
  

 
časopis ZŠ s MŠ Krivany 

Krivý Jany 
8. ročník    2017     2. číslo 

  

Na stole bahniatka a veľké dobroty,  

príde i láska, vykroč jej oproti!  

Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné,  

veď patria každému, sú predsa veľkonočné.  
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Milí priatelia!  

Práve držíte v rukách 
veľkonočné číslo nášho 
školského časopisu Krivý 
Jany. Od posledného vy-
dania už ubehlo pár me-
siacov. Prehupli sme sa do 
nového kalendárneho roka 
a prvé štebotanie vtáči-
kov, štipľavé lúče slnka 
i rast snežienok ohlasujú príchod jari.  

Veľká noc patrí k najvýznamnejším 
kresťanským sviatkom. Pre kresťa-
nov je oslavou zmŕtvychvstania Ježi-
ša Krista. Medzi známe symboly tých-
to sviatkov patria baránok, kríž, 

oheň, sviečka, vajíčko, zajačik či korbáč.  

Ako každý rok, aj tento rok sme sa vzdelávali a zapájali sme sa do rôz-
nych súťaží a projektov. O tom, čo sa dialo na škole od Vianoc, až po 
dnešný deň, sa dočítate na nasledujúcich stranách časopisu. Pripravili 
sme pre vás zaujímavé správy, množstvo informácií súvisiace so školou. 
Vaši spolužiaci sa nedali zahanbiť, vytvorili krásne básne či úvahy. Keď-
že už niekoľko týždňov je vedúcou školského klubu detí pani učiteľka 
Soňa Lazoríková, pripravili sme pre vás rozhovor s touto sympatickou 
novou tvárou školy. Dúfam, že sa pri čítaní časopisu zabavíte, získate 
množstvo informácií. Tešíme sa na vaše podnety a pripomienky. 

Krásne veľkonočné sviatky, plné pokoja, šťastia želá celá redakcia škol-
ského časopisu!                      Alexandra  Verešpejová, 8. ročník 

Obsah  
Zažili 
sme, s.  3 
Nájdime 
si čas na,  
s.  4 
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Na kus reči s..., s. 6—7 
Valentínke srdiečko..., s. 8 
V ľece pri jarku, s.  9 
Z vlastnej tvorby, s.  10 
Z denníka dokonalých , s. 11 

Naše škriatkoviny 

 Dievča 5. ročníka sa pýta: „Čo je na obrázku?“ Odpoveď: „Ty zamlada.“ 

Štátna chyrna (hymna): ,,Nad Tatrou sa dlýska ... hromy divo dijú. Zastavme 
ich dratia ... ale desky hromu, veď sa ony stratia, vzbudzujú ich k tomu.“ 

Sóda diktromata (bikarbóna). 

Naša pani učiteľka je pani profesoratorka (profesorka). 

Urob plurál slov: „Kôň - konici, konci, bábätko - babäčatko, vlk - vlcaci.“ 

Keď mi prebači, ta mu odpuščim. 

Žiak hovorí učiteľke: „Vy mace ďaleký hľad, bo šicko znace.“ 

Hovoríme - skáčem, doskáčeš, utvor neurčitok slovesa - bežím - ta utekať. 

Aký máte byt? Starožitný. Čím sa umývaš? Umývadlom. 

S kým kráča ovca? S ovečkou, ne? Súčasný svetový hrdina - Elza z Frozen. 
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ZAŽILI SME  

Január 2017 

16. – 20. január – lyžiarsky výcvik, 17 
žiakov 7. ročníka, Ždiar v Belianskych 
Tatrách 

23. január – školské kolo literárnej 
súťaže Šaliansky Maťko, 12 žiakov 2. – 
7. ročníka (27. január – okresné kolo 
v Lipanoch) 

27. január -  DOD Gymnázium Lipany, 
žiaci 9. ročníka 

Február 2017 

14. február                  
-  Valentínky deň, príprava  valentínske-
ho  reťazca, žiaci 1. – 9. ročníka 

