – 4. ročník), 

Expert geniality show (5. -  6. ročník) 
2. októbra – Šarkanšou – púšťanie šarkanov 

pre deti 1. stupňa 

4. októbra – „Neposlušná princezná“, Divadiel-
ko Gašparko pre 1. stupeň, 6. B, 2. – 4. B 

10. októbra – súťažná prehliadka 7. ročníka 
remeselnej tvorivosti detí a mládeže,            
odovzdávanie cien v ÚĽUV-e Košiciach  

16. októbra – návšteva Planetária v Prešove, 
exkurzia 1. – 4. ročníka 

13. – 18. októbra  - tvorivé dielne so starkými, 
žiaci 1. – 4. ročníka 

23. októbra – Chemická šou, fyzikálne a      
chemické pokusy 

25. októbra –  „Kto bude ďalší?“, Kino Torysa, 
Sabinov, návšteva filmového predstavenia, žiaci 
7. – 9. ročníka 

28. októbra – Najzaujímavejšie podujatie    
školskej knižnice 2019, vedomostno-zábavné 
dopoludnie pre žiakov školy, práca s textom, 
mapy pojmov, život na dedine v 19. storočí,   
aktivity na podporu čítania v rámci Medzinárod-
ného dňa knižníc, Záložka do knihy spája školy 
Celý mesiac—Zber gaštanov (20 kg), Detský 
čin roka 2019 - zapojenie sa do detskej poroty 
(žiačky 8. A), Recykluj a vyhraj 

December 

6. decembra – Mikuláš v škole, svätá omša, 
deti MŠ, žiaci ŽŠ s MŠ  

6. decembra - prednáška a beseda  s 
okresným prokurátorom JUDr. Marekom     
Urdom, žiaci 8. a 9. ročníka, 

10. decembra – exkurzia, DJZ v Prešove, 
Červená čiapočka, žiaci 3., 5. a 6. ročníka 

10. – 11. decembra – Pytagoriáda, školské 
kolo, 3. - 8. ročník  

13. decembra – Vianočná burza výrobkov  
detí v Kultúrnom dome v Krivanoch (počas         
vianočného koncertu), žiacka rada, vystúpenie 
folklórneho krúžku Čerkutka a krúžku Mladí 
muzikanti 

16. decembra - príprava na povolanie,     
prednáška pre žiakov 8.  a 9. r., pán Jánošík 

19.  decembra – Vianočná akadémia pre    
rodičov a priateľov školy, vianočná burza 

20. decembra – exkurzia - sakrálne pamiatky 
mesta Prešov, 7. ročník,  

- exkurzia DJZ Prešov, Revízor, 8. a 9. ročník 
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Nádherný príbeh pomoci 
Dňa 20. septembra sa v priestoroch základnej školy uskutočnila 
celoslovenská zbierka Biela pastelka. Všetci tí,   ktorým nie je 
osud nevidiacich a slabozrakých ľahostajný, poskytli ľubovoľný 
príspevok do pokladničky a zároveň získali spinku v tvare       
pastelky. Deviatačky sa stali dobrovoľníčkami, ktoré ochotne a s nadšením zbierali           
peniažky.  

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej  situácii. 

Deti a zamestnanci školy mali záujem o zbierku, pretože takýmto spôsobom mohli sprostredkova-

ne podať pomocnú ruku niekomu, kto to naozaj potrebuje. „Pomáhala som pri zbierke so        

zaujímavým názvom. Robila som to s radosťou. Prispela som aj ja. Každá takáto aktivita má 
svoj význam,“ spokojne konštatovala deviatačka Martina Novická.                                                                            

                        Štefan Duda, 8. A 

Biela pastelka 

2019 

Škola priateľská k deťom 2019/2020 

Naša základná škola sa v tomto školskom roku 

zapojila do celoslovenského programu pod     

názvom „Škola priateľská k deťom 2019/2020“. 

Tento titul každý rok udeľuje Slovenský výbor 

pre UNICEF školám, ktoré splnia určené kritériá. 

Podľa tohto projektu má byť škola otvorená    

novým podnetom a má byť prostredím, ktoré je 

priateľské. Cieľom programu je vytvoriť 

v školách také prostredie, v ktorom sa každé 

dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto. Dieťa sa 

má v škole učiť, že je mu poskytnutý priestor na 

vyjadrenie svojho názoru, učí sa preberať za   

seba zodpovednosť, učí sa tolerancii voči      

druhým.       Mgr. Nikola Karaffová - koordinátor 

Zo slovníka 

Charita - z latinského výrazu 

zľutovanie, zmilovanie.      

Zvyčajne označuje dobrovoľné 

dobročinné akcie na pomoc  

trpiacim ľuďom, starým či   

slabým.  

Komu by sme mali  

pomáhať? 
Núdza, to je slovo, ktoré tak často           

nepoužíva každý. Sú však ľudia, ktorí toto 

slovo poznajú veľmi dobre. Často trpia   

hladom, smädom. Práve im by sme mali 

pomáhať. Možno nastanú v budúcnosti 

ťažké chvíle, v ktorých sa    ocitneme aj my 

a  nebudú nám príjemné. Vtedy budeme 

vďační za každú pomoc. Mali by sme si 

pomáhať. 

                         Karolína Berdisová, 8. A 

Deviatačky pomáhali pri zbierke peniažkov. 
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Posledný septembrový deň sme sa my novinárky zúčastnili vyhodnotenia 
súťaže o najlepší školský časopis základných škôl Prešovského 
a Košického kraja. Už piaty ročník súťaže Podtatranský školák sa           
uskutočnil opäť v Podtatranskej knižnici. Porotcovia poskytli nám i ďalším 
členom redakčných rád časopisov mnoho dobrých rád, ktoré môžu        
nádejných novinárov posunúť ďalej. 

 Porota opäť hodnotila obsah, štylistiku, náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a 

kreativitu. Príjemní a usmievaví porotcovia prítomných pochválili za   zmysluplne 

trávený čas pri tvorbe časopisov. Aj keď sme sa neumiestnili v prvej trojici     

najlepších, predsedníčka poroty Veronika Fitzeková nás pochválila nielen za   

obsahovú stránku Krivého Janyho, ale aj za každoročné zlepšovanie. Víťazom 

tohto ročníka sa stal časopis základnej školy v Bardejove pod názvom 

„Ámosáčik“. „Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Poprade, meste pod 

Tatrami. Porotcovia použili aj kritiku, ale zväčša všetkých   pochválili za 
odvahu, elán i nadšenie pri písaní. Trochu ma sklamalo, že sme nevyhrali, 
no určite nás to nakoplo do tvorby zaujímavých článkov,“ vyjadrila sa 

o podujatí jedna zo šikovných novinárok Tamara Majtnerová, žiačka 8. ročníka.                                           

                                                                        Magdaléna Sčisláková, 8.A 

Chuť do práce naďalej ostáva 
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Ako písať čo najlepší       
časopis? 

Písať výborné články, pútavé    
titulky 

   Písať o živote v škole 

   Využiť každý priestor v časopise 

   Časopis je lepší ako kronika    

   Má plniť spravodajskú funkciu 

   Má obsahovať veľa fotografií 

Správa odpovedá na základné 
otázky – kto?, čo?, kedy?, kde?, 

prečo?, ako? 

Obľúbené žánre - reportáž, rozho-
vory, ankety, fejtóny, fotokomiks, 

správy 

Strapček (Nová Ľubovňa), 
Ratolesť (Košice),      
Kameňáčik (Svit),  

Fišeráčik (Kežmarok), 
Školník (Spišská Belá), 

Pohoda (Lipany) 

Ktorými časopismi sa 
môžeme inšpirovať? 

Redakčná rada časopisu Krivý Jany. Stretnutie   
s pani Veronikou Fitzekovou. 



6 

    Pozor deti, šarkan letí  

Jeseň už prišla a okrem padajúcich listov zo stromov sa nesmie zaobísť bez šarkanov. Pekné 

počasie 2. októbra nás zvábilo do prírody. Chlapci a dievčatá 1. stupňa sa vybrali spolu so      

svojimi učiteľkami na lúku. Všetci si priniesli šarkanov rôznych veľkostí a farieb. Bola to  skutočná 

šou na oblohe. Fúkalo naozaj poriadne. Lietali nielen draci, ale aj lienka či chobotnica, dokonca 

i motýľ a vtáčiky. Deti mali obrovskú radosť, keď sa im podarilo svojho šarkana dostať na oblohu. 

