
  

 časopis ZŠ s MŠ Krivany 

Krivý Jany 
8. ročník   2016   1. číslo 

...Dnes nebo so zemou sa spojí, to všetko v Písme 

Svätom stojí. Láska z jasličiek nám zažiari,      

požehnanie Ježiška nech Vás obdarí...  

Krásne Vianoce! 
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Milí priatelia!   
Najlepší a najkrajší čas roka 

je predo dvermi. Vianoce sú 

kresťanské sviatky narode-

nia Ježiša Krista, ale záro-

veň sú to aj sviatky pokoja a 

mieru. Blíži sa čas radosti, 

čas vianočný. S očakávaním 

vianočných sviatkov je kaž-

doročne spojená aj naša 

školská Vianočná besiedka, 

ktorou v škole vyvrcholí pravá predvia-

nočná atmosféra. Samozrejme,  srdeč-

ne Vás všetkých pozývame. 

O chvíľu budeme stáť pri vianočnom 

stromčeku a hľadať darčeky. No neza-

budnime na slová Janice Maeditere, 

ktorá hovorí, že: „Vianoce nie sú ani 
tak veľmi o otváraní darčekov ako 
o otváraní našich sŕdc.“ Navštívime 

svoje rodiny, priateľov, zabudneme na 

školské povinnosti a doprajeme si za-

slúžený oddych. Viac ako inokedy si 

uvedomíme potrebu niekam patriť, byť 

pri svojich najbližších.  Spoločne sa 

zamyslime nad pravým významom 

a neobyčajným čarom týchto dní.  

Nové číslo časopisu prináša stále rubri-

ky. Môžete sa tešiť na nové  informá-

cie o dianí v našej škole. Možno vás 

zaujme vlastná tvorba našich spolužia-

kov alebo rozhovor, ktorý je venovaný 

novej posile v našom učiteľskom zbore 

– pani učiteľke Michaele Jámborovej. 

Zároveň sme si pre Vás, milých čitate-

ľov, pripravili rôzne zaujímavosti, kto-

ré Vás určite potešia či prekvapia.  

Veselé Vianoce a všetko dobré v novom 
roku želá celá redakcia časopisu! 

 

Obsah  čísla: 

Zažili sme, s. 3 

Akcie, s. 4 

Tekvičková párty...  s. 5 

O drogách,  s.  6 

Z divadla..., s.7 

Babadlo.,  s. 8 

V Krivjanoch na Viliju, s. 9 

Rozhovor s...,  s. 10 

Na besede s..., s 11 

Denník dokonalých ..., s. 12 

Naša poézia, s. 13 

Pýtali sme sa žiakov, s. 14 

TV a škola, s. 15 
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ZAŽILI SME... 

September 2016 

16. 9. - Účelové cvičenie, Cvičenia 
v prírode a didaktické hry      
28. 9. – Podtatranský školák, vyhodnotenie 
školských časopisov v Prešovskom a Košic-
kom kraji, účasť 
30. 9. - Európsky deň jazykov, Eurovízia 
Gymnázia,  hudobno–tanečné predstavenie 
v 4 jazykoch, Lipany , žiaci 9. A 
 
Október 2016 
30. 9.—3. 10. - ochutnávka čajov,        
jablkový kompót zo školskej záhrady 
12. 10. - Remeselnícky deň, deti MŠ, Lipa-
ny 
26. 10. -  ochutnávka ovocných čajov 
v rámci projektu Zelená škola  
27. 10. – Tekvičková párty, miestny kul-
túrny dom, žiaci 1. stupňa a deti mater-
skej školy 
27. 10. – Jana z Arku, divadelné predsta-
venie v DJZ v Prešove, žiaci 9. A  
28. 10. – Noc výskumníkov, Košice, exkur-
zia, 6. A, 7.A, 8.A 

 PRO SLAVIS 2016, celoslovenská súťaž 
časopisov, kategória ZŠ, účasť 

 Projekt Moja prvá škola, učitelia 1. stup-
ňa,  cieľ projektu  -  zatraktívniť výučbu 
žiakov 1. stupňa a budovať  pozitívny 
vzťah  k učeniu. (www.mojaprvaskola.sk) 

 Súťaž v zbere batérií a akumulátorov 
v programe ,, Zbieram baterky “, pozitívna 

motivácia v súvislosti s ochranou životné-
ho prostredia, aj  zber úsporných žiari-
viek (www.zbierambaterky.sk.) 

 Záložka do knihy  spája školy - projekt 
na podporu čítania a nadviazanie kontak-
tov medzi slovenskými a českými školami,  
výmena záložiek s českou školou ZŠ 
PŘIMDA (okres  Tachov) 
 
November 2016 

 Detský čin roka 2016 - zapojenie sa do 
vyhodnotenia najkrajších skutkov detí 

Vesmír očami detí — výtvarná súťaž,                   
žiaci 1. stupňa 
11. 11. Gašparko (Maťko a Kubko v Orien-
te), pre 1. stupeň a deti MŠ 
14. — 18. 11.  - Európsky týždeň boja 
proti drogám - športové a zábavné popo-
ludnie, beseda s pánom farárom Kuffom 

 Čitateľský oriešok – žiaci 1. stupňa 

 Kozmix – vzdelávací portál—možnosti 
poznávania okolitého sveta, vzdelávanie 
hravými aktivitami,  žiaci 2. – 4. ročníka 
30. 11. – beseda so slovenským spisova-
teľom Jozefom Banášom, Mestská galéria 
Lipany 
 