-  Dejepisná olympiáda, ZŠ Ulica 17. 
novembra v Sabinove, 4 žiaci 7. –     9. 
ročníka 

17. február – Fašiangový deň, popolud-
nie pre žiakov špeciálnych tried – 3. B,5. 
B, 5. C,6. B, 7. B, 9. B  

28. február  – okresné kolo 
v basketbale v Sabinove, 12 žiačok  7. - 
9. ročníka, 1. miesto 

Marec 2017 

14. - 15. marec                    
–  okresné kolo, Pytagoriáda v Lipanoch,  
6 žiakov 3. - 8.  ročníka 

-  krajské kolo v basketbale v Poprade, 
8 žiačok 7. – 9. ročníka 

16. marec – podujatie Kreácie detské-
ho folklóru v Mestskej galérii 
v Lipanoch, 14 žiakov súboru Čerkutka, 
z krúžku Naša stara dzedzina 

17. marec – výchovný koncert pri príle-
žitosti Svetového dňa vody (22. 3.) pre 
žiakov školy pod názvom „Komu sa nele-
ní, tomu sa zelení“ 

20. marec –  Matematický klokan, 42 
žiakov 1.- 9. ročníka 

23. marec – školské kolo literárnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubín, žiaci 1. – 9. 
ročníka 

24. marec – Šarišské a rusínske ľudové 
piesne v interpretácii Moniky Kandráčo-
vej – koncert v Mestskej galérii Lipany, 
pre žiakov 2. – 9. ročníka 

20. – 24. marec – Týždeň s knihou – 
aktivity súvisiace s knihou pre žiakov 
školy, literárny kvíz  

30. marec – súťaž „Najkrajší list 
2017“ – súťaž Ministerstva výstavby 
a dopravy SR a Slovenskej pošty, pod-
pora mladej tvorby zameraná na vyjad-
renie vlastných myšlienok, Slávka Berdi-
sová, 8. ročník 

31. marec – slávnostná akadémia pre 
učiteľov hornotoryského regiónu veno-
vaná pamiatke Jána Amosa Komenského 

Apríl 2017 

5. apríl - Testovanie 9 
zo slovenského jazyka 
a literatúry, matematiky, 
14 žiakov 9. ročníka  

6. apríl – spoločné čítanie pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa Rómov 

7. apríl – Deň narcisov, verejná zbierka 
(vyzbieralo sa 311 eur) 
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V dňoch 13.  až 19. marca sa uskutočnil Týž-
deň slovenských knižníc pod spoločným mottom 
Knižnice pre všetkých. Do projektu sa rôznymi 
aktivitami zapojili aj žiaci našej školy.  

Počas celého týždňa žiaci predstavovali  svoje 
obľúbené knihy. Rovnako si pripravili rôzne informácie o autoroch literárnych 
diel či zaujímavosti zo sveta literatúry. Rozprávali svoje zážitky spolužiakom, 
ktorí získali veľa nových informácií a určite aj dostatok inšpirácie.   

Keďže 21. marec je Svetový deň poézie, žiaci neváhali a napísali pekné básničky 
o jari, láske či deťoch. Vedomosti z literatúry si overili v literárnom kvíze. Kaž-
dá aktivita žiakov bola odmenená sladkou odmenou či vecnou cenou. V tomto týž-
dni sa hovorilo o knihe viac ako inokedy. Potvrdila nám to aj Danka Belišová, 
žiačka 8. ročníka: „Tento týždeň sa mi páčil. Nielen preto, že za prečítanú 
knihu sme dostali sladkosť, ale hlavne preto, že som sa dozvedela veľa no-
vých informácii o knihách.“             
        Klaudia Miková 8. ročník 

   KNIHA  

Knihy sa dnes vyrábajú všade, 

na polici stoja uložené v rade. 

Občas sa aj vytiahnu, 

na kolienka popadnú. 