Niektorí ich zasa mali problém udržať, a tak nám jeden šarkan odletel. A ktovie! Možno niekde 

letí ešte aj teraz.                                                                                   PaedDr. Katarína Janičová 

Blíži sa rok 2020, ktorý bude na Slovensku Rokom 

slovenského divadla. Naša základná škola sa však 

už teraz zapojila do tejto výzvy ministerstva školstva 

a ponúkla žiakom divadelné predstavenie Gašparko. 

Predstavenie malo názov Neposlušná princezná, 

v ktorom bolo poukázané na to, aké ťažké je         

vychovávať princeznú, ktorá má za kamaráta draka. 

Bolo veľmi ťažké zmeniť nezbednú princeznú 

a nepomohlo dokonca ani jej výchovné zatvorenie 

do veže. Rozprávka odohraná malými bábkami sa 

deťom materskej školy a našim žiakom veľmi páčila 

a veríme, že si ponaučenie o tom, že počúvať je   

dôležité, odnesú aj do každodenného života. 

                                              Katarína Jaššová, 6.A 

Gašparko 

Neposlušná princezná 

Naši maličkí, komu šarkan odletel? 
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27. septembra sme sa v krivianskej škole venovali jablku. 

Žiaci sa počas prvých troch hodín zábavnou formou učili, 

získavali zaujímavé informácie o jablku, jeho pozitívnemu 

vplyvu na zdravie. Po   vyučovaní boli na chodbe pripravené 

zaujímavé aktivity na  jabĺčkovú tému ako jablková pavučin-

ka, húseničková dráha, jedenie jabĺk bez rúk, jablkový     

slalom, puzzle a iné. Po týchto aktivitách si naplnili brušká 

chutným obedom a poobede sme sa stretli pri hasičskej   

stanici. A to už sme sa rozcvičili na bežecké výkony 2. roč-

níka jesenného behu s názvom „Beží celá dedina“. Tohto 

roku sme sa rozhodli do behu zapojiť aj rodičov a príbuz-

ných našich žiakov. Súťažilo sa v kategóriách -  malý okruh 

(žiaci 1.-3. ročníka a škôlka), väčší okruh (žiaci 4.- 6. roč.), 

najväčší okruh (žiaci 7.-9. ročníka), malý okruh (rodičia a    

detí). Začiatok  behu a slávnostné otvorenie sa konalo pri   

hasičskej stanici. Počasie nám prialo - bežci boli skvelí.     

Najlepších sme odmenili diplomom, medailou a vecnou       

cenou.  Všetkým sme ponúkli čaj a sladkú odmenu.  

      PaedDr. Katarína Janičová 

    

0bľúbené športy 

„Futbal – dám veľa gólov.“ Matej Sabolík, 2. A 

„Vybíjaná – pri nej sa dokážem zabaviť.“  

Michal Štvarták, 2. A 

„Florbal – používame hokejky a môžem hádzať rôzne     

pecky.“ Jožko Garančovský, 2. A 

„Futbal - je to skvelá hra.“  David Jiřikovský, 5. A 

„Ping-pong – je to zábavný šport.“ Ivanka Koľová, 3. A 

                                            Linda Verešpejová, 7. A 

        Jablko oslavuje 

Najlepšíe výkony: 

Kategória škôlka 

 Slavomír Janič 

Kategória 1. - 3. ročník   

Peter Stedina 

Kategória 4. - 6. ročník:  

Jozef Karabaš 

Kategória 7. -  9. ročník:  

Stanislav Duda 

Blahoželáme!  

 

Jéj, zeleno-červené jabĺčko   

robí radosť aj štvrtákovi  

Jožkovi. Bežali rodičia i deti. 



8 

V krajine remesiel 2019 
Dňa 10. októbra sa ôsmaci a deviataci zúčastnili súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti 
detí a mládeže v Košiciach. Celoslovenskú súťaž organizuje Ústredie ľudovej umeleckej 
výroby. Už siedmy ročník vzbudil aj u našich žiakov záujem o tradičné remeslá, pretože si 
z Košíc priniesli pekné ceny.  

V kategórii „Veci čo nevedia všetci“ sa žiačka 9. ročníka Ľuboslava Sontágová umiestnila na       

3. mieste s prácou „Kriviansky kroj“. Kolektív deviatakov v kategórii „Zakliate v dreve“ získal    

pekné 3. miesto za prácu „Slepačia rodinka“. Aj Števo Duda, žiak 8. ročníka, sa potešil čestnému     

uznaniu za prácu „Stret generácií“ v kategórii „Na skle maľované“. Na úvod podujatia  návštevníci 

privítali kráľa remesiel a jeho poddaného, 

ktorý hral na gajdách. Súčasťou           

prehliadky bolo aj otvorenie výstavy prác.  

„V ÚĽUV-e sme mohli vidieť, ako       

niekedy dávno ľudia tvorili užitočné 
a zároveň pekné predmety. Potešilo 
ma, že sa umiestnili aj moji spolužiaci. 
Mnohé deti sú kreatívne a majú          
výtvarný talent. Všetci si svoju výhru 
zaslúžili,“ vyjadrila sa o podujatí ôsmačka 

Magdaléna Sčisláková.                                                                   

Martina Novická, 9. ročník 

 

    Objavili sme ukryté zručnosti 

        Top 

     remeslá 

      Tkanie 

       Šitie 

  Rezbárstvo 

   Drotárstvo 

 Hrnčiarstvo 

    Kováčstvo 

   Maliarstvo 

 

     Martina 

    Novická, 9. A 

Zo slovníka 

práca , robota, drina, šichta, fuška, 
babračka, mordovisko, prplačka,      

piplačka, hrdlačina, lopota, makačka,    
otročina, tovarich 

 

Kráľ remesiel,  jeho poddaný a návšteva     
z Krivian. Deviataci a ôsmaci si pozreli  

mesto Košice. 
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Sila magických okamihov 
V rámci tradičného mesiaca starších 15. až 
18. októbra sa uskutočnili tvorivé dielne 
našich prvostupňových žiakov so starkými 
z denného centra pre seniorov. Starí      
rodičia prežili toho viac ako my, majú      
bohaté skúsenosti, o ktoré sa môžu s nami    
podeliť. A my zasa im musíme za to       
poďakovať. Stretnutie obohatilo aj deti, aj 
našich starkých. Takéto  krásne chvíle 
dvoch generácií by sa mali uskutočňovať 
častejšie. Venovať jednu  hodinu, jeden 
deň našim starým rodičom je málo. Dva dni 
je dosť? Nie. Ale aspoň týždeň sme chceli 
obdariť našich starkých milým úsmevom, 
vtipom, objatím a v neposlednom rade   
využiť ich múdrosť pri tvorivej práci.      
Dúfame, že sa nám to podarilo a bolo im 
s nami dobre.            Martina Novická, 9.A  

Týždeň so starkými nenahradí nikto a nič 

Stretnutie dvoch generácií prináša obohatenie 
na obidvoch stranách. 

Záložka do knihy spája školy 
Aj tento rok sa naša škola zapojila do česko-slovenského         
projektu Záložka do knihy spája školy. Tento rok bol už        
10. ročníkom tejto výnimočnej udalosti, pri ktorej žiaci          
českých a slovenských škôl prostredníctvom výmeny záložiek          
nadväzujú kontakty, spoznávajú kultúru, literatúru či históriu 
slovenského a českého národa. Téma „List za listom – baví 
ma čítať“ žiakov oslovila a žiaci tvorili s dobrým pocitom, že 
ich práca bude darom pre kamaráta z českej školy. 

Našou partnerskou školou sa v roku 2019 stala škola z okresu  

Hradec Králové Chlumec nad Cidlinou. Začiatkom novembra nás 

prekvapil balíček záložiek aj s propagačnými materiálmi o meste Chlumec nad Cidlinou i o   

škole, v ktorej sa záložky vyrábali. Výroba žiackych prác oživila vyučovanie výtvarnej výchovy 

či krúžkovej činnosti. Na zadnú stranu záložiek deti napísali svoje meno a triedu. Do projektu 

sa zapojilo 423 českých a 740 slovenských škôl.                                                                                           

 Magdaléna Sčisláková, 8. ročník 
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Zo slovníka 

Planetárium        

Je budova určená na prezentáciu 
nočnej oblohy  alebo nacvičova-

nie   nebeskej navigácie. 

