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„Pracuj, akoby si nepotreboval peniaze, tancuj, akoby sa 
nikto nepozeral, spievaj, akoby ťa nikto nepočúval, ži, 
akoby si žil v raji. Miluj, akoby ťa nikto nikdy neranil.“ 

(Aňa Geislerová -  P. S.)  
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Milí žiaci, čitatelia ! 

   Rok zbehol ako voda. Ani sme sa 
nenazdali, predo dvermi stoja 
prázdniny a my sme plní očakávaní. 
Aké bude počasie počas leta? Čo 
by sme mohli urobiť? Ako si od-
dýchnuť? Koho chceme navštíviť? 
Akým záujmom sa budeme veno-
vať?  

   Deviataci odchádzajú na  iné ško-
ly, na ktorých  sa budú pripravovať 
na svoje budúce povolania. My im 
držíme prsty. Každý z nás sa určite 
teší na „dvojmesačnú  dovolenku“, 

plnú oddychu , zábavy či relaxova-
nia na teplom slniečku. Učitelia si 
oddýchnu od žiakov, ktorým deväť 
mesiacov prinášali stále nové a nové 
vedomosti. Žiaci si oddýchnu od 
každodenných domácich úloh 
a povinností  zo školy. Rozpŕchnu sa 
do všetkých kútov, aby si vychut-
nali dvojmesačné voľno strávené či 
už s rodinou, kamarátmi alebo nie-
kým blízkym. Niektorí pôjdu do 
nejakého exotického mesta, aby si 
v príjemnej nálade vychutnali  vy-
túžené prázdniny, iní zas navštívia 
nejaký zaujímavý a zároveň krásny 
hrad alebo nejaké múzeum či skan-
zen.  Iní  budú len  oddychovať a 
tešiť sa na ďalší školský rok.  

Nové číslo prináša mnoho zaujíma-
vých správ zo života školy, pisateľ-
ské schopnosti našich žiakov, 
množstvo zaujímavých informácií. 
Dúfame, že sa vám bude posledné 
číslo tohto roka páčiť.  

Prajeme vám krásne leto a dovide-
nia v novom školskom roku.  

                            Vaša redakcia 
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Zaži l i  sme  

21.3. - matematický Klokan (1.- 9. ročník, 
30 žiakov), matematická súťaž pre žiakov 
základných a stredných škôl 

 
1. 4. - slávnostná akadémia pri príležitosti 
Dňa učiteľov pod názvom ,,Náš učiteľ, 
náš učiteľ ...“ v Mestskej hale v Lipanoch 

 
31.3.- Gašparko, divadielko Snehulienka 
a 7 trpaslíkov, MŠ+ 0.- 4.ročník a 1. šp. 
trieda 
Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Ves-
mír očami deti, výtvarná súťaž 2016, v  2. 
kategórii (1. – 4. ročník) - ocenená práca 
D. Dudu 
6. 4.—Testovanie 9—2016  ( počet žiakov 
16 ), 16 žiakov 9. ročníka—SJL, MAT 

 
6. 4.—zápis do 1.ročníka, 20 detí 

 
11.4.2016  - Tajomstvo hviezd, divadelné 
predstavenie ( Mestská galéria Lipany ),  
4.-9. ročník (82 žiakov) 
15.4.2016— Deň narcisov ( Liga proti 

rakovine ), zbierka v hodnote 370, 01 eur 
21.4.—krajské kolo v basketbale žiačok 

Poprad (SSOŠ Tatranská akadémia), 12 
žiačok 
22.4. Deň Zeme 
22.4. Svet okolo nás India—všetky farby 
Orientu, Kino Torysa Sabinov, 7.—9. roč-
ník 
10.5.-  okresné kolo Slávik Slovenska, 2. 
kategória—Martin Bača, 4. roč. - 3. mies-
to, sprievod: Jozef Petrík 

10.5. -  Jednota cup 2016  -  malý futbal 
7. ,8. ,-  9. roč. -  chlapci (10)  

Projekt - „Baterky na správnom mieste“, 
školský program selektívneho zberu 

13.5.-  Stolný tenis, školská liga Sabinov, 
4. miesto  - M. Timko, 5. ročník 

15. 5. - Deň matiek a rodiny v KD Krivany, 
žiakov školy pripravovali učitelia 1., 2. 

stupňa , 0. ročníka, špec. tried a MŠ 

16.—20. 5.  - Škola v prírode (Mlynky, 
Polomanská Maša), 35 žiakov 1.—4. roč-
níka z toho 5 žiakov so SZP 