December 2016 
1. 12. – divadelné predstavenie Budulín-
ček, DJZ Prešov,  žiaci 1. stupňa 
1. 12. – Burza práce a informácií, Kino To-
rysa Sabinov, žiaci 9.A 
1. 12. — vedomostná súťaž Expert, 15 
žiakov 

6. 12. — Mikuláš v 
MŠ i v škole, v ŠKD 
7. — 8. 12.     Pyta-
goriáda, školské kolo, 
žiaci 3. — 8. ročníka, 
35 žiakov 
List Ježiškovi –  žiaci 
1. stupňa 
13. 12. – bábkové 
divadlo BABADLO z 
Prešova, predstavenie 
Betlehem — Radujme 
sa, veseľme sa 
16. 12.— beseda s 
policajtmi  

21. 12. – Vianočná 

akadémia pre rodičov 

a priateľov školy 

 

MIKULÁŠ ZAVÍTAL DO ŠKÔLKY 

mailto:skola@zskrivany.edu.sk
mailto:skola@zskrivany.edu.sk
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 Podtatranský 

školák 
O NAJLEPŠÍ ČASOPIS 

Č l e n k y  k r ú ž k u 
V slovenčine tvorivo sa 
28.septembra zúčastnili 
na vyhodnotení škol-
ských časopisov Prešov-
ského a Košického kraja 
v centre Podtatranskej 
knižnice v Poprade. Do 
súťaže sa zapojilo 29 
škôl so svojimi školskými 
časopismi.  
Podtatranská knižnica v 
Poprade je informačná 
a vzdelávacia inštitúcia 
v oblasti knižničnej, bib-
liografickej, vzdelávacej, 
vydavateľskej činnosti. 
Žiačky našej školy získali 
veľké množstvo cenných 
informácií. Predseda po-
roty, hovorkyňa Prešov-
ského samosprávneho 
kraja, Veronika Fitzeko-
vá, vyjadrila vďaku všet-
kým, ktorí sa venujú písa-
niu do školských časopi-
sov. Prvé tri miesta zís-
kali časopisy Komeňáčik, 
Ratolesť a víťazný 
Strapček. „V popradskej 
knižnici sa mi veľmi pá-
čilo. Cítila som sa tam 
pohodlne. Knižnica je 
moje najobľúbenejšie 
miesto. Veľmi rada ju 
navštevujem. Známe 
mediálne osobnosti nám 
rozprávali o tom, ako 
máme časopis písať. 
Všetci sme ich pozorne 
počúvali a pýtali sa na 
potrebné informácie. 
Bolo to celkom zábav-
né.“   povedala o tejto 
akcii  žiačka 7. ročníka 
Alexandra Verešpejová. 
 
Ivana Černická, 9. ročník 

Deň plný         

vedomostí

 
NOC VÝSKUMNÍKOV 

V septembri 2016 sa 
naši   šiestaci, siedmaci 
a ôsmaci  zúčastnili ex-
kurzie pod názvom Eu-
rópska noc výskumníkov. 
V priestoroch obchod-
ného centra Atrium Op-
tima strávili príjemné 
popoludnie. 
Žiaci videli viac ako 70 
vedeckých  s tánkov 
a prezentácií košických 
univerzít – Technickej 
univerzity, Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika, 
Univerzity veterinárske-
ho lekárstva a farmácie 
v Košiciach, Prešovskej 
univerzity a výskumných 
ústavov SAV. Vedecké 
stánky boli veľmi zaují-
mavé a obohatili vedo-
mosti žiakov z predmetov 
biológia, fyzika, matema-
tika, chémia či občianska 
náuka. Už 10. ročník fes-
tivalu vedy predstavil  
zaujímavé pokusy. Žiaci 
a žiačky sa potrápi-
li  hlavolamami, zároveň 
si  mohli  otestovať svoje 
vedomosti v rôznych sú-
ťažiach a kvízoch,  za 
ktoré boli odmenení  
sladkosťou. Našli sa aj 
nejakí odvážlivci, ktorí sa 
odvážili „riskovať“ svoj 

život tým, že pocítili rôz-
ne druhy plazov na vlast-
nom tele. Žiaci odchádza-
li plní nových vedomostí 
a hlavne s úsmevom na 
tvári. „Bolo tam výbor-
ne, veľa ľudí. Naučila 
som sa nové veci,“ vy-
jadrila sa o podujatí sied-
mačka Viktória Černická.      
Klaudia Miková, Slávka 
Berdisová, 8. ročník 

 Pinocchio,  si 

to ty? 
Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu 
SR zorganizovalo  24. 10. 
spoločné čítanie rozpráv-
ky pod názvom Čítame 
spolu. Pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa škol-
ských knižníc sa do číta-
nia rozprávok zapojili aj 
naši žiaci. 

Počas celého dopoludnia 
si na hodinách literatúry 
(čítania)  žiaci  otvorili 
obľúbené  knihy rozprá-
vok, ktoré si čítali  spo-
ločne. V nižších roční-
koch  rozprávkové príbe-
hy čítali pani učiteľ-
ky.  Spoločné čítanie sa 
páčilo aj najstarším žia-
kom školy. Deviatačka 
Lenka Sontágová, poveda-
la: „Čítali sme Pinocchia. 
Bola to skrátená verzia 
rozprávky talianskeho 
autora Carla  Collodiho, 
ale páčila sa mi. Mala 
v sebe ukryté veľmi 
pekné ponaučenie.“ 

Rok 2016/2017 bol vyhlá-
sený za Rok čitateľskej 
gramotnosti. Cieľom ak-
cie bolo zvýšenie čitateľ-
skej gramotnosti žiakov 
a zatraktívnenie čítania 
kníh.   
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 Slávnosť  jesene 

V posledný deň pred jesennými 

prázdninami sa konala Tekvičková 

párty. V priestoroch krivianskeho 

kultúrneho domu pani učiteľky Silvia 

Radačovská a Jozefína Prevužňáková 

pripravili pre žiakov, ich rodičov 

a mladších súrodencov oslavu tekvi-

čiek, ktorá bola spojená so súťažou 

o najkrajší jesenný výtvor. 