 

Pekné miesto pre ňu maj, 

na poličku si ju sa daj. 

Nemá rada krivé rožky, 

ani nemá riadnej nôžky. 

 

Sem–tam si ju prečítaj, 

dobrej rady popýtaj. 

Maj ju stále rád a rád, 

vždycky čítaj mnohokrát. 

Alexandra Verešpejová, 7. ročník 

 

„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje 
múdrosť, stáva sa hlupákom.“ Jan Amos Komenský 

„Ó, mojej matky 
reč je krásota, 
je rozkoš, milo-
ta, láska svätá.“ 

Hviezdoslavov Kubín 

Vo štvrtok 23. marca sa na 
našej škole uskutočnilo škol-
ské kolo literárnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín.  Na 
počesť významného sloven-
ského spisovateľa  žiaci  
súťažili v prednese poézie a 
prózy. Všetci súťažiaci sa 
snažili podať čo najlepší 
výkon. Víťazi prvých miest 
prezentovali školu v okres-
nom kole v Sabinove. 

  Mgr. Alena Hrabčáková 

Nájdime si čas na knihu 

http://citaty-slavnych.sk/autori/jan-amos-komensky/
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„Až keď bude vy-
rúbaný posledný 

strom,  

otrávená po-
sledná rieka, až 
potom zistíme, 
že peniaze sa 
nedajú jesť.“ 

V piatok 17. marca sa 
v našej škole uskutoč-
nil výchovný kon-
cert  pod názvom „Komu 
sa nelení, tomu sa zelení". Cieľom podujatia bolo, aby sa žiaci zamysleli 
nad správaním sa človeka k prírode. Dozvedeli sme sa množstvo zaujíma-
vostí zo sveta vody. Dokonca sme súťažili na túto tému a spolu s moderá-
tormi podujatia sme si zaspievali aj pár známych piesní o prírode. 

 Hudobno-vzdelávacie predstavenie, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 
Svetového dňa vody (22. marec), trvalo 60 minút. Hlavnou témou vystúpenia 
bolo poukázať na znečistenie prírody, nedostatok vody a na správnu recykláciu 
odpadu. Taktiež zdôrazniť, že v minulosti žil človek ako rovnocenná súčasť 
prírody, ale postupne sa stal pre prírodu viac hrozbou ako prínosom.  
 Hlavným moderátorom programu bol Ondřej Daniš, ktorý je známy 
z televíznych seriálov. Tieto vzdelávacie vystúpenia sa usporadúvajú už 6 ro-
kov. Na otázku, prečo vznikol takýto program, odpovedali účinkujúci takto: 
„Robíme to preto, aby sme inšpirovali hlavne deti, lebo problémy v prírode sú 
vážnejšie, ako si myslíme. A našou snahou je podporiť prístup detí k tvorbe 
a ochrane životného prostredia.“ Taktiež sa im páčili krivianske deti, hoci pod-
ľa ich slov trochu trvalo, kým sa decká zobudili.  
                                                                                 Slávka Berdisová, 8.ročník  

Viete, že:  

 voda  to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a 
chuti 

 vodná plocha zaberá 3/4 našej planéty 

 viac ako 1,5 miliardy ľudí nemá žiadny prístup k čistej 
vode 

 jediné spláchnutie toalety spotrebuje 5-10 l vody 

 každý deň sa zo zeme vyparuje asi bilión ton vody 

 voda je modrá preto, lebo nedokáže dobre absorbo-
vať červenú časť viditeľného spektra 

 život v blízkosti vody vás podľa štúdií robí šťastnej-
ším, pokojnejším a viac kreatívnym 