20. 5.—Hliadka mladých zdravotníkov, ZŠ 
Komenského 113, 5 žiakov 

19. 5. - okresné kolo v atletike, Sabinov, 
žiaci 8. a 9. ročníka 

25. 5.   - viacboj , 4 deti MŠ, 1. miesto -  
M. Šimko 

6.—10. 6.—plavecký výcvik na Drienici, 5. 
–6. ročník, aj 7.—9. ročník 

13. 6.  - DJZ v Prešove, Jana z Arku, 9. 
ročník 

15. 6.—Talentmánia Romale, Mestská 
galéria v Lipanoch, 6 žiakov 

15. 6.—Technické múzeum v Košiciach, 
Delňa, 7. ročník 

17. 6.—Hornotoryský futbalový turnaj, 9. 
ročník, 6. miesto—chlapci 9. roč. 

19. 6.  - Detský festival Hornej Torysy, 
prehliadka detských a mládežníckych 
talentov, vystúpili aj Krivjanske dzifčata, 
sprievod:J. Petrík 

2. ročník v kreslení a maľovaní de-
tí ,,Moja dedina, ako ju vidím ja ... Spolok 
pre ochranu dediny pod záštitou ZMOS 
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Naše dievčatá 
nesklamali  
Dňa 21. 4. 2016 
( štvrtok) sa žiačky 
ôsmeho ročníka Zá-
kladnej školy 
s materskou školou 
Krivany  a zároveň 
členky basketbalového 
krúžku zúčastnili kraj-
ského kola 
v basketbale starších 
žiačok. Súťaž sa  
uskutočnila v Poprade 
a zúčastnilo sa jej 10 
najlepších družstiev z  
východného Slovenska.  
Družstvo Základnej školy s materskou 
školou Krivany hralo s dievčatami 
z Popradu, Vranov a Koškoviec. Tréner-
ka dievčat Martina Bodnárová bola 
spokojná. „Dievčatá nesklamali, hrali 
s veľkým nasadením.“       
Cestovanie je zaujímavé 
India, všetky farby Orientu 
V piatok 22. 4. 2016 sa žiaci sied-
meho, ôsmeho a deviateho ročníka 
spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili 
v sabinovskom Kine Torysa celoštát-
neho vzdelávacieho  projektu Svet 
okolo nás pod názvom India – všetky 
farby Orientu. Usporiadatelia pre-
zentácie priniesli žiakom mnohé  ze-
mepisné, biologické, geologické as-
pekty Indie a  zároveň aj informá-
cie obyvateľstve, o zvykoch 
a bežnom živote. 
Cyklus Svet okolo nás je celoštátny 
vzdelávací projekt, 
ktorý žiakom zá  klad-
ných a stredných škôl 
približuje zaujímavé 
kúty našej planéty. 
Každý program je 
naživo uvádzaný mo-
derátormi, čo prináša 
zaujímavejší priebeh 
premietania.  Projekt 
kladie dôraz na to, 
aby informácie vyvola-
li u žiakov záujem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o štúdium prírodovedných predmetov. 
„Práve sa o tom učíme na hodinách 
geografie, čiže mi to pomohlo pri 
učení. Bolo to poučné,“ povedala 
o tejto akcii žiačka 7. ročníka    Slávka 
Berdisová, 7. ročník 
 

  Ema Konkoľová, 6. ročník 
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Nuda je mojím nepriateľom 

Na slovíčko s pánom zástupcom Tomaškom 

Celé roky bol súčasťou našej školy, pán zástupca Mi-

lan Tomaško. V tomto školskom roku odchádza do 

dôchodku. Ak sa chcete dozvedieť viac o jeho učiteľ-

skej púti, o jeho plánoch v budúcnosti, prečítajte si 

tento rozhovor. 

1. Odchádzate do dôchodku. Ako sa v týchto chvíľach cítite? V týchto chvíľach 

som na riadnej dovolenke . 2. Budete mať viac voľného času. Už viete, ako ho bude-

te tráviť? Predpokladám, že toho voľného  času bude určite viacej. Pokiaľ mi bude 

zdravie slúžiť chcel by som ho využiť aktívne. Nuda je mojím nepriateľom. 3. Určite 

máte veľa záujmov, ktorým ste sa nemohli doteraz popri práci aktívne venovať. 

Porozprávajte nám o nich. Najväčším mojím záujmom je práca v záhrade. Okrem 

toho rád sa pohybujem v prírode, najlepšie v lese. 4. Čo Vám bude zo školského 

prostredia najviac chýbať? Najviac mi budú chýbať detí, najmä tie , ktoré sa snažili 

napredovať v učení. 5. Aká je Vaša najkrajšia spomienka na školské učiteľské časy? 