Podujatie bolo plné detských hier, 

veselej zábavy. O hudbu sa postaral 

pán učiteľ Jozef Petrík. Deti spolu 

s rodičmi vytvorili krásne a nápadité 

tekvičky. Mohli sa dokonca zapojiť do hodnotenia. Pani Jarčušková  zasa prekva-

pila chutnými a pekne ozdobenými muffinami. Prvé miesto v súťaži o najkrajšiu 

tekvičku získal Alex Timčo, žiak 1. ročníka. „Na Tekvičkovej párty sa mi najviac 

páčilo to, že som sa zabavila so spolužiakmi. Muffiny nám všetkým chutili,“ vy-

jadrila sa o podujatí siedmačka  Ema Konkoľová.   Martina Novická, 6. ročník 

Naši najstarší 

dospievajú  

Vo štvrtok 1. decembra 

naš i deviataci spolu 

s triednym učiteľom Ľubo-

mírom Bodnárom navštívili 

Burzu práce a informácií 

v priestoroch estrádnej 

sály budovy Mestského 

kultúrneho strediska 

v Sabinove.  Cieľom burzy 

bolo predstaviť a propago-

vať jednotlivé školy, zároveň predstaviť blížiace sa prijímacie konanie žiakom 

základných škôl. Boli tam rozličné stanovištia, na ktorých žiaci rôznych škôl 

predstavovali svoje úspechy. Atmosféru spríjemňovala živá hudba. „Veľmi sa mi 

to páčilo. Bolo to zaujímavé. Napríklad žiaci z Gymnázia v Lipanoch  vyrábali 

umelú krv za pomoci dvoch chemikálií. Bolo to proste super,“ povedala o akcii 

Dáša Bodnárová, žiačka 9. ročníka.        Juliana Kušnírová,  9.A 
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Európsky týždeň boja proti drogám 

V týždni od 14. do 18. novembra 2016 sa naša škola zapojila do Európ-

skeho týždňa proti drogám, ktorý bol vyhlásený z iniciatívy 

Európskej únie. Počas celého týždňa sa v priestoroch školy 

organizovali rôzne aktivity s cieľom upriamiť pozornosť na 

danú problematiku. Od pondelka do piatka sa žiaci a žiačky 

školy zapojili do zimných hier na snehu, športovo-zábavných 

poduja- tí, do stolnotenisového turnaja, do výtvarnej či literárnej súťa-

že (List droge). Posledný deň Európskeho týždňa boja proti drogám bol venovaný 

prednáške s pánom farárom Mariánom Kuffom zo Žakoviec.      

  Mgr. Mária Zdeneková, koordinátorka  

List droge   

Vyzeráš, ako fajn priateľka. Nie si vôbec ukecaná, si priateľská, spoločenská, 

vtipná, no občas trochu drzá.  Myslím si, že som Ti polichotila, no vyložme karty 

na stôl! Mladí ľudia sa nudia. Nemajú čo robiť, chcú byť niečím výnimoční, alebo 

sú len zvedaví. Pýtajú sa: „Čo to so mnou urobí?“ A tak sa dostanú do zlej partie. 

Partie ľudí, ktorých môžeme nazvať Tvojimi otrokmi. Ponúkneš sa im a je sranda. 

Človek vidí, že to na ňom nezanechalo žiadne následky, a skúsi to s Tebou zas. 

A zasa je sranda. No postupne to už prestáva byť pre ľudí zábavné. Jediný, kto 

sa baví, si Ty! Áno, myslia si, že si „iba berú drogu“. No to Ty si berieš ich. Poma-

ly posúvaš hranice a dostávaš ich na dno. Prestávaš byť priateľská, milá a vtipná. 

No Tvoja cieľavedomosť a vernosť je neskutočná. Donútiš ľudí, aby si kopali 

vlastný hrob a pomaly ich spúšťaš  v truhle dole. Ľudí, ktorým už nezostalo nič 

a o všetko prišli. O domov, rodinu, priateľov. Zomierajú v kúte, na studenej po-

dlahe sami, bez poslednej štipky dôstojnosti. Bavíš sa, a chceš sa baviť zas. Pre 

iných ľudí si opäť len biely prášok, či malá tabletka, s ktorou je „sranda“. 

 Ale skús sa ochutnať aj sama. 

                      S pozdravom  Ivanka 

Ivana Bucková, 9. ročník 

Viete, že? 
užívatelia marihuany sú 

takmer 4-krát náchylnejší 

správať sa násilne a hrubo 

alkohol má u mladých 

ľudí väčší vplyv na stav 

fyzickej a duševnej poho-

dy než u dospelých? 

na extáze sú rôzne ob-

rázky, aby sa užívateľom 

zdalo, že nerobia nič zlé? 

k o k a í n  s p o l o č n e 

s pervitínom vytvárajú 

u človeka najväčšiu závis-

losť zo všetkých drog? 

heroín sa najrýchlejšie 

zo všetkých dostane do 

mozgu, oslabí schopnosť 

rozhodovať sa do niekoľ-

kých minút? 

pri heroíne je najväčšia 

šanca dostať AIDS alebo 

hepatitídu?  

malé množstvo LSD mô-

že navodiť účinok trvajúci 

12 a viac hodín? 

až 55% tínedžerov za-

čalo používať drogy kvôli 

nátlaku priateľov?  
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„Rozprávka 

o chlapčekovi, ktorý ne-

počúval, o babke 

a dedkovi, ktorí počuli 

veľmi zle a o líške, kto-

rá počula až príliš           

dobre... “ 
V prvý decembrový deň sa 

žiaci prvého stupňa spolu s triednymi 

učiteľkami zúčastnili divadelného predstavenia  

Budulínček v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. 