Teleskop  

veľký (najmä stacionárny a najmä zrkadlový) ďalekohľad   
používaný v astronómii.                                    Zdroj: internet 

Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove 
Žiaci 1. stupňa 16. októbra navštívili Planetárium v Prešove. Čakal na nich pestrý program, 

ktorý začal predvádzaním rôznych  modelov našej Zeme. V prednáškovej sále sme si      

vypočuli „Rozprávanie o slnečnej sústave“ a v planetáriu si doplnili vedomosti o pohyboch 

našej Zeme, spoznali rôzne zaujímavé súhvezdia a porovnávali letnú a zimnú oblohu.      

Po potulkách vesmírom naši najväčší zvedavci dostali odpovede na mnohé otázky, ktoré 

trápia asi každého z nás: „Existuje život na iných planétach?“ „Čo sa stane so slnkom, keď 

zomrie, alebo vyhasne?“ A aby sme na naše putovanie nezabudli, mnohí si ako suvenír od-

niesli kúsok vesmíru domov v podobe malého úlomku z meteoritu.    

Mgr. Silvia Radačovská  

 

                                                                                                     

Lietali sme nádherným vesmírom 

    Spoznaj vesmír 

        Kvíz 
1.Ako sa volalo prvé zviera vo 
vesmíre?  

a)Lajka   b)Cindy   c)Juraj 

2.Ako sa volá prvý človek vo    
vesmíre?  

a)Ivan Bela b) Jurij Gagarin      

 

c)Alexander Dubček 

3. Ktorá veda sa zaoberá    
vesmírom? 

a) lexikológia  b)hláskoslovie   
c)kozmológia 

4.Ktorá planéta slnečnej     
sústavy je najmenšia? 

a)Merkúr  b)Zem  c)Jupiter 

5.Ktorá planéta slnečnej sú-
stavy je najvzdialenejšia? 

a)Merkúr  b)Neptún  c)Jupiter 

6.Ktorá planéta slnečnej sú-
stavy je najväčšia 
a najhmotnejšia? 

a)Jupiter  b)Neptún  c)Merkúr 

Správne odpovede: 

1a, 2b, 3c. 4a, 5b, 6a 

Pozorovanie vesmíru bolo pre 
deti zaujímavou skúsenosťou. 

 

„Pozerali sme sa na hviezdy, ukázali nám video 
o planétach a veľmi sa mi to páčilo. Chcel by 
som tam ísť ešte raz.“ Rišo Kohan, 4. A  
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Milión detí sa modlilo ruženec 
18. október bol pre nás veľmi výnimočný. Žiaci a zamestnanci školy spolu s duchovným 
otcom Jozefom Novákom sa stretli v priestoroch školy, aby si prostredníctvom svätého 
ruženca i spoločnej modlitby vyprosili pokoj, jednotu v rodinách, medzi národmi i na 
celom svete. Táto modlitebná iniciatíva mala v prvom rade poukázať na to, že práve deti 
majú úprimné srdcia, ktoré Pán Boh vždy rád počúva. 

Svätý ruženec bol obetovaný hlavne za mier vo svete. Prítomní prosili Pannu Máriu, aby 
ochránila ľudstvo od nenávisti a zloby, ktoré by mohli viesť k ďalším vojnám. V závere celého 
ruženca sa uskutočnila krásna modlitba „Zasvätenie detí Panne Márii“. Vrúcna modlitba, ktorá 
v danej chvíli spojila prítomné deti, bola plná pokoja. „Bolo to veľmi pekné. Zapojili sme sa 
do celosvetovej kampane, urobili sme niečo dobré pre nás všetkých. Budem rada, ak sa 
niečo podobné uskutoční aj o rok,“ konštatovala siedmačka Linda Verešpejová.            

Magdaléna Sčisláková, 8. A 

Naše srdcia sa spojili v modlitbe 

23. októbra sa na našej škole uskutočnilo podujatie 

pod názvom „Chemická šou“. Žiaci štvrtého až deviateho ročníka mali možnosť sledovať  rôzne 

pokusy, ktoré u nich vzbudili záujem o chémiu. Členovia občianskeho združenia Spoznávaj     

vedu predviedli pred žiakmi mnohé zaujímavé experimenty. Niektorí si tieto pokusy mohli vyskú-

šať na vlastnej koži. Zaujímaví hostia dokonca všetkým ukázali, ako si zostrojiť píšťalku zo sla-

mky.       V závere si každý odniesol práve takúto pískajúcu slamku. „Bolo to veľmi zábavné. 

Nikdy som nič také nevidela. Najviac sa mi páčilo, s akými možnými chemikáliami títo ľu-
dia narábali a nič sa im nestalo,“ konštatovala ôsmačka Magdaléna Sčisláková.                                                                           

Tamara Majtnerová, 8. A   

Zo slovníka 

Modlitba je povznesenie mysle          

k Bohu, vzývanie, uctievanie Boha alebo 
svätých prostredníctvom ustálených   

textov, voľnými slovami alebo                 
v myšlienkach.  

Takmer nám horeli ruky 

Chemická šou 

Prosba k Bohu bola silným zážitkom pre každého. 
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„Čo robia ruky, rozvíja myseľ.“ 

Štvrtý októbrový pondelok sme v priestoroch základnej 
školy oslavovali osobnosť Jozefa Gregora Tajovského. Pri 
príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa     
naša škola opäť zapojila po podujatia, ktoré sa venuje       
knihám, čítaniu a poznávaniu nového. Tohtoročná téma 
„Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia 
Jozefa Gregora Tajovského“ nás podnietila k tomu, aby 
sme si spomenuli na tohto známeho prozaika i dramatika 
slovenskej literatúry a získali o ňom čo najviac informácií. 
Zároveň sme sa zamerali aj na dobu, v ktorej žil. Cieľom 
celoslovenského projektu je zábavnými formami práce 
s knihou podporiť u žiakov dobrý vzťah k čítaniu 
a literatúre. 

Jozef Gregor Tajovský sa vo svojej tvorbe zameral na            
dedinského človeka a na život naplnený prácou, ktorá nás živí. 
Počas celého dopoludnia sa žiaci počas rôznych aktivít stretli 
nielen s Jozefom Gregorom Tajovským, ale aj s Jozefom Murgašom, ktorý sa tiež narodil 
v Tajove, i s Jánom Lazoríkom, ktorý sa celý život venoval tradíciám. Chlapci a dievčatá jednotli-
vých tried si zvolili svoje družstvá a počas prvých vyučovacích hodín navštívili školskú knižnicu, 
zodpovedali na rôzne otázky súvisiace s čítaním, knihou či knižnicou. Pomocou mapy s piatimi 
indíciami odpovedali na otázky. Správne odpovede, resp. myšlienky spájali do krásnej vety zo 
záveru poviedky Do konca, ktorú napísal Tajovský o svojom milovanom starom otcovi. Navyše sa 
žiaci školy venovali zábavným i vedomostným aktivitám – čítali texty o Tajovskom, Murgašovi, 
tvorili mapy pojmov, inšpirovali sa životom ľudí v minulosti, maľovali a kreslili svoje predstavy 
o živote našich predkov. Venovali sa pojmom drámy, čítali si o remeslách v minulosti,              
predmetoch, ktoré ľudia používali. Výsledky svojich snažení predviedli na hodinách spoločných 
stretnutí s inými triedami. Vymenili si svoje poznatky, navzájom sa inšpirovali, zasúťažili si. Počas 
celého podujatia spríjemňovali atmosféru v škole piatačky a siedmačky, ktoré sa zahrali na 
„vedomostné skrinky“ a pýtali sa chlapcov i dievčat na všetko, čo by mali vedieť o čítaní a knihe. 
Čakalo nás aj prekvapenie. Žiakov 1. stupňa navštívila pani Zuzana Klembarová, ktorá deťom 
porozprávala o svojom koníčku – dekupáži (servítková technika).  Žiakov 2. stupňa inšpiroval pán 
Ján Šima, ktorý im rozprával o svojom rezbárskom umení a práci s drevom. Podujatie   knižnice 
sa nemohlo zaobísť bez súťaženia. Družstvá a triedy   získavali body v jednotlivých    aktivitách. 
Darilo sa triedam  3. A a 7. A, no najviac bodov získali triedy 2. A a 4. A.                                                                          

Mgr. Alena Hrabčáková  

     

Hostia - Ján Šima a Zuzana Klembarová upútali našich žiakov vášňou k svojmu koníčku. 
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„Nám sa najviac páčilo to, ako sme    

hľadali indície podľa mapy a odpovedali 

na otázky starších žiačok v školskej 

knižnici. Bolo super, ako sme hrali     

Ženský zákon. Jedna teta nám ukázala, 

ako vyzdobiť polystyrénovú guľu         

servítkami. Páčilo sa nám, ako ujo     

rezbár pomocou ručne vyrobeného noží-

ka vystrúhal kríž a Ježiša, píšťalku –  

veľkú a malú, lyžicu, vidličku, náhrdelník,     

náušnice, Tento deň bol výborný.“   

                            Táňa Berdisová, 4. A 

„Bolo to fajn. Nám šiestakom sa celkom 

darilo. Naučili sme sa o Tajovskom. 