Spomienky sa viažu na tie dávnejšie časy keď žiaci si viacej vážili toho , čo učiteľ 

pre nich urobil. Učiteľ sa najviac zblíži so žiakom pri neformálnych stretnutiach. V 

minulosti to boli stanové tábory.6. Dnešná doba je iná, prináša mladým ľuďom mno-

hé nástrahy, ktoré mnohí zvládajú lepšie, niektorí horšie. Dajú sa porovnať dneš-

né deti s tými, ktoré ste učili v škole v čase, kedy ste začínali? Porovnávať dnešné 

detí s deťmi spred štyridsiatich rokov je dosť obtiažne. Práve tých nástrah v minulos-

ti toľko nebolo. Preto sa viacej prejavila úloha rodiny a školy, nakoľko týchto vonkaj-

ších negatívnych vplyvov na detí nečíhalo. 7. Čo ste na žiakoch nemali rád, naopak, 

čím Vás dokázali žiaci potešiť? Nielen na žiakoch, ale všeobecne neznášam klam-

stvo. Každý žiak ma vedel potešiť svojou zodpovednosťou. 8. Na koľkých školách ste 

pracovali? Učili ste len fyziku? Pracoval som na troch základných školách. V Brezo-

vici, Lipanoch a Krivanoch. Učil som aj iné predmety. 9. Čo by ste odkázali svojim 

kolegom, učiteľom, ktorí učia a pracujú so žiakmi? Kolegom prajem pevné zdravie 

a veľa poslušných žiakov. Učiteľovi musí byť jasné, že ak chce mať rešpekt pred žiak-

mi, musí na sebe neustále pracovať. 10. Aký by mal byť učiteľ?  Už som spomínal, že 

neznášam klamstvo, takže pravdovravnosť a vytrvalosť.  

 Ďakujeme za rozhovor.  
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„Čo sa 
v mladosti  
naučíš, na 
starosť 
akoby si 
našiel.“               

Deň matiek    
       

Dňa 15.5.2016 (v nedeľu)  sa 
v Kultúrnom dome Krivany uskutoč-
nilo príjemné podujatie pri príleži-
tosti  Dňa  matiek. Organizátorom 
podujatia bola Základná škola 
s materskou školou Krivany a Únia 
žien. Vystúpenie pripravili žiaci 
a žiačky Základnej školy s materskou 
školou Krivany, Ľudová hudba Figľar, 
Ľudová škola tanca Miroslava Fa-
biána. Prezentovali sa  pásmom pies-
ní, scénok a básní. 

Predstavenie sa nieslo v ľudovom du-
chu,  slovenské ľudové piesne, tance či 
scénka predstavovali  rôzne podoby 
vzťahu medzi mužom a ženou . Mladší 
žiaci sa naučili, ako uloviť manželku, 
ako nebyť pod papučou. Zamysleli sa 
nad tým, aký je život bez ženy či s ňou 
a prišli na to, že každá žena je krásna. 

Samotný starosta obce 
Krivany, pán Šejirman, 
vyzdvihol vo svojom 
príhovore hodnotu úcty 
človeka k človeku. Veď 
aj  pán Lazorík, známy 

kriviansky národopisec a folklorista 
zdôrazňoval, že práve úctou  sa človek 
odlišuje od živočícha.  
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Deň matiek sa osla-
vuje na počesť 
všetkých matiek, 
ktoré toľko energie 
a úsilia vynakladajú 
pri výchove detí. 
Program sa prítom-
ným páčil, spríjemnil 
mamkám popoludnie.  
Zaujal aj žiačku 6. 
ročníka Alexandru 
Verešpejovú, ktorá 
o podujatí povedala:   
,,Mne sa program 
páčil. Ja sama som 
spievala pre prí-
tomných a som 
veľmi rada, že som 
mohla mamky potešiť.  

Deti boli šikovné 
a mamky si mohli  
oddýchnuť 
a porozprávať sa.“ 

Alexandra Verešpejová, 
6. ročník 

 

 

 

 

Básničku pre mamičku 

Milá moja mamička, 
bozkávam ťa na líčka, 
veď som ešte maličká, 
ale keď raz vyrastiem 

vo všetkom ti pomôžem. 

Emka Konkoľová,  
6. ročník  
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Slniečko 
 

Slniečko, to je náš veľký dar neba, 
v každom okamihu nám ho treba. 

Pozerá na nás z výšin neba, 
má rado iba teba.. 