Predstavenie Budulínček  je pôvabné originálne spracovanie klasickej českej 

rozprávky. Príbeh je o chlapcovi, ktorý nemal rodičov, a preto sa oňho starala 

babka s dedkom. Veľmi ho ľúbili, no vôbec to s ním nemali ľahké. Na Veľkej scé-

ne divadla žiakov a žiačky zaujali nielen herecké výkony, ale aj pieseň Uši si uši. 

Predstavenie malo premiéru  ešte 29. 5. 2016. „V divadle bolo dobre. Najviac 
sa mi páčila babka a dedko, ktorí sa starali o chlapčeka. Bolo to veľmi 
smiešne,“ povedala o divadelnom predstavení Marianna Berdisová, žiačka 1. roč-

níka.                   Danka Belišová, 7. ročník 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Záložka do knihy 

spája školy         

Aj v tomto školskom roku 

sa naša škola zapojila do 

projektu Záložka do knihy 

spája školy. Počas októbra 

žiaci a žiačky na hodinách 

v ý t v a r n e j  v ý c h o v y , 

v školskom klube detí, v rámci krúžkovej činnosti či doma zhotovili zaujímavé 

záložky s rôznymi motívmi, ktoré poznali z čítania. Cieľom tohto projektu je 

podpora čítania a nadviazanie kontaktov s partnerskou školou. V 7. ročníku pro-

jektu na tému Čítam, čítaš, čítame si žiaci  vymenili záložky so Základnou školou 

Přimda z Českej republiky. Výroba záložiek žiakov zaujala. „Použila som tam 

svoju kreativitu a fantáziu. Páčila sa mi aj záložka, ktorú som dostala od 

žiačky z partnerskej školy. Vďaka projektu sme spoznali českú školu 

a dozvedeli sme sa o nej zaujímavé informácie,“ povedala o projekte Slávka 

Berdisová, žiačka 8. ročníka.  Mgr. Alena Hrabčáková 

V DIVADLE 



8 

 
 

 

 
 
 
 

BABADLO NÁS        

ZABAVILO 
 

 

 

Vianočné predstavenie 

Našu školu v utorok 13. decembra  

navštívilo bábkové divadlo Babadlo z 

Prešova. Členovia divadla si pre nás 

pripravili bábkoherecké predstavenie  

Betlehém – radujme sa, veseľme sa, 

ktoré je divadelným  spracovaním 

biblického príbehu o narodení Ježiš-

ka. Všetkých nás oslovil nielen ma-

ľovaný betlehem, ale aj krásne báb-

ky a vianočné koledy.  

Predvianočný darček v podobe divadla 

bol určený pre malých aj veľkých.      

V predstavení vystúpili pastieri putu-

júci do Betlehéma, ktorí cestou stretli 

Archanjela Gabriela. Zároveň sa v prí-

behu v podobe bábok objavili postavy 

Jozefa a Márie.  Diváci si vypočuli aj 

vianočné koledy Búvaj dieťa krásne, 

Narodil sa Kristus pán či Tichá noc.  

Babadlo vzniklo ako profesionálna kul-

túrna organizácia, ktorej hlavnou nápl-

ňou je tvorba a šírenie divadelného 

diela. V jeho repertoári nájdeme také 

predstavenia ako Palculienka, Škaredé 

kačiatko, Ali Baba či Hrnček var. 

„Toto predstavenie sa mi páčilo, 
bolo vtipné, smiešne, no hlavne 
i poučné. Mohli sme vidieť zaujímavý 
pohľad na narodenie Ježiška. Zo 
všetkého najviac ma zaujali krásne 
vianočné koledy,“ povedala o podujatí 

Alexandra Verešpejová, žiačka 7. roč-

níka.       

  Ema Konkoľová, 7. ročník  

Volajú už zvony  
Svet hlavu svoju kloní 
Dnes bude výnimočný deň  
Mnohým sa splní vytúžený sen  
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 Deti slnka  „V KRIVJANOCH NA VILIJU“ 

„DAKEDY DAVNO NA ŠČIREJ VEČERI F KRIVJANOCH JAG HLAVNE JE-

DZEŇA BUĽI: OPLATKI, BOBAĽKI,KRUPI S KARPEĽAMI, JUCHOVA PO-

ĽIFKA S PAPCUNOM, AŽ NESKORŠI Z HUBAMI, ĽEŇČA, HRACH, FIZO-

LA NA ZOPKI (SUCHU FIZOLU SEBE KAŽDY S PAĽCAMI NAZOPKAL ), 

HALUŠKY S TVAROHOM ABO Z BRENDZU, UVARENE OLUPANE GRULE 

(ZAJIDAĽI ŠE Z VARENIMA SUŠENIMA ŚĽIVAMI A KOSTKI SEBE KAŽ-

DY POČITAL, KED NEMAL DO PARI -  MAL UMREC) ŇESKORŠI ŠE ZA-

ČALI VARIC I PIROHY, DAHDZE I LOKŠE SO ŠĽIFČANKU A PAGAČE ZO 

SUROVU KAPUSTU BUĽI NA STOĽE FURT. JEDLOCH MALO BIC DVA-

NASC—JAK APOŠTOLOCH. MEDZI ŠEDLAKAMI A KOMENCIAŠAMI, ALE 

I MEDZI JEDNOTĽIVIMI RODZINAMI BUL V JEDLOCH ROZDZIL...“

  