 
„Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať aj bez 

nás, ale my bez nej nie..." Jaromíra Kolářová 
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Kedysi sedela v školských lavi-
ciach našej základnej školy, 
v súčasnosti je vedúcou školského 
klubu detí. Mgr. Soňa Lazoríko-
vá. Ak sa chcete dozvedieť viac 
o tejto milej a energickej pani 
učiteľke, neváhajte a prečítajte 
si nasledujúci rozhovor.       
▪ Niekoľko týždňov ste vedú-
cou školského klubu detí. Ako vás 
prijali žiaci? Môj začiatok v škole 
bol veľmi zaujímavý. V rámci absol-
ventskej praxe som 2 mesiace učila 
v materskej škole a potom som 
pracovala 4 mesiace pri pani uči-
teľke Jozefíne Prevužňákovej, tak-
že prijatie detí bolo veľmi milé, 
nakoľko ma  poznali.             
▪ Ako prebieha výchovno-
vzdelávacia činnosť v školskom 
klube detí? Môj pracovný deň 
začína skvelo – obedom. Poobede je 
čas na zrelaxovanie – rôzne hry, 
prezeranie kníh, stolové hry. Dru-
hou časťou je záujmová činnosť 
a príprava detí na vyučovanie. Keď-

že nám prišla jar, budeme  častej-
šie behať po vonku  :)           
▪ Aké hry majú deti v školskom 
klube najradšej? Deti sa rady 
hrajú pohybové hry NINJA, ELEK-
TRINA... Okrem nich majú rady aj 
stavebnice a rôzne stolové hry, 
ktoré máme v triede. Naposledy 
sme hrali živé pexeso, ktoré sa 
tiež deťom veľmi páčilo. Ešte by 
som spomenula skákanie cez gumu.  
▪ Ako dieťa ste navštevovali túto 
školu. Aký je to pocit, keď ste 
v pozícii učiteľa? Veľmi zvláštny,  
no zároveň aj skvelý pocit. Robím 
to, čo ma napĺňa. Mať ceduľku s 
menom Lazoríková hneď vedľa ná-
stenky pána Jána Lazoríka,  je pre 
mňa česť a zároveň aj motivácia do 
ďalších mojich učiteľských dní. 
Som veľmi vďačná, že môžem pô-
sobiť na tejto škole.  
▪ Akú školu ste ukončili? Študo-
vala som na Prešovskej univerzite – 
odbor učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie s angličtinou.  

Neviem konkrétne povedať prečo 
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▪Prečo ste si 
vybrali povolanie 
učiteľa? Táto 
otázka ma vždy 

vedela dostať do úzkych. Neviem 
konkrétne povedať prečo, len viem, 
že to chcem robiť. 
▪ Často vás vídať na bicykli. Čo-
mu sa ešte venujete vo voľnom 
čase? Stále niečo robím,  zháňam.   
Na bicykli som roznášala letáky 
a poštu. Už od strednej školy som 
mala brigádu, ktorá sa postupne 
stala neodmysliteľnou súčasťou 
môjho voľného času. Vyhľadávam 
športové aktivity. Teraz som zača-
la plávať. Okrem spomínaných akti-
vít sa venujem animátorstvu 
v našej farnosti. Pripravujem deti 
na prvé sväté prijímanie po spevác-
kej stránke. Rovnako niekedy hrám 
počas omše v našom krásnom kos-
tole.  V posledných týždňoch však 
riešim finišujúce prípravy, ktoré 
súvisia so zmenou priezviska :) 
▪Aká je váš obľúbený hudobný 
žáner? Existuje nejaká pieseň, 
ktorá Vás, resp. Váš život naj-
lepšie vystihuje? Vypočujem si 
každý hudobný žáner, no najviac si 
pri šoférovaní spievam Janu Kir-
schner, Simu Martausovú. Čiže 
piesne, ktoré majú krásnu melódiu 
a hodnotný text. A pieseň, ktorá 
vystihuje môj život? Kráľovná bie-
lych tenisiek :).V súvislosti s touto 
Vašou otázkou by som prezradila 
môj veľký životný sen. Veľmi rada 
by som chcela byť vokalistkou. 
▪ Vedeli by ste seba samú opísať 
jedným slovom? Akým? Alebo ako 
by ste opísali seba ako človeka? 
Čo Vás na Vás teší a čo, naopak, 
vytáča? Spontánnosť.  Uponáh-
ľanosť.  Radosť. Aj nerozvážnosť. 
Úprimnosť. Zádumčivosť. Tvori-