 
Bez slniečka žiť sa nedá, 
bez neho nám bude beda. 
Nikdy sa ho nevzdávaj, 

navždy s ním len ostávaj. 
 

 
Susedia 

 
My v okolí susedov máme, 

radi ich stretávame. 
Občas sa aj rozprávame, 

potrebné veci si požičiame. 
 

Myslím, že susedov má každý, 
niekedy sa vidíme aj v daždi. 
Susedia na návštevu prídu, 
a potom naspäť domov idú. 

 
Vždy sa spolu zasmejeme, 
a neskôr aj tortu zjeme. 
Pekne sa my pozdravíme                   

a zajtra sa zas vidíme. 
 

 Piknik 
 

Na pikniky ľudia chodia, 
cez kaluže sa vždy brodia. 

Piknik, to je dobrá vec, 
vie to každý jedinec. 

 
Pikniky má každý rád, 
kvitne z toho celý sad. 
Nezabudni zbaliť deku, 
a ešte aj pohár k mlieku. 

 
Sadneme si na trávu, 
máme z toho zábavu. 
Okolie je nádherné, 
na siestu stvorené. 

 
Alexandra Verešpejová,  

6. ročník 

 

 

 

Milé prekvapenie                
Bola sobota a ja som, ako 
to už zvyčajne robievam, 
pomáhala mamke 
s upratovaním.  

Moja sestrička Linduška, 
aj s našim malým kamará-
tom Maroškom, boli vonku. 
Obidvaja sa pekne hrali 
a ja som na nich hľadela 
cez okno nášho domčeka. 
Veľmi rada by som sa išla 
s nimi hrať, ale povinnosti 
sú povinnosti. O hodinku 
neskôr som vyšla vonku na 
čerstvý vzduch. Celý deň 
bolo nádherné počasie. 
Keď som sa tak prechá-
dzala, začula som Linduš-
ku, ako na mňa volá. Pri-
behla som k nej, pretože 
som si myslela, že je to 
niečo veľmi vážne. No ne-
bolo.    Linduš-
ka a Maroško mi chceli 
ukázať malé prekvapenie, 
ktoré pripravili iba pre 
mňa. Bolo to nádherné. 
Pripravili si pre mňa krás-
ne vystúpenie. Veľmi som 
sa z toho tešila. Pochopila 
som, že Linduška 
a Maroško ma majú veľmi 
radi. A ja ich tiež.                                                                                                           

 

Z vlastnej  
     tvorby  
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Pýtali sme sa šiestakov a 
siedmakov a oni nám  
odpovedali ... 
Môže človek žiť v súlade 
s prírodou v 21. storočí? 
Ľudia by mali chodiť do prírody 
častejšie. V rukách držia mobil, 
hrajú hry, zabúdajú, aká je príroda 
krásna. (Adrián Goliáš)  Človek mô-
že žiť v súlade s prírodou, ale  ur-
čite mu chýbať elektronika. 
V prírode by mal pokoj od všetkých 
ľudí, odpočíval by. Taktiež by sa 
viac sústredil na veci, ktoré má 
urobiť. (Klaudia Miková) Ľudia by 
mali častejšie chodiť do prírody. 
Mali by si urobiť piknik. Niektorí 
ľudia to nedodržia. Najradšej by 
sedeli pri počítači a s mobilom v 
ruke. Prechádzka prospeje každé-
mu. Naučia sa niečo nové o prírode, 
nazbierajú huby, kvety. Zamyslia sa 
nad svojím životom. Sú spolu 
s rodinou na prechádzke. Pozerajú 
na zvieratá. Pozbierajú odpadky, 
aby príroda bola čistá. Tá je krás-
na, farebná, voňavá. (D. Belišová) 
Podľa mňa len málo ľudí by dokáza-
lo žiť v súlade s prírodou. Väčšia 
časť ľudí dnes potrebuje k životu  
internet, počítač, tablet, telefón 
či nové auto. Iba niektorí z nás sa 
dokážu cez víkend vybrať niekam 
do prírody, na stanovačku, k jazeru 
alebo na nejakú chatu. A tak prežiť 
aspoň tie dva dni bez moderných 
technológií. Môj názor je taký, že 
kto má pevnú vôľu a dokáže prežiť 
bez moderných vecí, tak je schop-
ný žiť v súlade s prírodou.  
(S. Berdisová)   

 

 

Aké konflikty  

prežívate  v rodine 

a  v súrodeneckých 

vzťahoch? 