DETI SA NA VILIJU MALI VYVAROVAŤ BITKY, LEBO SA HOVORILO, ŽE VILIJA RADA 
CALI ROK DZECI POBIJA. CEZ DEŇ SA NA VILIJU  PIEKLI KOLÁČE. DETI SA ČASTO AŽ 

TRIASLI, ŽEBY MOHLI MISKU PO JEDLE VYLÍZAŤ. CEZ BEŽNÝ ROK  TO MATKY NERADI 

VIDELI, ALE NA  VILIJU TO MALI DOVOLENÉ, ŽEBI DZECI BUĽI ŠANOVLIVE A ŽEBI 
CHUDOBA NA CHASEN VIŠLA.  

 vilija: deň pred Božím narodením, Štedrý deň 
 Ščira večera: štedrá večera 
 šanovac: šetriť 
 chasen: úžitok 
 ľenča: šošovica 

Zdroj: Ján Lazorík 
 

VIANOCE PODĽA JOGOBELKY 
Čo si predstavuješ pod pojmom Vianoce?   „Jedlo, prázdniny, 

sneh, stretnutie so zvyškom rodiny... ale hlavne to jedlo :D.“ 

Ako sa cítiš na Štedrý deň? „Od rána sa neviem dočkať vianočnej 

večere.“ 

Pomáhaš s pripravovaním vianočnej večere? „Áno... robím ochutná-

vača :D.“ 

Ktoré jedlo máš najradšej na Vianoce? „Bobaľky a klobásu z kapustnice.“ 

Ako si krátiš čakanie na vianočný večer? „Hľadám darčeky alebo pozerám 

vianočné rozprávky, a pritom jem perníky :D.“  

Aká je tvoja obľúbená vianočná rozprávka? „Frozen (Ľadové kráľovstvo) :DD.“ 

Akú pieseň počúvaš na Vianoce? „S hudbou vesmírnou - Je nám TEPLO!“ 

Ako reaguješ na vianočný darček? „To som mušel čekac tak dluho?!“  
                                                                           Slávka Berdisová, 8. ročník 



10 

 
„...prekladám veci 

zo strany na stranu, 
aby každý deň bol 
niečím výnimočný 

a iný.“ 
Novou tvárou v učiteľskom zbore 
je pani učiteľka Michaela Jám-
borová. Krivý Jany, samozrej-
me, nezaváhal a zastavil sa pri 
nej na kus reči.  
Učíte na našej škole od septem-
bra. Ako sa vám tu páči ? 
„Škola ako budova je veľmi zaují-
mavá a veľmi veľká. Samozrejme,  
aj tak je najdôležitejšie to, čo 
alebo kto sa v nej nachádza.“ 
Žiakov ste začali učiť matematiku 
a fyziku. Čo hovoríte na žiakov? Ako 
vás prijali? „Žiaci sú takí, akí sú a iní 
ani nebudú. Majú aj dobré, aj zlé dni, 
tak ako každý jeden človek. Každý je-
den žiak je niečím výnimočný a ani je-
den nie je taký istý, preto je to o to 
ťažšie prispôsobiť sa každému. Myslím 
si, že žiaci ma prijali celkom dobre, aj 

keď určite nie každému 
vyhovujem na 100%.“ 
Niektorí matematici na-

zývajú matematiku „Kráľovnou vied“. 
Súhlasíte s týmto tvrdením? Máte 
bližší vzťah k matematike alebo fy-
zike? „Samozrejme, že matematika je 
veľmi dôležitá prírodovedná veda. Ma-
tematika je zároveň aj rečou fyziky 
a tá je zase všade okolo nás. Preto mám 
k obom týmto vedám veľmi blízko. Jed-
na bez druhej nevedia existovať 
a ja neviem existovať bez nich. 
Bývate už tri roky vo Vyšnom Slav-
kove. Nechýba vám rodné mesto Ko-
šice? Zvykli ste si na život na dedi-

ne? „Ja som sa síce narodila a aj žila 
v meste, ale stále som mala bližšie 
k dedine, kde som prežila všetky 
prázdniny a voľné chvíle.“  
Matematici, fyzici zvyknú mať vo 
svojich veciach prehľad a poriadok. 
Je to u vás rovnako? „Či mám poria-
dok vo svojich veciach ? :D :D :D Tak 
to by museli  posúdiť ostatní. Ja si 
myslím, že stále sa nájde aj ten nejaký 
organizovaný neporiadok.  Je však 
pravda, že prírodovedci majú radi veci 
na svojom mieste, čo samozrejme, asi 
neminulo ani mňa.“  
Čo zvyknete robiť vo svojom voľnom 
čase? „Voľný čas??? To už bolo veľmi 
dávno. Momentálne sa vo voľnom čase 
venujem písaniu  interview. Je to pre 
mňa dosť náročné, keďže sa nedá napí-
sať vzorcami, číslami, či už poznanými 
definíciami, ale ak si už nájdem tu 
„chvíľku voľna“, tak veľmi rada pečiem, 
varím a prekladám veci zo strany na 
stranu, aby každý jeden deň bol niečím 
výnimočný a iný.“    

Slávka  Berdisová, 8. ročník  
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„ČLOVEK BY MAL BYŤ 

ZDRAVÝ, VZDELANÝ 

A NEZADLŽENÝ!“ 
Členky krúžku V slovenčine tvorivo sa 

v stredu 30. novembra zúčastnili na 

besede s Jozefom Banášom, známym 

slovenským spisovateľom. Príjemné 

podujatie so známou osobnosťou slo-

venskej literatúry sa uskutočnilo v 

Mestskej galérii v Lipanoch. 