Stretli sme sa v učebni fyziky a robili 

sme interview s Tajovským. Piataci si 

pre nás pripravili otázky. Spolužiak    

musel odpovedať.“  

Kristián Mišenčík, 6. A 

„Podujatie školských knižníc bolo veľmi 

zaujímavé a zábavné. Žiaci robili rôzne 

aktivity v triedach i v knižnici. Páčili sa 

mi prezentácie. Pán rezbár z Čirča bol 

super. Deň bol skvelý.“   

                   Magdaléna Sčisláková, 8. A 

Podujatie knižnice            
v kocke 

 Príprava podujatia  

 Práca s textami               

v rámci tried 

 Vyhľadávanie informácií  

(encyklopédia) 

 Kreslenie - dedina   v 19. 

storočí, život dediny 

 Tajovský, Lazorík -    

prezentácie 

 Prezentácia prác,        

súťaženie, vyhodnotenie 

 

Druháci a tretiaci vytvorili krásnu  
predstavu o dedine v 19. storočí.  

Žiačky 5. a 6. ročníka pri práci s hlinou a            
pri pokusoch vytvoriť  krásnu keramiku. 

Hodnotenie podujatia 
žiakmi školy 
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V našej škole hovoríme:  
„Stop drogám a šikane.“ 

Drogy tu boli, sú a budú. Sú, bohužiaľ, kdekoľvek. Patria do našej reality a nemôžeme 

pred nimi zatvárať oči. Naopak, potrebujeme si voči nim vytvoriť jasný a pevný postoj. 

V rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“ sme začali v našej škole nerovný boj 

s drogami. Žiaci usilovne pracovali na protidrogových aktivitách v rámci svojich tried. 

Okrem tradičných aktivít (pozornosť na vyučovaní, upratovanie tried) pracovali aj na   

kreatívnych nápadoch pri tvorbe plagátov, prezentácií, básní, videí a esejí. Každý deň si   

žiaci dopĺňali vedomosti z protidrogovej nástenky a obhájili ich prostredníctvom kvízov 

a diskusií s pedagógmi. Počas prestávok to na chodbách poriadne ožilo a chlapci 

a dievčatá súťažili v súbojoch v stolnom tenise, šípkach a v spoločenských hrách.        

Výnimočný bol štvrtok, kedy sa celá škola odela do bielej farby a pestrofarebných        

ponožiek. Všetci takýmto spôsobom vyjadrili svoj odmietavý postoj k drogám a šikane. 

Takto pestré triedy bojovali aj vo florbalových zápasoch. Jednoznačným víťazom sa stali 

ôsmaci. Po týždni krásnych aktivít prebehlo slávnostné vyhodnotenie, počas ktorého si 

všetci mohli pozrieť protidrogové videá našich žiakov. Dokopy získala naša škola 1776 

bodov.                              

Mgr. Mária Zdeneková, koordinátor sociálno-patologických javov 

D 
R 
O 
G 
A 

Protidrogový týždeň v kocke 

Silent and work – aktívna práca na 

hodine, sústredenosť, domáca     

príprava 

Clean and clear – pochvala pani 

upratovačiek za celkový poriadok 

v triede 

Plagát – na tému „Stop drogám 

a šikane!“ nalepený na dvere triedy 

Kvíz – náučný kvíz o drogách 

a šikane (súčasť protidrogovej     

nástenky) 

Tričkománia – štvrtok – obliecť sa 

do bielych tričiek ako znak boja proti 

šikane, súťaž tried 

Video na tému droga a šikanovanie 

Produkcia – projekt na protidrogovú 

problematiku alebo tému šikany 

Diskusia – porozprávať sa o tejto 

téme na hodine náboženstva alebo 

na triednickej hodine 

Turnaje tried v kalčete, ping-pongu, 

v šípkach 

Hry proti drogám a šikane –        

spoločenské hry v priestoroch školy 

Protidrogová nástenka a Dotazníky 

pre žiakov školy (CPPPaP) Štvrtáci sú na 1. miesto hrdí. Aktivita žiakov prekvapila. 
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Naše výtvory a víťazstvá 

Vyhodnotenie týždňa: 

5. miesto – darčekový balík s poukážkou na celodenné 

užívanie stolného futbalu alebo tenisu (185 bodov     

získala trieda 3. A) 

4. miesto – darčekový balík s poukážkou na celodenné 

užívanie stolného tenisu alebo futbalu (186 bodov    

získala trieda 2. A) 

3. miesto – darčekový balík s poukážkou na slávnostný 

obed s  učiteľom (187 bodov získala trieda 6. A) 

2. miesto – darčekový balík s poukážkou, ktorá          

ospravedlní celú triedu zo skúšania alebo písomky 

(193 bodov získala trieda 8. A) 

1. miesto – pizza pre celú triedu a poukážku na voľnú 

vyučovaciu hodinu (198 bodov získala trieda 4. A) 

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým 

žiakom a učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti 

drogám a šikane. Tešíme sa na náš protidrogový      

týždeň o rok. 

5. A - Stop drogám a šikane!  

6. A - hovorí drogám a šikane stop!  

7. A - drogy a šikanu nenávidí!  

8. A - Bojuje proti drogám 

1.A - My nechceme drogy, ale prírodu 

4.A - Drogám dosť, ži pre hudbu,   
priateľov, nebo, lásku, rodinu, les, 
šport... 

Logá tried 

Báseň o drogách od štvrtákov, 
víťazov podujatia. 
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Matematika je naozaj zábavná 

Naši šiestaci a deviataci navštívili 6. novem-

bra mesto Prešov. Dôvodom bola medziná-

rodná interaktívna výstava pod názvom „Aha! 

Krásna matematika“. Žiaci mali možnosť 

zistiť, že   čísla, grafy a matematické zákony 

dokážu byť aj zábavné. Na výstave sa žiaci 

pohrali s Pytagorovou vetou, dozvedeli sa 

o Eulerovej kružnici, Ludolfovom čísle, či 

Möbiovej páske. Ako ďalšiu žiaci navštívili 

Šarišskú galériu, kde mali možnosť vidieť    

výstavu Juraja Bartusza s názvom Náhodne 

nájdené a výstavu s názvom Bonjour       

monsieur Stefanik pripravenú k stému výročiu 

tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. 

Následne žiaci navštívili aj Múzeum rusínskej 

kultúry. Vystavené exponáty boli zamerané 

na život a kultúru Rusínov. Žiaci si pozreli aj 

výstavu pod názvom Drevené chrámy.      

Žiakom sa takýmto spôsobom vytvorili      

možnosti aktívne zapojiť všetky zmysly v 

procese učenia. Podporil sa nielen ich 

záujem a motivácia vzdelávať sa do bu-

dúcna, ale pomohlo im to zapamätať si 

dvojnásobne viac!  

Aneta Kuchárová, 8. A   

                                                                         

Tipy a finty našej „matikárky“ ☺ 

 pri delení neodčítavaj násobky písomne,      
odčítaj ich spamäti, 

 pri riešení rovníc rob ekvivalentné úpravy  
automaticky, 

Dobrá rada našej „matikárky“: 

 pre ľahší život v budúcnosti sa musíš malú   
násobilku naučiť naspamäť  ako „Otčenáš...“,  
využiješ to pri násobení, delení, riešení     
rovníc aj slovných úloh.  

PaedDr. Eva Viktorová 

Matematická hádanka 
 

Je odpoveď 1 alebo 9? 
 

6÷2(1+2) = ? 

Ilustrácia: Karolína Berdisová, 8.A  
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Prečo vlk nechcel zožrať  
Červenú čiapočku 

    Tortička 
Dňa 26. 11.  a 10. 12. 2019 sa žiaci prvého 

stupňa a žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili       

krásneho divadelného predstavenia pre deti  

„Červená čiapočka“  Predstavenie sa im      

páčilo a žiaci 5. ročníka napísali, čo ich      

najviac zaujalo: 

Deň materských škôl 
4. november bol výnimočný pre všetky    

materské školy na celom Slovensku. Práve 

v tento deň pred 190 rokmi na podnet grófky 

Márie Terézie Brunschwickovej vznikla 

v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa. Aj 

my sme tento slávnostný deň oslávili        

pochodom a spevom „Hymny materských 

škôl“ v priestoroch našej školy. Podujatie 

sme ukončili balónovou párty. 