 

Na narodeniny som dostal psíka labradora, 

volá sa Buddy. Je veľký a dosť šantivý, no ja 

mám s ním len problémy. Myslím tým to, že 

som ho veľmi chcel. Uisťoval som mamku, že 

sa budem oň starať. Lenže teraz sa o psíka 

stará hlavne ona. Mám s ňou konflikt, preto-

že sa o psíka nestarám.  Tadeáš Kušnír 

Konflikty sú všade okolo nás. Stačí mať roz-

dielny názor na vec a už je konflikt. Vznikajú 

v práci, škole, na ulici. Ja som mala konflikt 

so spolužiakmi, no nakoniec sa na to za-

budlo. Viktória Černická   Doma mám 

s bratom konflikt pre počítač, tablet, play 

station či trampolínu. Niekedy sa s bratom aj 

hádame, buchnem ho a on mňa.  Kevin Tim-

čo Ja sa zväčša bijem s bratom. Často sa 

s ním aj hádam, pretože mi neverí, že mám 

v niečom pravdu. Jozef Urda Moje konflikty 

bývajú väčšinou pre domáce povinnosti. 

Skoro každý voľný deň, keď nechodíme do 

školy, mi mamka alebo ocko dajú niečo na 

prácu. Mojej sestričke nedávajú prácu až tak 

často ako mne. Veď poznáte to! Starší musia 

vždy viac robiť , ako mladší. Moja mamka mi 

vždy hovorí: „Na teba sa dá viac spoľahnúť, 

lebo viem, že to zvládneš.“ Občas som na 

tieto slová hrdá, ale niekedy vôbec nie. Už 

ma naozaj hnevá, že všetko musím robiť ja. 

Často si poviem: Keby som tak bola najmlad-

šia zo všetkých súrodencov. Ale niekedy si 

naopak poviem, že je naozaj skvelé,  že som 

taká, aká som. Alexandra Verešpejová              
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Recept Barbary Leškovej 
Čokoládový nepečený cheesecake 
 

Budeme potrebovať: 
 1x BB keksy veľké balenie,100 g 
masla, 500 g tvarohu (nízkotučný), 
400 ml šľahačky ,150 g mliečnej 
čokolády, 150g horkej čokolády 
Ovocie: jahody, maliny, banán 
Na polevu potrebujeme: 
 140 ml šľahačky, 150 g mliečnej 
čokolády. 

Sušienky rozmrvíme a pridáme 

rozpustené maslo. Zmes roztlačí-

me do tortovej formy vystlanej 

alobalom. Nad parou rozpustíme 

čokoládu, zatiaľ si v miske roztla-

číme tvaroh, (lidl vedierko) do 

ktorého pridáme šľahačkovú smo-

tanu (smotanu nešľaháme) a pri-

dáme rozpustenú, trošku odstatú 

čokoládu. Tak isto tvaroh musí 

mať izbovú teplo-

tu, ináč sa nám to 

môže zraziť a 

vznikla by nám tzv. 

stracciatella. Roz-

miešanú hmotu, 

rozotrieme na pri-

pravený korpus, 

pekne uhladíme. 

Polevu si pripraví-

me tak, že nad parou si v šľahač-

kovej smotane rozpustíme čoko-

ládu. Necháme chvíľu vychladnúť 

a vylejeme na plnku. Dáme stuh-

núť, najlepšie cez noc, do chlad-

ničky. Ozdobíme. 

Dobrú chuť !  
 

Môj tip: Do tor tovej formy po-

ukladáme po okrajoch jahody, 

prípadne môžeme pokladať aj po 

dĺžke rozrezaný banán, na vrch 

zasa maliny a plátky mandlí. Je to 

tak oveľa sviežejšie, vhodné na 

leto.  

Tvaroh môžeme sčasti nahradiť 

mascarpone, chuť je potom lahod-

nejšia. Pozor, nedávame hrudko-

vý tvaroh, ale taký, ktorý  je 

vhodný na krémy do koláčov. 
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Škriatkoviny 

Generačný román sa dedí z generácie 

na generáciu. 

Veta s podmetom a prísudkom je dvojč-

lenná kompletná (úplná). 

Čo je to pesimista? Pesimista súvisí so 

psom. 

Poliaci svište chytajú a robia z nich mas-

te, krémy 

Na hodine literatúry: Robinson Crusoe žil 
na opustenom ostrove a snažil sa prežiť 

s kanibalistami. 

V slove chladných píšeme dlhé a krátke 

i.  

Sloveso vrátila sa je v bokonalom vide 

(dokonavom). 

Žiak opravil diktát ceruzkou. Učiteľka sa 
ho pýta: ,,Odkiaľ si ty vlastne prišiel? 