vosť. Lenivosť. Hanblivosť. Toto sú 
slová, ktoré vystihujú moju osob-
nosť. Zmenila by som na sebe svoju 
nerozhodnosť, ale to sa asi nedá, 
pretože to mám vo svojom znamení 
Váh. 
▪Každý z nás je istým spôsobom 
rojko. Predstavovali ste si nieke-
dy ideálny svet? Ako by mal vy-
zerať Váš ideálny svet? Ja si ho 
predstavujem stále. Ja stále verím, 
že každý človek má dobré úmysly 
a koná podľa svojho najlepšieho 
svedomia. No život je však iný, ove-
ľa zložitejší. Ideálne by som, ak  
by som mohla, zmenila toho mnoho. 
No v mojom svete si vážim všetko 
to čo mám:  svoju rodinu, svojich 
priateľov, svojich susedov, našich 
žiakov v škole. Títo ľudia mi vytvá-
rajú ideálny svet, v ktorom som 
naozaj šťastná a spokojná.    

▪Premýšľate niekedy nad budúc-
nosťou? Aké sú Vaše najväčšie 
plány či obavy? Čo chcete robiť 
o desať rokov? Plánovanie mi ni-
kdy veľmi nešlo. Aj keď na druhej 
strane plánujem veľmi rada. Pláno-
vala som sa vydať a založiť si ro-
dinku. To prvé sa mi pomaly plní 
a verím, že aj to druhé príde 
s Božou pomocou. O desať rokov 
budem mať 35......hm, najskôr bu-
dem učiteľka s 10-ročnou praxou :)  

 Danka Belišová, 8. ročník  

Obľúbený, -á, é: 
ročné obdobie: jeseň 
film: About time 
kniha:  Strom, ktorý dáva 
rozprávka: Mulan, Nemo 
farba: modrá, žltá, zelená 
jedlo: ryžový nákyp a segedín 
koláč: Marlenka 
šport: plávanie, squash, volejbal 
oblečenie: sukňa 
deň v týždni: štvrtok 
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Valentínske srdiečko 
Oslava Dňa zaľúbených 

Sviatok svätého Valentína oslavovala aj naša škola. Odkazy, priania, žela-
nia pre blízkych sme zapisovali na biele, červené i ružové papieriky 
a spájali ich do valentínskeho reťazca. Každý, kto sa zapojil do tejto ak-
tivity, bol odmenený sladkou odmenou.   

Valentín bol rímsky kňaz, ktorý sobášil zamilované páry napriek zákazu vtedaj-
šieho cisára. Láska má rôzne podoby. Každý z nás si praje byť milovaný 
a šťastný. Prejaviť si sympatie a priateľstvo malou pozornosťou, bolo cieľom 
tejto aktivity, ktorá sa žiakom páčila. Danka Belišová, žiačka 8. ročníka, sa 
o tejto akcii vyjadrila takto: ,,Prekvapilo ma, ako pozitívne deti reagovali, písali 
odkazy a spoločnými silami sme vytvorili reťaz dlhú asi 3 metre.“                                                                                     
        Klaudia Miková,  8.ročník  

Máme šikovné           
basketbalistky  

Po víťazstve v okresnom kole sa naše 
žiačky (siedmačky a deviatačky) po 
roku opäť predstavili v krajskom kole 
v basketbale, ktoré sa konalo 
v športovej hale basketbalovej akadé-
mie v Poprade. V B skupine si zmerali 
sily s družstvami z Prešova 
a Bardejova. Aj keď v obidvoch ťahali 
za kratší koniec a tesne svojim súper-

kám podľahli, za úspešnú reprezentáciu školy im patrí poďakovanie. Družstvo 
dievčat trénuje pani Bodnárová. Basketbal je kolektívny loptový šport, 
v ktorom sa dva tímy s piatimi hráčmi snažia vhadzovať loptu do basketbalové-
ho koša.                                                                            Mgr. Ľubomír Bodnár  