                                    Mgr. Mária Berdisová  

Miška Barborová: „Mne sa páčil vlk, ale aj motýľ.  Bolo to zaujímavé,  lebo vlk vyzeral        

naozaj skutočne. Mal červené oči a kruhy pod očami. Motýľ preto, lebo mal veľké krídla. Vlk 

sa stále pokúšal zobrať čiapočke tortu a keď sa mu to nepodarilo, tak povedal ,,Do pšenice!“  

Zuzka Miková: „Najviac sa mi páčilo to, že vlk bol strašidelný. Na konci sa mi páčil tanec 

floss. Páčilo sa mi, že babka uplietla taký veeeeľký koberec. Zaujímavá bola aj opuchnutá 

noha mamy.“ 

Daniel Jiříkovský: „Boli tam tri príbehy a najlepší herec hral motýľa. Keď sme tam prišli, vo 

vestibule bolo auto Audi  Q3 a každý mal určené svoje miesto na veci.“ 

Dávid Jiřikovský: „Divadlo bolo veľmi pekné, boli tam aj pekné postavy. Najlepšia postava 

bola asi vlk. Ale boli tam aj iné postavy,  napríklad poľovník, babička, Červená čiapočka,   

motýľ. Najlepšie bolo na konci, lebo robili floss.“ 

Jakub Šoltýs: „Páčilo sa mi, že ten príbeh bol poučný a hovoril aj o liečivých bylinkách.“ 

Denis Porada: „Páčili sa mi vlkove tenisky.“  

                              PaedDr. Katarína Janičová 

7 divov rozprávky 

Dobro víťazí nad zlom, magické číslo 3, 7, 9, 12, víťazí 
krása nad škaredosťou, nadprirodzené bytosti, neznáme 

miesto, čarovné  predmety, gradácia 
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Rozhovor s pani Terezkou Urdovou 

 

 

   Tieto slová patria vždy usmievavej Terezke Urdovej. Je milá, srdečná, rada každému     
pomôže. Ak si chcete prečítať hrejivé slová obľúbenej pani asistentky, prečítajte si tento 
pekný rozhovor.  

Pracujete v našej škole ako pedagogická 
asistentka. Ako vnímate svoju prácu? Čo 
v nej považujete za najdôležitejšie? „Na na-

šej  základnej škole pracujem už 8 rokov. Od    

malička som sa túžila stať učiteľkou, lebo 

mám rada deti a rada s nimi tvorím. Z dôvodu 

absolvovania všetkých tried náboženstva, som 

nedostala prihlášku na pedagogickú  školu. 

Bolo to nespravodlivé, ale bola to taká doba. 

Študovala som iný odbor. Pán sa o mňa    

postaral a ja pracujem ako pedagogická    

asistentka. Urobila som si potrebné vzdelanie 

a splnila sa mi životná túžba. Táto práca sa mi veľmi páči, veľmi ma napĺňa a robí mi život   

krásnym. Vnímam ju ako povolanie, ktoré vykonávam s láskou a radosťou. Za najdôležitejšie 

v nej považujem to,  že môžem pomáhať učiteľom pri vzdelávaní a výchove našich žiakov.“ 

Na ľudí pôsobíte veľmi jemne. Ako je možné, že nemusíte kričať a napriek tomu vás deti  
počúvajú? „Asi majú predo mnou rešpekt.☺ Snažím sa byť na nich prísna, ale zároveň        

láskavá. Potvrdzujem, že je to veľmi náročná a zodpovedná práca. Sú veľmi vnímavé.            

Vyžadujem od nich plnenie si školských povinností, hygienu, disciplínu. Potom príde pochvala 

a objatie (úsmev). Morálnou odmenou od nich sú pre mňa prekrásne listy. Tie sú dôkazom     

dôvery, lásky, v písomnej podobe, vo farbách a obrázkov, ktoré si starostlivo schovávam. Mám 

otvorené srdce pre tých najmenších,  najchudobnejších.“ 

Čo chýba dnešným deťom? Čo potrebujú? „Dnešným deťom chýba samostatnosť, zodpo-

vednosť, úctivosť, skromnosť, pokora,... A čo potrebujú? Pevnú otcovskú ruku, maminu          

výchovu, starostlivosť a lásku. Učiť deti, aby vedeli a prišli na to, že na chlieb sa ťažko pracuje.“ 

Aká je filozofia Vášho života? Čo je podľa Vás zmyslom života človeka? „Mala som      

úžasných rodičov. Boli mi veľkým vzorom. Oplatí sa žiť čestne, mať čisté svedomie, rozdávať 

lásku a podávať ľuďom pomocnú ruku.        

Zanechať v živote za sebou dobrú stopu.    

Robiť správne rozhodnutia tak, že máme     

počúvať svoje srdce. Každý človek by mal mať 

svoj vlastný zmysel života. Je to individuálne. 

Mojím zmyslom života je rodina, ktorú mám 

nadovšetko rada. S manželom sme vychovali 

tri deti, ktoré sú už samostatné, šikovné 

a majú dobré srdce. Som šťastná, lebo mám 

tri zdravé a úžasné vnúčatá.“ 

 

„Dnes zabúdame na duchovnú podstatu Vianoc.“ 

Pani Terezka so žiakmi. 
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Tradičné slovenské Vianoce sú bohaté i plné múdrosti. 
Máte aj Vy nejaké vianočné zvyky? „Pravdaže. Zvyky som 

prebrala od mojich rodičov a som na ne hrdá. Začína sa to 

upratovaním nielen v domácnosti, ale aj duchovné upratova-

nie. Pečiem veľa suchých koláčikov, kysnuté koláče a medovníčky. 

Zdobím stromček aj celý dom. Na Štedrý deň pripravujem veľa       

tradičných jedál, pečiem domáci chlieb a manžel chystá plnenú     

kapustu. Na tú sa schádza celá rodina. Pred svätou omšou sa ide na 

vodu do potoka. Rozbaľujú sa darčeky a ideme na polnočnú omšu. 

Nájdeme si chvíľku čas na modlitbu, aby sme sa zamysleli nad      

duchovným  posolstvom sviatkov. Narodil sa Ježiško. Prišiel na svet 

a venoval sa učeniu, ako žiť v láske.“ 

Ako ste vnímali sviatky počas detstva a ako dnes? „Pochádzam 

z piatich detí. Žili sme veľmi skromne, lebo pracoval iba tatko.       

Vianoce sme prežívali skôr duchovne. Ako malá veľmi som túžila po gumenej bábike ale nemala 

som ju. Keď sa mi  narodila dcéra Monika, išla som do    obchodu a kúpila som jej najväčšiu, aká 

bola. Dnes ju má odloženú vo svojom byte pre dcérku Viktóriu a je úplne ako nová. Ale             

nesťažujem sa. Mala som dobrých rodičov, strechu nad hlavou a dostatok chleba. Veď v živote 

ani nič iné netreba. Dnes je iná doba. Deti všetko majú, aj to, čo si naviac od rodičov zažiadajú. 

Len keby mali väčšiu úctu k hodnotám a ľuďom (učiteľom). Zabúda sa na duchovnú podstatu   

Vianoc.“  

Máte vôbec voľný čas? Čomu sa venujete, ak máte chvíľočku pre seba? „Voľného času 

mám veľmi málo. Počas dňa som v práci,  potom mám povinnosti v domácnosti. Veľa pracujem 

na poli, kde si dopestujem BIO zeleninu pre celú rodinu. Veľmi rada zaváram ovocie. Mám rada 

kvety, či už v predzáhradke, alebo na oknách. Relaxujem kosačkou pri kosení trávnika. Mám   

rada vedomostné súťaže v televízii. Vždy som mala vzťah k ručným  prácam (šitie, pletenie,    

vyšívanie, háčkovanie), čo môžem uplatniť aj v škole na krúžkoch. Rada pečiem koláče 

a medovníky. Zdobenie je moja srdcovka.  

Milujem knihy. Sú pre mňa  prostriedkom 

vzdelávania a súčasť môjho voľného času.“ 

Obľúbený,-é,-á: 

Sviatok: Vianoce, Veľká noc 

Vlastnosť človeka: Pracovitosť, obeta-

vosť, štedrosť, ochota, láskavosť, inteligencia 

Film: všetky historické, romantické, príro-

dopisné 

Herec: Jozef Kroner 

Osobnosť: Ján Lazorík – bola som jeho dvorná „baľvirka“ – kaderníčka. Volal ma tak        

zvláštne Terezka Ježišková. Veľa som sa od neho naučila. 