Žiak odpovedá: ,,No šak z Torysy.“ 

 

Zamyslite si 

Poznáte text? Doplňte zo zátvorky! 

Mária Čírová Uniká 

Pomaly padá .........., čas uniká 

Snažím sa zachovať svo-
ju ........... 
Lebo v sebe mám unikát 
Jediná ....., ktorá sa nedá stratiť 
Milióny ciest, pointa uniká 
Stačí len zachovať svoju ............ 
Lebo v sebe máš unikát 
Jediná vec, ktorá sa nedá ....... 
 
Máme ............ čo zrie 
Aj tak sa stále snažíme 
Otvoriť niekoľko ............ 
Nahliadnuť do našich tajných 
skrytých tém 
Aj keď strácame význam,  
strácame .......... 
Je to dôkladný príklad 
Prehliadka ......... 
Túžby sú zrkadlom 
Odrazia ........ 
 
(dážď, vášeň, tvár, cesta, stratiť, 
dvier, snov, flow, tón, tvár 

Jana Belišová, 9. ročník 
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Napriek zlému počasiu sa deti zabávali 

Medzinárodný deň detí 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (1. jún) pripravila Základná škola 

s materskou školou Krivany 3. júna 2016 (piatok) príjemné popoludnie 

pre všetkých žiakov školy. V priestoroch školy učitelia prichystali žiakom 

rôzne športové i hravé aktivity.  

     Počasie síce deťom neprialo, ale napriek tomu si žiaci a žiačky mohli zahrať bas - 
ketbal, pingpong, futbal. V priestoroch telocvične si zasa žiaci vyskúšali svoju kon-
díciu pri rôznych športových aktivitách. Hlavne tým najmenším sa páčilo maľovanie 
na tvár.                                                                  Alexandra Verešpejová, 6. ročník 

Červené krvinky v akcii  

Dňa 20.5.2016 (piatok) sa  žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany 
zúčastnili na  zdravotníckej súťaži, ktorá sa uskutočnila v Základnej škole Komenské-
ho 113 v Lipanoch. Členovia  zdravotníckeho krúžku základnej školy prešli 5 stanovíšť 
s vedúcou krúžku učiteľkou Máriou Šimovou.  
 
Prvé dve stanovištia sa týkali otázok z histórie Červeného kríža.  Na týchto sta-
novištiach  získali žiaci a žiačky plný počet bodov. Tretie stanovište bolo zame-
rané na KPCR (prvá pomoc). Každý zo súťažiacich si vyskúšal prvú pomoc. Na 
ďalších dvoch stanovištiach bolo potrebné ošetriť rany ako rozbitá brada, vnú-
torná zlomenina nohy, zlomenina ruky či uštipnutie včely.  Počas súťaže sa žiaci 
a žiačky dozvedeli mnoho informácií.  Získali 203  z 220 bodov, no na víťazstvo  
to nestačilo. Napriek tomu odchádzali zo súťaže spokojní. ,,Na súťaží sme sa 
dozvedeli veľa informácií, bola tam zábava, no  na treťom stanovišti sa 
nám darilo menej, ale snažili sme sa, stratili sme 17 bodov 
a neušlo sa  nám ani jedno z prvých miest,“ povedala o súťaži 
Klaudia Miková, žiačka 7. ročníka. 

Slávka Berdisová, 7. ročník 
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Denník ôsmakov 
30.5.2016 (PONDELOK) Samozrejme, opäť nuda. Začiatok týždňa vždy zbehne pomaly. 
Každý pondelok to isté. CHÉMIA, FYZIKA, ANGLINA, MATIKA, LITIKA. Chvalabohu, 
končíme už o 12-tej. No hneď 1.hodinu - písomka. Ako inak. Chémia. Tých sme sa už 
upísali dosť. No moc nám to nejde. D. Čím to bude?  
8.6.2016 (STREDA) Dnes na plaváreň. Aááááá! Samozrejme, každý sa teší ako 
malý. Veď kto by sa rád nepočľapkal vo vode? Najprv túra. Pravdaže sme frfľali a 
„plakali“, že chceme ísť naspäť dole. Vo vode sme sa vybláznili spoločne i s učiteľmi. 
Proste dokonalý deň. :D  
9.6.2016 (ŠTVRTOK) Mať tri dejepisy a tri chémie, fakt nie je sranda. Chvála Bohu , 
dejepise sme sa pekne porozprávali a popozerali filmy. Chémia...no to bolo niečo 
hrozné. O vzorcoch soli sa mi budú snívať nočné mory ešte dlho. Chémia je 
SMRRRRŤ! Ešte aj počasie bola no...dve veci. No proste deň blbec.  
10.6.2016 (PIATOK) Konečne koniec týždňa. Týždeň bol úžasný. Tešíme sa na 
víkend. Zbehlo to úplne rýchlo. Celý čas zastupované hodiny. Žiadne stresy, krik, pí-
somky, len leháro a filmy. 
21.6.2016 (UTOROK) Dnes samé testy. Opravovanie dejepisu. No...dopadlo to 
celkom dobre. Až na pár výnimiek. Slovenčina. O,  môj Bože. Výstupný test. Hrôza. 
Boli sme ticho ako myšky, ale aj tak sme sa dorozumeli :D. Nebolo to až také zlé 
a ťažké, ale predsa...slovina je fuj. A potom geografia...to už bolo spoko. Zakrúžkova-
né známky, vitaj leto. :D 