Moderátorka podujatia predstavila 

pána Banáša ako prozaika, dramatika, 

diplomata, politika. Jozef Banáš roz-

prával hlavne o svojich knihách. Naj-

viac spomínal na svoj román Zastavte 

Dubčeka! – román o najznámejšom slo-

vensko-českom politikovi moderných 

dejín, Alexandrovi Dubčekovi. Jozef 

Banáš napísal aj viacero televíznych 

seriálov, jeden filmový a dve divadelné 

hry. Tento rok absolvuje presne sto 

besied – práve preto cestuje po celej 

krajine. Jozef Banáš počas besedy 

rozprával o  cestovaní, o svojom spôso-

be života, o politikoch. Žiačky odchá-

d z a l i 

z podujatia 

plné zážit-

k o v .  

„ N a j v i a c 
ma zaujalo 
rozprávanie 
o jeho kni-
he s ná-
zvom Kód 1 
a chystám 
si ju aj 

kúpiť,“ nadše-
ne sa vyjadrila Slávka Berdisová, žiač-
ka, 8. ročníka.   

 Juliana Kušnírová, 9. ročník 

JOZEF BANÁŠ MOJIMI 

OČAMI 
Jozef Banáš je spisovateľ, bývalý 

politik, ktorý toho prežil naozaj 

veľa. Na besede rozprával, ako sa 

pri práci na svojich knihách stretol 

s mnohými ľuďmi i rôznymi spôsob-

mi života. Pán Banáš precestoval 

tie najchudobnejšie kraje Ázie, 

a predsa ho ľudia privítali 

s úsmevom. Stretol sa dokonca aj 

s Dalajlámom, ktorého veľmi osla-

vuje. Jozef Banáš je známy tým, že 

má pevné nervy a často využíva 

sarkazmus. Neraz však aj jeho nie-

čo vytočilo. Povedal  pár vtipných 

príhod. Spomínal aj himalájske 

mesto Btuhán – krajinu, ktorá má 

produkt hrubého domáceho šťas-

tia. Jozef Banáš je jeden zaujíma-

vý človek a hodinová beseda s ním 

stála zato.“  
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 Denník      Denník      

dokonalýchdokonalých  
 Vo l ám  s a  Nat á l k a 

a chodím do 9.A. Môj život 

je samá katastrofa 

a pohroma. Som za tried-

neho šaška, no mne to 

nevadí. Ako každý správny 

pubertiak odvrávam, vyru-

šujem a vôbec nedávam 

pozor. Učitelia ma veľmi 

v láske nemajú, no to už 

môj problém nie je.  

13. september: Deň ako 

každý iný. Až na jednu ma-

ličkosť. Mali sme geografiu. 

Samozrejme s naším milova-

ným pánom učiteľom. Nebol 

by to on, keby neutrúsil 

nejakú „vtipnú“ poznámočku. 

Mala som oblečený biely 

svetrík a na ňom čierne bod-

ky. Nebudem sa chváliť, ale 

bol dokonalý! Ako vždy som 

sa rozprávala. Učiteľ to už 

nevydržal a zakričal na celú 

triedu: „Buď už ticho, panda 

svetrík!“ Trieda vybuchla 

smiechom a ja som sa, celá 

červená, schovávala za zošit. 

Veď hovorím – super deň! 

23. september: Biológia je 

náš celkom obľúbený pred-

met. Všetci sme sa tešili, 

kým do triedy nevstúpil náš 

triedny. Pochopili sme, že 

zastupuje. Nebolo to pre 

mňa nič také tragické. Hovo-

ril niečo o zvieratách 

a o spoločenstvách. No a od 

toho sme sa dostali až 

k svetlu. Vysvetľoval, že 

keď zapnem svetlo na Zemi, 

na Mars sa dostane za nie-

koľko miliónov rokov. Dívala 

som sa na ten nákres, čo 

načarbal na tabuľu a vôbec 

mi to nešlo do hlavy. „Ale šak 

dovtedy ho vypnem!“ vykríkla 

som na celú triedu a všetci 

sa začali smiať. Učiteľ to 

tiež nevydržal. 

12. október: Pre zmenu -  

dnes našej triede až 

tak ,,nehrabalo“. Avšak našli 

sme si jeden objekt, ktorý 

nás zabavil na celý deň. Ob-

javili sme  pesničku, ktorá sa 

stala našou deviatackou hym-

nou. Pýtate sa aká? No, malý 

úryvok, len pre vás:  

Kupil som sebe ľistek, že še 
povožim, na Titaniku, 
neznal mi, že skon-
či, na dne Atlantiku. 
Bula to loďka veľi-
čozna, veľka a ob-
r o v s k a ,  
nebujce śe. nebula 
večša, jak malove-
s k a .  
Štyri kominy mala, 
nebula, to loďka 
mala, a na kuščičku 
ľadziku še segiň 
polamala. 
 
 

18. október: Geografia je 

zjavne môj šťastný predmet. 