Spievala nám Monika Kandráčová 
V piatok 24.3. sme navštívili Mestskú galériu v Lipanoch. Uskutočnil sa 
v nej koncert – praktická časť diplomovej práce Bc. Patrika Baču pod ná-
zvom Šarišské a rusínske ľudové piesne v interpretácii Moniky Kandráčovej. 
 
V priestoroch galérie vládla príjemná atmosféra. Patrik Bača spolu  so svojou 
hudobnou skupinou Sosna pripravil svieži koncert plný rôznych  ľúbostných 
piesní o láske dvoch ľudí, svadbách či odchode detí z domu. Nádherné piesne 
spievala aj Monika Kandráčová, známa ako popredná speváčka ľudových piesní 
na Slovensku. Prítomní s úsmevom počúvali šarišské a rusínske piesne. Každú 
pieseň ocenili potleskom. Moderátorka podujatia bola veľmi príjemná a detí sa 
pýtala na ich vedomosti z oblasti ľudových piesní či nárečia. Spontánnu atmo-
sféru ocenila aj Zuzana Tomeková, žiačka 5.ročníka:  „Koncert bol super.  
Patrik Bača krásne hral na harmonike. Prišli aj deti z inej školy. Natáčala 
aj televízia RTVS.“        Alexandra Verešpejová, 7. ročník 



9 

 

Štvrtok — 16.  marec bol pre 
členov folklórneho súboru Čerkut-
ka výnimočný. Spoločne s vedúcou 
súboru pani učiteľkou Jozefínou 
Prevužňákovou sa zúčastnili podu-
jatia Kreácie detského folklóru, 
ktoré sa uskutočnilo v Mestskej 
galérii Lipany.  Vystúpili so scé-
nickým pásmom „V ľece pri jarku" 
a spolu so súborom DFS Sabiník 
sa umiestnili v striebornom pás-
me. Podujatie zorganizovalo Di-
vadlo Jonáša Záborského – útvar 
osvetovej činnosti.             
 14 žiakov, ktorý hájili fol-
klórne farby našej školy, pracuje v 
krúžku „Naša stará dzedzina.“ Po-
čas podujatia vystúpilo ďalších 7 
folklórnych súborov – Lipka 

z Lipian, Sabiník zo Sabinova, Ja-
zierko z Rožkovian, Briezka 
z Brezovice, Dubovičanček 
z Dubovice, Havrančata z Ľutiny a 
Jablučko z Pečovskej Novej Vsi. 
Deti spievali i tancovali.    

 Cieľom podujatia bolo pre-
zentovať činnosť detských fol-
klórnych súborov a hlav-
ne zdôrazniť význam ľudových tra-
dícií. „Mala som pocit, že som sa 
vrátila do minulosti. Zaujalo ma 
vystúpenie detí. Galéria bola plná 
pekných obrazov. Zabavili sme sa 
a stretli sme nových kamarátov," 
povedala o tejto akcii Linda Ve-
rešpejová, žiačka 4. ročníka. 

„V ľece pri jarku“ 
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 Deti slnka  
VEĽKÁ NOC 

PODĽA  
JOGOBELKY 

 Čo ťa  napad-
ne, ak sa spo-
menie Veľká 
noc? Oblievač-
ka, ukrižovanie  

a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 
a veľa šunky.“ 

 Ktoré jedlo máš najradšej na Veľ-
kú noc? „Šunku, domáci syr, ale naj-
radšej mám, ak babka donesie svoju 
špeciálnu bábovku s hrozienkami.“ 