Pokračovanie nabudúce! 
 
Človek sám sebe nepriateľom? (Úvaha) 
Človek sám sebe nepriateľom? Nie je to tak trošku hlúposť? Môže si sám človek ublí-
žiť? Môže. Často si za svoje problémy môžu ľudia sami. Nie je to preto, že by im ich 
dali cudzí alebo známi ľudia. Človek si môže ublížiť už len tým, že na seba kladie pri-
veľké nároky. Sám od seba očakáva, že dosiahne svoje ciele bez boja.V dnešnej dobe 
je úplne normálne niekomu druhému podkopávať ego a kaziť mu jeho sny. Robia to 
väčšinou ľudia, ktorí sa nedokážu zmieriť sami so sebou. Sú sklamaní zo seba a tak 
radšej urážajú, utláčajú a buzerujú ostatných namiesto toho, aby riešili svoje vlastné 
problémy. Majú priveľké ego na to, aby si priznali, že niečo urobili zle a teraz to robí 
zlým ich život. Skrývajú sa radšej za maskou drsňákov bez duše. No aj tak v hĺbke 

srdca vedia, že si za to všetko môžu oni sami. Často spravíme chybu, ktorú 
hňeď potom oľutujeme. No nepomôže nám to. Zožiera nás to. Staneme sa 
pre seba vlastným nepriateľom bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Ro-
bíme chybu za chybou a až neskôr si uvedomíme, že to chyba bola. No naše 
ego nám nedovolí zastaviť, ospravedlniť sa alebo to nejako inak napraviť. 
Ženie nás ďalej vpred bez toho, aby sme si mohli oddýchnuť a pouvažovať, či 
to bolo správne. Nenechá nás znížiť sa „ pod úroveň“. Jeden múdry človek 
raz povedal: „ Najväčším nepriateľom v živote človeka je jeho vlastné ego.“ 
Pre človeka je najväčšou hrozbou on sám. Je to len môj pohľad na to, ako sa 
človek dokáže zničiť sám.                                                                                                       

Juliana Kušnírová, 8. ročník 

 

 

 

Denník ôsmakov 

30.5.2016 (PONDELOK) Samozrejme, opäť nuda. Začiatok týždňa vždy zbehne pomaly. 

Každý pondelok to isté. CHÉMIA, FYZIKA, ANGLINA, MATIKA, LITIKA. Chvalabohu, 

končíme už o 12-tej. No hneď 1.hodinu - písomka. Ako inak. Chémia. Tých sme sa 

už upísali dosť. No moc nám to nejde. D. Čím to bude?  8.6.2016 (STREDA) Dnes 

na plaváreň. Aááááá! Samozrejme, každý sa teší ako malý. Veď kto by sa rád ne-

počľapkal vo vode? Najprv túra. Pravdaže sme frfľali a „plakali“, že chceme ísť na-

späť dole. Vo vode sme sa vybláznili spoločne i s učiteľmi. Proste dokonalý deň. :D 

9.6.2016 (ŠTVRTOK) Mať tri dejepisy a tri chémie, fakt nie je sranda. Chvála Bo-

hu , dejepise sme sa pekne porozprávali a popozerali filmy. Chémia...no to bolo nie-

čo hrozné. O vzorcoch soli sa mi budú snívať nočné mory ešte dlho. Chémia je 

SMRRRRŤ! Ešte aj počasie bola no...dve veci. No proste deň blbec. 10.6.2016 

(PIATOK) Konečne koniec týždňa. Týždeň bol úžasný. Tešíme sa na víkend. 

Zbehlo to úplne rýchlo. Celý čas zastupované hodiny. Žiadne stresy, krik, písomky, 

len leháro a filmy.21.6.2016 (UTOROK) Dnes samé testy. Opravovanie dejepisu. 