Berieme Slovensko a rieky 

na Slovensku. My sme totál-

ne vymletí. Čiže na otázku - 

Aká je ďalšia väčšia rieka na 

východe Slovenka?- sme 

nevedeli odpovedať. Učiteľ, 

s nervami v koncoch, nám dal 

pomôcku. „Preteká cez Vra-

nov nad Topľou. Nič?“ A ja, 

ako „najmúdrejší“ človek 

v triede som vykríkla odpo-

veď, ktorá sa mi zdala múd-

r a .  „ V r a n o v e c ! “  

„Topľa!“ Učiteľ sa buchol po 

čele. 

25. október: Vonku je je-

seň a to znamená, že skoro 

furt prší. Tak to bolo aj 

dnes. Učiteľ nás chcel vy-

hnať von, no nejako mu to 

nevyšlo. Tak nám dal robiť 

nejaké ,,divné“ tabuľky 

v Exceli. Sadla som si za 

počítač, zapla ho a tak letmo 

som počúvala výklad učiteľa. 

Všimla som si, že spolužiaci 

už píšu, ale veľmi ma to ne-

zaujímalo. Učiteľ dorozprá-

val a ja som sa otočila 

k počítaču. Celá nabudená 

idem ťukať do klávesnice, no 

zarazila som sa. „No 

i klávesnica by sa mi zišla,“ 

povedala som to úplne vážne. 

 
Pokračovanie nabudúce. 

Juliana Kušnírová, 9. ročník 
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 Básnik skrytý v každom 

z nás 

 

Ó,  škola naša drahá, 

nebola si nikdy drahá. 

Ale musíme sa veľa učiť, 

ako keď orechy musíme pučiť. 

Daj nám pokoj, pokoj teraz, 

ale už nás viac nikdy nemraz. 

Matúš Sekerák,  9. ročník 

 

Ó, škola, čo dávno si už zhorieť mala. 

Verne nám ty odolávaš,  

a múdrosť nám do hláv vtrepávaš. 

Ó, ty škola, naša najmilšia. 

Daj nám trocha pokoja,  

nech tie naše roky mladosti za to stoja!

Juliana Kušnírová, 9. ročník 

 

Najväčšia radosť 
Radosť je potrebná k životu, 

má si ju vážiť každý z nás. 

Keď ju nemáš, zažívaš suchotu. 

Radosť ti vyčarí úsmev na tvári. 

Obklopuj ľudí svojou radosťou, 

nestrácaj nádej, keď sa ti nedarí. 

A hlavne ži svoj život                                           

s večnou  radosťou. 

Najväčšia radosť je môj brat,                 

vyčarí úsmev na tvári a                               

celý deň môj rozžiari. 

Monika Luňaková 9.ročník  
 

 Vianoce 

Vianoce sú, keď sme všetci  

Keď sa jedia samé dobré veci. 

Vtedy nie je roboty 

Všade rozvoniavajú dobroty. 

Pod stromčekom darček čaká. 

Máš ho rád ty, brat aj mamka. 

Vianoce sú lásky čas. 

Príď, Ježiško, aj tento rok zas! 

Karolína Berdisová, 5. ročník 

O radosti 

Obklop sa ľuďmi, 

čo radosť v srdci nosia, 

radosť, radosť, 

čo sa dotkne tvojho srdca. 

Prepočítavaš peniaze, 

čo ti nedajú spať, 

radosť zo života, 

nechávaš vo vetre viať. 

  Ivana Bucková,  9.ročník  

Radosť 
Veľkú radosť mám 

Keď zo školy utekám. 
Doma to je pohoda 

Celkom dobrá nálada. 
Veľkú radosť mám 

Keď som doma sám. 
Posedím sa na stoličku, 
Urobím si pohodičku. 
Veľkú radosť mám  

Keď som doma sám. 
Pustím si ja pesničku 

A hneď mám dobrú náladičku. Marek Smetanka 9.ročník 
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 Mikuláš, Mikuláš... 
6. december bol výnimočný. V tento 

deň nám v škole atmosféru spríjemnili 

žiaci, ktorí si na seba dali mikulášske 

čiapky, či sobie rohy. Pokračovali sme 

návštevou krivianskeho kostola. Napo-

kon prišiel Mikuláš a obdaroval nás 

sladkosťami. Potešilo to starších i 

mladších. Boli sme zvedaví, ako prežili 

tento deň naši prváci. Ak ste zvedaví aj 

vy, prečítajte si anketu.  

 

Kto je podľa teba Mikuláš? 

„Je to dobrý dedko, ktorý nosí dar-
čeky. Nosí okuliare a je na nás dob-
rý.“ Tatiana Berdisová 

„Človek, ktorý pomáha ľuďom a dáva 
im darčeky.“  Marianna Berdisová 

Ako vyzerá Mikuláš? 

„Má biele vlasy a bradu, nosí červené 

nohavice a bundu s bielou kožušinou. 

A na hlave nosí červenú čiapku.“          

Marianna Berdisová. 

Navštívil ťa Mikuláš aj doma?  

„Áno. Hneď ako som sa zobudil, ute-
kal som sa pozrieť do svojej čižmy 
a tam som naš iel sladkosti.“                  
Šimon Kopilec 

„U mňa bol až dvakrát. Ráno a potom 
aj poobede.“  Kristína Kravcová 

Prekvapil ťa Mikuláš aj v škole? 