Remeslo: Ako nezamestnaná som študovala tri roky odbor kaderník. Absolvovala som 

kurzy ako krajčírsky, cukrárenský, kurz Červeného kríža. Veď „remeslo má zlaté dno“. 

Krajina: Navštívila som niekoľko európskych krajín, ale najkrajšie je naše Slovensko. 

Mesto:  Sabinov – oskarové mesto, jeho historická časť.             

Symbol: Symbol srdca. Deťom sa to tak páčilo, že na konci vety namiesto bodky dávali sr-

diečka. 

Linda Verešpejová, 7. A 
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„Cvičíme tanček - baterkový a počítačový.“ 

Ako si trávil letné prázdniny? „Preboha, to je už  
ďaleko.“ 

Ako sa máš? Mám sa výborne. Po veľkých 
prázdninách som začal chodiť do školy. Teraz je to už 
ťažšie. Som štvrták.“ 

Čo sa momentálne učíte v škole? „Na slovenčine 
opakujeme vybrané slová. A začali sme preberať   
spodobovanie. Na matike dostávame otázky, o koľko 
je jeden vrch vyšší ako ten druhý. Na prírodovede sa 
učíme ľudské telo – srdce. Na vlastivede preberáme 
Slovensko. Na telesnej výchove sme nedávno hrali 
florbal. Hral som s Miškom, Šimonom i Kikou. Vyhrali 
sme 3:0.  Na angline preberáme 5. lekciu. Učíme sa, 
aké vety použijeme, keď prídeme v Anglicku do      
obchodu. Na informatike riešime klávesové skratky.    
Teraz cvičíme tanček na Vianoce. Príďte pozrieť!    
Jeden je baterkový a druhý počítačový.“ 

Nedávno si mal narodeniny. Ako si ich oslávil? 
„Dostal som hru Labyrint, Kinder čokoládky, oblečenie 
a hru Jožin Zbažin.“ 

Kedy chodíš večer spať? „Bežne zaspávam o pol 
ôsmej. Na svoje narodeniny som išiel spať o deviatej.“ 

Ako prežívaš toto obdobie? Prichádzajú Vianoce. 
„Doma počúvame koledy. Stromček budeme robiť 
okolo 20. decembra. Teším sa.“ 

Tešíš sa na zimu? „Budeme robiť šmýkačku. Každý 
večer polievam kopce vodou, aby som sa ráno mohol 
šmýkať po ceste do školy.“ 

Čo by si chcel nájsť pod vianočným stromčekom? 
„Hm, možno spoločenskú hru, alebo ďalšie lego.“ 

Prichádza k vám obľúbený hrdina nášho časopisu. Čo je s ním? Ako sa má? 
Čo porába v škole. Na čo sa teší ? Čítajte!  

Čo považujeme za hluk? 

 hlasné počúvanie hudby 

 vŕtanie do steny 

 krik učiteľky 

 vyrušovanie na hodine 

 zvuk, ktorý vyrušuje  

 zvuk auta 

 zvuky v meste 

         žiaci 7. ročníka 

 

Aj ty nakupuješ darčeky? „Mám 
odložené peniažky. Zvyknem         
darovať hry, sladkosti. Pre rodinu  
vyrábam darčeky z papiera, lepím ich 
lepidlom.“ 

Máš odkaz pre svojich spolužia-
kov? „Áno, nech nám napadne sneh! 
Aby bola sánkovačka“                      

Redakčná rada 

Uhádnite, čo to je? 

 Má to milión farieb a je v tom celý 
svet. Čo je to? (Mapa) 

 Visí to za tabuľou, zdobí to stenu 
a robí to čiary. Čo je to? (Pravítko) 

 Sú v ňom všetky dátumy, všetky me-
siace v roku. Čo je to? (Kalendár) 

 Má to červené vlasy a chodí to po 
triede. Kto je to? (Učiteľka)   

                       žiaci 6. ročníka 

Rozmýšľanie nebolí! Rozprávali sme sa so šiestakmi  a siedmakmi. 

 

Ilustrácia: Linda Verešpejová, 7.A 
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Aj my máme svoj názor 

Florbal – turnaj 
V rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“ sa uskutočnil       
florbalový turnaj. Súťaže sa zúčastnilo 6 tried 2. stupňa. Na začiatku 
sme si vypočuli základné pravidlá. Začalo sa hrať. Atmosféra bola 
neuveriteľná. Padalo množstvo gólov a hra   bola zaujímavá pre každého fanúšika florbalu. Tí, 
ktorí    nesúťažili, fandili svojim družstvám. Turnaja som sa zúčastnil aj ja. Hral som v  obrane. No 
táto    pozícia mi vôbec nebránila nastrieľať góly. Pred turnajom sme sa bavili s chalanmi, že sa          
budeme navzájom povzbudzovať. A darilo sa nám. Mali sme veľké ambície. Ale napriek tomu 
sme  nečakali, že vyhráme celý turnaj bez inkasovaného gólu. Celý turnaj sme si všetci užili 
a maximálna spokojnosť bol viditeľná aj na   tvárach našich neúnavných spolužiačok, ktoré nás 
celý čas povzbudzovali. Tento zážitok si budem ešte   dlho pamätať a dúfam, že niečo  podobné 
bude aj na budúci rok. Pozdravujem všetkých čitateľov časopisu Krivý Jany.                                                   

Lukáš Gurka, 8. A 

                     Naučila som sa niečo nové      
„Dňa 27. novembra sa v Sabinove uskutočnila súťaž Olympiáda zo          
slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa na nej žiaci 8. a 9. ročníka.  
Medzi nimi som skúšala šťastie aj ja. Základná škola 17. novembra 
v Sabinove pôsobila na mňa veľmi dobre. Na súťaži nás privítali milé pani 
učiteľky, ktoré tvorili porotu. Veľmi dôkladne nás oboznámili s pravidlami  
súťaže a jednotlivými časťami písomnej, ústnej skúšky. Písomnú časť tvorilo 
25 otázok (test podobný Testovaniu 9) a tzv. transformácia textu – podľa  
pokynov sme museli vytvoriť plagát s informáciami. Bála som sa hlavne   
ústnej časti – vytvoriť text na vopred určenú tému a prezentovať sa pred   porotou. Myslím si, že 
táto súťaž je dobrá, pretože sa žiaci môžu rozvíjať ďalej a zároveň získať dobrú skúsenosť do 
budúcnosti. Hoci som sa nedostala do prvej trojky, bola som úspešnou riešiteľkou.“                                                                                                          

Karolína Berdisová, 8. A  

Baví ma robiť rozhlasové vysielanie 
„Na každej hodine krúžku sa všetci aktívne zapájame do všetkých akti-

vít. Všímame sme si všetko, čo sa deje v našej škole, zaujímame  sa  o 

mená v kalendári,  svetové dni či výročia známych osobností, ktoré stojí 

za to spomenúť v rozhlasovom vysielaní.  Mária Terézia, Cyril a Metod, 

František z Assisi, Boris Filan, Alfred Nobel a mnohí ďalší boli témou 

našich oznamov. Takýmto spôsobom sa snažíme deťom každý týždeň 

pomáhať a zároveň spríjemňovať im pobyt v škole.                                             

Linda Verešpejová, 7 A 

                 Oplatí sa robiť dobré skutky 
Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu „Detský čin roka“. Motivuje deti ku konaniu      

dobrých skutkov a pomáha tak budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu 

pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé. Rok 2019 je už 19.ročníkom projektu. Za 

posledných 18 rokov sa do realizáciu projektu zapojilo 1 500 000 detí. My ôsmačky sme sa však 

nezúčastnili ako súťažiaci, ale ako tie, ktoré si prečítali príbehy v jednotlivých kategóriách 

a hlasovali za víťaza. Mohli sme si vyberať zo 7 kategórií. Kľúčové témy príbehov sú  záchrana 

ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc  prírode, dobrý     

nápad a cena Sašky Fischerovej. V každej kategórii bolo 5 krásnych a dojímavých príbehov.                                       

                                                                                                             Magdaléna Sčisláková, 8. A 
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Bola to naozaj sila - príbeh citov 

Zo slovníka 

Šikanovanie  je týranie, trápenie, robiť príkorie, klásť     

úmyselné prekážky. 

Kyberšikana je zámerné urážanie, odhaľovanie              

dôverných informácií prostredníctvom moderných               

komunikačných prostriedkov. 