 Ktorý deň počas sviatkov máš naj-
radšej? „Veľkonočný pondelok.“  

 A prečo? „Oblievačka, ne?! :D!“ 

 Chodíš oblievať dievčatá  po dedine 
alebo oblievaš iba dievčatá v tvojej 
rodine? „Začnem doma, a neskôr 
s kamarátmi chodíme oblievať a aj 
šibať dievčatá v dedine.“ 

 Chodíš do kostola posvietiť veľko-
nočné jedlo? „Ne, mamka pujdze :D“ 

 Maľujete doma vajíčka? „Minulý rok 
som ich oblepil s vianočnú pásku!“                                                                               
 Slávka Berdisová, 8. ročník 

 

Som dobrou dcérou? 

       Túto otázku si kladiem často, aj 
keď nie vždy na ňu viem odpovedať. 
Každý rodič by chcel mať dokonalé 
dieťa, aj keď vraví, že to tak nie je. 
Áno, mala by som byť poslušná, učenli-
vá a vedieť sa správať v spoločnosti. 
Ale to sa vždy nedá. Tak ako existuje 
dobro a zlo, tak existujú aj lepšie 
a menej dobré deti. A tak ako majú 
deti svoje prednosti, taktiež majú aj 
svoje chyby. Ale som ja dobrou dcé-
rou? Tejto vety sa už začínam obávať.  
       Keď som bola menšia a vyviedla 
som niečo, rodičia na mňa nakričali a ja 

som s plačom utiekla preč. Vždy som sa 
na nich nahnevala a dlhé hodiny som 
bola urazená. Samej seba som sa pýta-
la, prečo na mňa zakaždým kričia. Ale 
až keď som rástla, stavala sa star-
šou , videla som, ako reagujú na mladšiu 
sestru, až potom mi to došlo. Rodičia 
pre mňa chceli vždy iba to najlepšie. 
       Viem, že pre ocka som jeho pri-
ncezná. Aj keď som už staršia, nevadí 
mi to. Vždy ma to poteší, keď mi to 
povie. Týmto mi dokazuje, že aj keď 
spravím hocičo,  vždy mi to odpustí. 
A za to mu ďakujem.  
       Myslím si, že mamka ma berie ta-
kú, aká som.  Občas sa pohádame, a ja 
viem, že je to väčšinou kvôli mne, aj 
keď si to nerada priznávam. Nekričí na 
mňa kvôli známkam, pretože sa riadim 
podľa motta „učím sa pre seba, nie pre 
druhých!“, a preto mám v škole dobré 
výsledky. Väčšinou sa hádame kvôli 
mojej tvrdohlavosti.  Mamka vie, že 
som veľmi tvrdohlavá a taktiež pozná 
aj moje ďalšie horšie vlastnosti, ale aj 
tak ma ľúbi, vraví mi to často. A práve 
kvôli týmto horším vlastnostiam o sebe 
pochybujem. Čo ak ich sklamem? Čo ak 
spravím nejakú chybu? Čo ak...  
       Myslím, že aj keď to tak vždy ne-
vyzerá, robím všetko pre to, aby som 
bola aspoň tou dobrou dcérou a aby ma 
mali rodičia radi takú, aká som. A viem, 
že nie je nič krajšie na svete, ako vi-
dieť úsmev na tvárach rodičov a počuť 
ich hovoriť: „Sme na teba hrdí!“.                                                                                    
   žiačka 8. ročníka 
 

Vesmír 
Vo vesmíre veľkom,                                      
sami nie sme celkom.                                    

Planéty, hviezdy, krátery,                               
ponad nás zleteli.  