„Od našej učiteľky sme dostali čoko-
ládku. Prišiel k nej Mikuláš a priniesol 
jej  s l adkosti  aj  pre nás. “                             
Marianna Berdisová 

„Po škole sme išli do kostola a tam 
sme stretli Mikuláša a on nám dal 
balíčky.“ Alex Timčo 

 V predvianočnej nálade 

Vianoce sú už tu! Už 

o chvíľku budeme cítiť  

v ô ň u  m e d o v n í č k o v 

a rôznych koláčikov, kto-

ré budú piecť naše mamky 

či babky. Za nejaký čas sa všetci 

stretneme s našimi blízkymi pri štedro-

večernom stole a oslávime príchod Je-

žiška. No a s prichádzajúcimi Vianocami 

súvisí aj naša otázka, ktorú sme položili 

chlapcom a dievčatám našej školy. Pý-

tali sme sa našich spolužiakov, prečo sa 

tešia na vianočné sviatky. 

Jožko Karabaš, 1. ročník: 

„Teším sa na darčeky, najmä 

na vrtuľník a prajem si, aby 

som bol zdravý.“   

Sárka Kurucová, 2. ročník: „Teším sa 

na prichádzajúce Vianoce a na sneh.“ 

Dávid Jiříkovský, 2. ročník: „Teším 

sa na darčeky.“ 

Linda Verešpejová, 4. ročník: „ Te-

ším sa na spoločné chvíle s rodinou 

a takisto aj na sneh, pretože celá kra-

jina bude ním pokrytá!“  

Marek Novický, 4. ročník: „Najviac 

sa teším na guľovačku i štedrú večeru.“  

Zuzka Kravcová, 4. ročník: „Teším sa 

aj na darčeky. Mám  sa s čím  hrať.“  

Filip Polaček, 5. ročník: „Som šťast-

ný, lebo sa narodil Ježiško.“  

Nikolka Pavlufčíková, 5. ročník: 

„Najviac sa teším na štedrú večeru, 

lebo je chutná.“ 
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Zuzana Tomeková, 5. ročník: „Teším 

sa na sneh, dobrú novinu, na Mikuláša 

a na štedrú večeru, pretože všetci 

zažijeme v rodine pohodu.“  

Martinka Novická, 6. ročník: „Teším 

sa na to, že sa celá rodinka stretneme 

a budeme pokope.“  

Ľuboš Pribula, 6. ročník: „Neviem sa 

dočkať Vianoc a auta na ovládanie!“  

Viktória Černická, 7. ročník: „Som 

rada, keď sme na Vianoce všetci spolu. 

Sú to krásne sviatky. Mám ich rada.“ 

Tadeáš Kušnír, 7. ročník : „Najviac 

sa teším na sneh, lebo sa budeme guľo-

vať!“ 

Danka Belišová, 8. ročník : „Teším  

sa na nový mobil, lebo doteraz som 

mala starý.“  

Alexandra Verešpejová, 7. ročník 

 Tvoja tvár 

znie pove-

d o m e :  

Ospravedlnenie 

na začiatku hodiny. 

Superstar: Jednotka medzi päťkami. 

Moja mama varí lepšie ako tvoja: 

Debata pri obede v jedálni. 

Horná Dolná: Známky lietajú hore 

dole. 

Hľadá sa Dory: Keď učiteľ mešká na 

hodinu. 

Ostrov: Každodenný boj o prežitie. 

Krok za krokom: Nechcená cesta do 

školy.  

„Hungry“ games: Čakanie na desiatovú 

prestávku. 
Slávka Berdisová, Klaudia Miková,  8.ročník 

ČÍM TO JE? (NAŠI SIEDMACI) 

... že ľudia sú zlí? 

... že loď sa udrží na hladine mora? 

... že stojí škola? 

... že ľudia sa (ne)milujú? 

... že sa v škole učíme? 

... že znečisťujeme prírodu? 

... že Zem sa točí? 

... že nikomu sa nič nechce robiť? 

... že sme chamtiví? 

... že žijeme práve na Zemi? 

Tv a škola 

DVAKRÁT MERAJ A RAZ VRAV? 
Medzi vlastnosti žiaka patrí nedo-

brosť. 

Slovo, ktoré vzniklo skladaním, sa 

volá vzniknuté (zložené). 

Učiteľka hovorí žiakovi: „Vyskloňuj 

mi slovo kakadu.“ Žiak odpovedá: „Ja 

kakadu, ty kakadu, on, ona, ono kaka-

du.“ 

Cudzie slovo tunel má slovenský pô-

vod. 

Učiteľka: „Podľa akého vzoru sklo-

ňujeme podstatné meno futbalista?“ 

Žiak: „Podľa vzoru chlap.“ Učiteľka 

reaguje a hovorí: „Futbalista sa končí 

na samohlásku a vzor chlap sa končí 

na spoluhlásku.“ Žiak prekvapene ho-

vorí: „Ale veď futbalista je chlap!“ 

Slovná zásoba je kopec slov, ktoré 

používame. 

Načisto som zabudla naučiť sa. 

Načisto sa mi vybil mobil. 

Výraz  - moji rodičia – mrožné číslo. 

Žiak pri tabuli nevedel určovať pád 

podstatného mena. Žiak zozadu kričí: 

„Šak nominatív, more!“ 
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A JA VAM VIŇČUJEM NA TOTU SVATU VIĽIJU 

HOJŇEJŠICH, POKOJŇEJŠICH, ZDRAFŠICH  

ROČKOCH ŠE DOŽIC 

JAK SME ŚE DOŽILI, 

OT PANA BOHA LASKU, 

OT ĽUDZI PRJAZNOSC 

A NA DRUHIM ŚVECE LASKU NEBESKU, 

KORUNU ANĎELSKU, 

ŽEBI ZME OBŠAHLI JEDNO KAŽDE. 

POCHVAĽENI BUDZ JEŽIŠ KRISTUS!  

www.zskrivany.sk 