Internet je verejne dostupný celosvetový systém vzájom-

ne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta. 

Siedmaci, ôsmaci a deviataci navštívili 25. septembra   
filmové predstavenie „Kto je ďalší?“ v kine Torysa 
v Sabinove. Kládlo množstvo otázok o hodnotách, zmysle 

života a nútilo prítomných zamyslieť sa nad tým, čo je 
podstatné a dôležité.  

Film bol inšpirovaný skutočnými príbehmi a zobrazoval       

negatívny dopad internetu na mladú generáciu. Vo filme boli 

opísané tri jednotlivé príbehy. Prvý  sa zaoberal kyberšikanou 

na strednej škole, druhý žiakov zaviedol medzi komunitu    

ruských rooftoperov cestujúcich za adrenalínovými zážitkami 

po celom svete. A tretí príbeh vtiahol prítomných do rodiny,         

v ktorej 13-ročná dcéra má jedno smutné tajomstvo. Žiaci si z 

tohto filmu určite odniesli množstvo pocitov, niektorých to    

dokonca aj dojalo k slzám. „Film sa mi veľmi páčil, jeho 

myšlienky odrážali aktuálne problémy spoločnosti. Bola 
by som rada, keby si moji spolužiaci vzali z filmu príklad.   

Nečakala som, že nás škola vezme práve na takýto film. 
Dosť ťažko sa na to pozeralo,“ povedala o filme ôsmačka 

Magdaléna Sčisláková.   

                                  Text a ilustrácia. Aneta Kuchárová, 8. A     

       Môže sa to stať každému?! 

Beseda s okresným prokurátorom 

6. decembra nás ôsmakov a deviatakov navštívil JUDr. Marek 

Urda z Okresnej prokuratúry v Prešove, aby nám porozprával o 

základoch trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých s dôrazom 

na obete sexuálnej a počítačovej kriminality. Snažil sa nám     

vysvetliť, že od 14 rokov sme za svoje činy zodpovední, a nie je 

to žiadna sranda. Ja len dúfam, že to moji spolužiaci  zobrali  

vážne. Hovoril o priestupkoch a iných spôsoboch trestov. Pán 

prokurátor sa dokázal vcítiť do pocitov iného  človeka, rozprával 

veľmi zaujímavo. Mne osobne sa to páčilo a verím, že aj ostat-

ným žiakom, ktorým odpovedal na množstvo otázok.   

                                                              Martina Novická. 9. A 

Pozor, sme zodpovední za svoje správanie! 

JUDr. Marek Urda 
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Mikuláš, čo pre nás máš?  

V piatok 6. decembra k nám zavítal Mikuláš. Na tento deň 

a hlavne darčeky za oknami čakal asi každý. Ráno sa naši chlapci 

a dievčatá vybrali do kostola v Krivanoch. Zúčastnili sa svätej 

omše. Aj školu navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi – čertom a 

anjelom. Každá trieda si preňho mala pripraviť básničku, pesničku, 

alebo niečo zaujímavé. Žiaci dostali od Mikuláša balíčky a tento 

deň bol pre nich iný ako ostatné.            

Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, učarujú nielen deťom, ale všet-
kým z nás. V tomto predvianočnom čase sa aj deti z oddelenia ŠKD pri ZŠ s MŠ Krivany   
zúčastnili v poradí už siedmeho ročníka podujatia s názvom Mikulášske všeličo spojené 
s burzou hračiek. Táto zaujímavá akcia sa konala v Základnej škole Hviezdoslavova 1 
v Lipanoch. Bola určená deťom školských klubov v našom regióne. Cieľom podujatia bolo 
stretnúť sa, zabaviť, zasúťažiť si a aj obdarovať sa. Súčasťou aktivity bolo priniesť z domu 
hračku, s ktorou sa už deti nehrajú. Vyzbierané hračky boli súčasťou balíčkov, ktorými boli 
obdarované všetky zúčastnené družstvá. Organizátorom podujatia ďakujeme a už teraz sa 
tešíme na budúci rok.                                                                        Mgr. Monika Kuchárová 

Palicu., Valentína Kuchárová, 1. A 

Uhlie., Jožko Garančovský, 5. A 

Bicykel., David Jiřikovský, 5. A 

Marionety.,  Ivana Koľová, 3. A 

Bábiku.,  Maroš Hovanec, 3. A 

Ponožky., Tatiana Berdisová, 4. A 

Hada., Zuzana Kravcová, 7. A 

Veľké alebo drahé veci.,  

              Linda Verešpejová, 7. A 

Pavúka. Nemám ich rada a  

 desia ma., Aneta Kuchárová, 8. A             

                            Redakčná rada 

Vianoce si neviem predstaviť bez... 

Mikuláš, patrón detí, prišiel aj k nám 

Čo by som nechcel/nechcela nájsť 
pod vianočným stromčekom? 

rodiny,                                                                           

spoločne trávených chvíľ,                                                

kapustnice, zemiakového šalátu, bobáľok,                     

oplátok s medom,   cesnakom, koláčov, snehu,         

pokoja 

Martina Novická, 9. A 
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Čo sa deje v našich školských laviciach? 

Čo ťa dokáže rozveseliť? 

„Dobrá známka.“  

       Dominik Oreško, 6. A 

„Darček.“ 

       Dávid Vardzaľ,6. A 

„Sneh.“  

     Ester Križalkovičová, 6. A 

„Vtip.“   

        Daniel Jiříkovský, 5. A 

Čo neznášaš? 

„Učenie.“  Dávid Vardzaľ, 6. A 

„Keď niekto klame.“  

              Linda Verešpejová, 7. A 

„Kreslenie.“ Ľuboš Pribula, 9. A 

 Aké je najčastejšie slovo,  

ktoré vyslovuješ? 

„Ahoj.“ Zuzka Miková, 5. A 

„No čo si?“ Katka Jaššová, 6. A 

„Asi.“  Linda Verešpejová, 7. A 

„No čo!“ Oliver Bujňák, 6. A 

„Ok.“ Marek Novický, 6. A 

Škriatkoviny 

Štúrovci boli veľmi pracovití ľudia. Bojovali za života       

romantizmu. 

K štúrovcom patrili Ján Mečiar, Ján Pavol Druhý. 

Štúrovci boli básnici, ktorí sa zaujímali o Ľudovíta Štúra. 

Znak romantizmu – vášne majú prednosť pred rozumom. 

Do slovnej zásoby patria slová, ktoré nás zásobujú. 

Populárna pieseň a škola 

Najkrajší kút v šírom svete – tak takéto miesto sa v našej 
škole určite nenachádza 

Slnko nevychádzaj – na to myslíme hneď, keď ráno vstávame 

Cez okno – posledná možnosť ako ujsť  

Čoskoro – s nádejou sa pozeráme na hodinky, či sa nebudú 
posúvať rýchlejšie 

Skúšame sa nájsť – už  dlhý čas hľadáme v žiackej jednotky, 
ale nejako to nejde  

Budeme to stále my – aj tak nás žiadny školský poriadok    
nezmení 

V piatok podvečer – hm, na to myslíme už v pondelok 

                                             Magdaléna Sčisláková, 8. A 

Čo ťa nebaví, ale vieš, že aj táto činnosť môže   
niekomu priniesť radosť? 

„Nerada upratujem, ale viem, že je to dobré pre              

domácnosť i pre celú rodinu.“ Marianna Berdisová, 4. A 

„Neznášam vynášať smeti, ale aspoň doma nebude      

smrdieť.“ Jožko Kušnír, 3. A 

„Rád robím všetko.“ Sebastián Bujňák, 3. A 

Aká činnosť ťa baví a robíš ju s radosťou? 

„Veľmi rád kreslím.“ Jožko Kušnír, 3. A 

„Rád som vonku a skladám si domčeky z listov.“            

Sebastián Bujňák , 3. A  

Ester Križalkovičová,  

Katarína Jaššová, 6. A 

Ilustrácia: Aneta Kuchárová, 8. A 

   Čo nesmie chýbať           
na lavici ôsmaka? 
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Keď sa príroda mieša do umenia 

Záchranári na lúke, v lese a horskom teréne 

„Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete závesy a zavriete 
okenice, tak vám slnko do bytu nelezie, lenže je to vaša chyba, pane, že chcete žiť po-
tme.“ (Ján Werich) 

V škole v Krivanoch žiadne deti a veru ani učitelia, nechcú zostať žiť v tme, preto otvárajú okenice 

možností pre svojich žiakov. Takou možnosťou bola aj súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 

112 a civilnej ochrany“. Je to výtvarná súťaž, do ktorej sa zapojilo veľa žiakov našej školy. Teší 

nás, že sa nám podarilo umiestniť na najvyšších priečkach. Práca žiaka 3. A  Maroša Hovanca sa 

umiestnila na 1. mieste v kategórii 1. stupeň ZŠ, zároveň postupuje do národného kola 

a internetového hlasovania. Slávnostné vyhodnotenie bude 11. februára 2020 v „Európsky deň 

čísla tiesňového volania 112“. Blahoželáme aj žiakovi 8. A  Štefanovi  Dudovi, ktorého práca      

získala 3. miesto v kategórii 2. stupeň ZŠ.  