Keď sa stretnem s ufónom,                             
obletím s ním celý dom. 
Naša zem aj zeme iné,                                   
raz ku každej doletíme.                                  
 Klaudia Miková  8.rocník                               

 
 
 

Napísali sme 
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 Z  denníka                
dokonalých 

18. januára 
Začal sa nový 
rok a k nám 
prišli aj nové 
problémy. Mo-
nitor sa blíži 
závratnou 
rýchlosťou. No 
tento týždeň 
je o inom. 
Siedmaci odišli na lyžiarsky a tým nás 
presunuli do normálnej triedy. Nie 
žeby tá naša bola nenormálna...teda 
vlastne hej. Je taká. Je to učebňa 
a nie trieda. Viete si predstaviť naše 
sklamanie, keď sme to na začiatku 
roka zistili. No a teraz sme mali mož-
nosť ísť do normálnej triedy. I keď 
siedmackej, ale to je detail. Je to 
úžasný pocit zase sedieť za normálny-

mi lavicami. Toľká 
nostalgia. :3  

14. februára 
Zjavne aj v tomto 
novom roku bude 
geografia môj 
„najšťastnejší“ 
predmet. Preberali 
sme niečo s vodami 
alebo neviem, ne-

počúvala som. Proste sme sa rozprá-
vali o vodstve na Slovensku. Učiteľ 
spomenul niečo s tou obrovskou prie-
hradou v USA. Vraj, že praská a kvôli 
tomu museli vysťahovať okolo 60 000 
ľudí. Vtedy som zdvihla hlavu 
a zhrozene som sa pozrela na učiteľa. 
„Ale k nám to nedojdze, ne?“ Viete si 
predstaviť ten smiech?!? 

22. marca Geografia je proste 
TOP. A teraz to myslím úprimne a 
zároveň sarkasticky. Nehovorím, že je 
zlý učiteľ (to by som si nedovolila :D), 
len hovorím, že je to príšerná nuda 
a nič neviem. Možno by som aj niečo 

vedela, len sa strašne bojím  niečo 
povedať, aby som nevyzerala ako čis-
tý debil. A dokonalý príklad toho -  
dnes. Na otázku -  „Kto je patrónom 
Slovenska?“  odpoveď som tušila. Veď 
Panenka Mária, no nie? Len som nema-
la odvahu povedať to pred všetkými. 
Každý len ticho sedel a čumel všade, 
len nie na učiteľa. „Ale noo. Se-
dem...?“  
„Sedemdesiat sukieň mala.“ Na odľah-
čenie situácie to bolo dokonalé! :D  

29. marca Viete,  aká je výhoda 
byť deviatakom a mať tesne pred 
monitorom? Žiadna. Nie, absolútne 
žiadna! Možno sa zdá, že sa menej 
učíme iné predmety a neskúšajú nás, 
ale ľudia...za 6 dní píšem Monitor! 
A už teraz stresujem. Čo ak to dokaš-
lem? Čo ak všetko zabudnem? Čo ak 
sa mi pokazí kalkulačka uprostred 
testu? Čo ak ochoriem a budem mu-
sieť ísť do Prešova úplne sama? Čo ak 
dokašlem aj prijímačky? Čo budem 
robiť potom? Zametať chodníky, či 
čo? Prídem 5. marca do školy, úplne 
bledá, nevyspatá, s nervami v koncoch 
a s úplným oknom.  Život deviataka je 
proste dokonalosť! 

27. marca Ja,  čo 
mám jednotky z 
angličtiny a som v 
nej veľmi dobrá, 
som a dokázala 
strápniť na celý 
život. Robíme úlohy 
z pracovného zoši-
ta. Všetci píšu. Ja 
už mám dopísané. Pozriem na ďalšiu 
stranu a tam je článok o ceste do 
stredu Zeme. Celá natešená a nabude-
né a spýtam učiteľa: „Môžem  čítať 
ten text Jrny to the Center of the 
Earth?“ Spolužiačka vedľa mňa vy-
buchla od smiechu a potom pomaličky 
aj celá trieda. „To sa číta džrny, ty, 
inteligent!“ Nebudem spomínať to, že 
ma napomenuli aj iní... 
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K novej jari veľa sily, 

 aby ste vy dlho žili. 

 
Na Veľkú noc veľa vo-
dy, spokojnosti a po-

hody! 