PaedDr. Katarína Janičová, Mgr. Katarína Janošková 

Prináša radosť, zážitky a emócie 

Slovenské národné divadlo oslavuje túto       
sezónu 100 rokov. Pri príležitosti svojho        
okrúhleho jubilea vyhlásilo pre žiakov           
slovenských škôl kreatívnu súťaž.  

Dôkazom  toho, že na našej škole máme         
tvorivých a usilovných žiakov je aj ďalší úspech v 
celoslovenskej súťaži „Divadlo o 100 rokov“, 
do ktorej sa zapojili  žiaci  1. A a 3. A. Spomedzi 
množstva prác žiaci 3.A získali špeciálnu cenu 
marketingu a vizuálnej komunikácie. Z úspechu 
našich tretiačikov sa  veľmi  tešíme a prajeme im 
aj naďalej veľa tvorivých nápadov.                      

                                     Srdečne gratulujeme!!! 

PaedDr. Eva Viktorová 

Divadlo o 100 rokov 
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         Magdaléna Sčisláková, 8. A 

Pondelok: Ešte v nedeľu sme spali do 
desiatej a dnes sme museli vstávať tak skoro. Lenže 
komu by sa chcelo v takejto situácii robiť domáce?! 
V hlavách sme si pripravovali výhovorky, ktoré          
povieme učiteľke. Veta – ja to mám hotové, ale zošit 
som si nechala doma. – tentokrát nezabrala.  Učiteľka 
naše finty už pozná a keďže vedela, že to nie je    
pravda, bola ochotná ísť k žiakovi domov, aby jej   
ukázal zošit aj s domácou úlohou. Našťastie  všetko 
dopadlo dobre a žiak aj učiteľka ostali v škole.  

Utorok: Každý hovorí, že naša trieda je hrozná, ba 
priam najhoršia z celej školy. Áno, uznávam, možno 
sme trochu neposlušní, neposední, či drzí. No ja si 
myslím, že sme výnimoční. Veď povedzte! Komu sa 
na tejto škole podarilo vytrhnúť celé dvere a ešte si 
z toho urobiť obrovskú srandu?! 

Streda: Dnešok bol takým typickým dňom 8. A.  
Celý deň bola nuda, na hodinách sme skoro zaspali 
(niektorí aj spali) a celé dopoludnie nebola žiadna 
sranda. Náladu nám spríjemnil až pohľad von z okna. 
Čakalo nás milé prekvapenie. Prvý tohtoročný sneh. 
Tešili sme sa ako malé deti.  

Štvrtok: Tento deň nám dáva aspoň maličkú nádej, že čoskoro bude dobre, pretože je 
čoskoro víkend a toto všetko sa skončí. Každý je šťastný a netrpezlivo sleduje hodinky. Tie síce 
rýchlejšie nepracujú, ale my máme pocit, že silou očného kontaktu sa rýchlosť zvyšuje. Ktovie! Aj 
tak, neverili by ste, aký bol tento deň dlhý. 

Piatok: „Na svätého Mikuláša, neučí sa a neskúša sa. Kto to pravidlo poruší, vyťahám ho za uši.“ 
Tieto myšlienky boli napísané na každej tabuli v škole. Tento rok to našej triede vyšlo a naozaj sme 
sa neučili. Po prvej hodine sme navštívili kostol. Cez dedinu sme bežali ostošesť a omšu sme    
nakoniec stihli. Boli sme trochu sklamaní, pretože omša trvala kratšie, ako sme predpokladali a my 
sme sa, samozrejme, báli, že sa budeme musieť ešte učiť. No v škole nás čakalo prekvapenie. 
K nám a deviatakom prišiel právnik, s ktorým sme sa dosť dlho rozprávali. A nakoniec k nám došiel 
Mikuláš aj s anjelom, čertom a rozdali nám mikulášske balíčky plné sladkostí. Jupí! A týždeň bol za 
nami.   (pokračovanie nabudúce)                                                              Magdaléna Sčisláková, 8.A 

  
Droga je veľmi zlá vec, 

ak neveríš, choď s kamarátmi na pokec. 

Tam sa dozvieš, že je to pravda,  

že drogy sú veľká hanba. 

Kamarátov už viac nemáš, 

len drogy si stále zháňaš.  

V škole spolužiakov šikanuješ, 

peniaze od nich vyťahuješ. 

Za tie prachy dávka istá, 

bude z teba terorista.                  žiaci 7. A 

Utiahnutá v peknom domku, 

ktorým ľudí vábi zvonku,  

robí svoje tajné čary. 

Vypijú veľkí, malí, 

onedlho budú starí. 

Tajnou mocou robí draka, 

i z  malého, bystrého školáka. 

Takto v svete kruto vládne,  

neodoláš, tak ťa schňapne!             

             žiaci, 3. A 
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Postrach školy - ôsmaci? Ešte stále? 

Ilustrácia: Karolína Berdisová, 8.A 
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Pečte medovníčky Regionálne okienko 

Lahodný recept Márie Berdisovej, 
učiteľky z materskej školy 

Čo potrebujeme? 

1 kg hladkej múky 

300 g práškového cukru 

1 pol. lyžicu perníkového korenia 

20 g sódy bikarbóny 

3 polievkové lyžice kakaa 

100 g Palmarinu 

200 g medu 

6 vajec 

Ako postupovať? 

Cesto s láskou spracujeme, s nehou              

vyvaľkáme, s citom vykrojíme tie najkrajšie  

medovníčky. Odporúčame venovať ich         

blízkym, známym aj neznámym a šíriť vôňu 

Vianoc. „Všetkým prajem požehnané           

vianočné    sviatky plné pokoja,   úsmevu,    

radosti, hojnosti a s miestom v srdci pre      

každého.“ 

Mgr. Mária  Berdisová 

 Ja som mali viňčovaček, prišol som sebe po 

kolaček, jaki mace, taki dajce, dluho čekac mi 

ňedajce!  

A ja mala viňčuľečka, vinňčujem vam zo         

śerdečka, korunku mi dajce, zbohom ostavajce. 

A ja mali viňčovačik, viňčujem vam za kolačik, 

kolačik mi dajce, zbohom ostavajce!  

Najčastejše viňčovaňe na Novi rok: Na ten Novi 

rok vam viňčujem, žebi śe vam mili Pambuch 

dal druheho dožic z vekšu radoscu, Bosku     

miloscu, z meňšima hrichami, hojňejši,          

urodzeňejši, spokojňejši, zdrafši rok prežic, jag 

zme doteraz prežiľi, ot panoch prijaz, od dobrich 

ľudzi lasku, ot Pana Boha požehnaňe a po tim 

marnim živoce korunu anďelsku a slavu         

ňebecku jedno a kaźde opśahnuc. Krivjani 

                                  

  (Ján Lazorík, Naša stara dzedzina) 

Z tvorby našej šikovnej pani učiteľky 

Ilustrácia: Linda Verešpejová, 7.A 
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Laura to je kočica 

Valentína zasa krásavica 

Matej silák veľký 

Filip počtár preveľký 

Dalibor vždy poslušný 

Ľubko veľmi šikovný 

Lukáš všetko sleduje 

čo sa nové udeje 

Časopis ZŠ s MŠ Krivany 

Irenka má vlasy dlhé 

Oskár ju v tom nasleduje 

Dáša všade prvá chce byť 

Daniela s ňou zas musí ísť 

Jakub večne vysmiaty 

Frederika nové šaty má 

to je naša 1. A 

Filip 

Predstavujeme vám nových členov našej „školskej rodiny“... 

Laura 

Irenka 

Jakub 
Ľubko 

Lukáš 

Dalibor 

Valentína 

Matej Oskar 

Dáša 

Frederika 

Všetkým čitateľom časopisu Krivý Jany  prajú prváci  
krásne, pokojné a požehnané vianočné sviatky. 