No...dopadlo to celkom dobre. Až na pár výnimiek. Slovenčina. O,  môj Bože. Vý-

stupný test. Hrôza. Boli sme ticho ako myšky, ale aj tak sme sa dorozumeli :D. Nebo-

lo to až také zlé a ťažké, ale pred-

sa...slovina je fuj. A potom geografia...to 

už bolo spoko. Zakrúžkované známky, 

vitaj leto. :D                                      

Človek sám sebe nepriateľom? 

(Úvaha)   Človek sám sebe nepriateľom? 

Môže si sám človek ublížiť? Často si za svoje problémy môžu ľudia sami. Nie je to 

preto, že by im ich dali cudzí alebo známi ľudia. Človek si môže ublížiť už len tým, že 

na seba kladie priveľké nároky. Sám od seba očakáva, že dosiahne svoje ciele bez 

boja. V dnešnej dobe je úplne normálne niekomu druhému podkopávať ego a kaziť 

mu jeho sny. Robia to väčšinou ľudia, ktorí sa nedokážu zmieriť sami so sebou. Sú 

sklamaní zo seba a tak radšej urážajú, utláčajú a buzerujú ostatných namiesto toho, 

aby riešili svoje vlastné problémy. Majú priveľké ego na to, aby si priznali, že niečo 

urobili zle a teraz to robí zlým ich život. Skrývajú sa radšej za maskou drsňákov bez 

duše. No aj tak v hĺbke srdca vedia, že si za to všetko môžu oni sami. Často 

spravíme chybu, ktorú hňeď potom oľutujeme. No nepomôže nám to. Zožie-

ra nás to. Staneme sa pre seba vlastným nepriateľom bez toho, aby sme si 

to vôbec uvedomili. Robíme chybu za chybou a až neskôr si uvedomíme, že 

to chyba bola. No naše ego nám nedovolí zastaviť, ospravedlniť sa alebo to 

nejako inak napraviť. Ženie nás ďalej vpred bez toho, aby sme si mohli od-

dýchnuť a pouvažovať, či to bolo správne. Pre človeka je najväčšou hrozbou 

on sám. Je to len môj pohľad na to, ako sa človek dokáže zničiť sám.   

 Juliana Kušnírová, 8. ročník                                                                                                                                   
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Takí sme boli .... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A takí sme dnes  .... 
 
Prečítajte si anketu s našimi najstaršími a spomínajte: 
Rasťo: Najzaujímavejší zážitok: ,,Lyžiarsky výcvik v 9. ročníku.“ Najkrajšia spo-
mienka: ,,Všetky zážitky počas prestávok a provokácia učiteľov.“ Vybraná 
škola: ,,Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.“ Najvtipnejší výrok 
učiteľa: ,,Ňezapomňice,i pes v budi še nažre.“ 
Marcel: Najzaujímavejší zážitok: ,,Lyžiarak v 9. ročníku..“ Najväčší trapas:  
,,9. ročník v škole.“Najkrajšia spomienka: ,,Trampoty v našej triede.“ Vybra-
ná škola: ,,Gymnázium v Lipanoch.“ Najvtipnejší výrok učiteľa: ,,Ste UDH.“ 
Jozef: Najzaujímavejší zážitok: ,,Účelové cvičenie v 9. ročníku - pokus 
o ,,nekalú“ vec..“ Najväčší trapas: ,,Samotná škola.“ Najkrajšia spomienka: 
Lyžiarak v 9. ročníku.“ Vybraná škola: ,,Stredná odborná škola Mladosť.“ 
 Najvtipnejší výrok žiaka: ,,Čekajce!“ 
 Frederika: Najzaujímavejší zážitok:  ,,Plavecký výcvik“  Najväčší trapas:  ,,Keď 
sme napísali na dvere UDH a nevedeli sme, čo to znamená..“ Vybraná   škola: 
,,Stredná odborná škola Ostrovského 1 Košice, informačné a sieťové technoló-
gie.“ Najkrajšia spomienka:,, Výlety v škole.“  
Najvtipnejší výrok žiaka: ,,Trim pysk, patkaň.“ 

     Majte sa fajn! 
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Divadlo nielen o Bohu, ale i o boji, viere a kráčaní po vlastnej ceste 

Žiaci a žiačky 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany 

navštívili 13. júna 2016 (v pondelok) Divadlo Jonáša Záborského v Pre-

šove. Spolu s triednou učiteľkou Alenou Hrabčákovou si na Veľkej scé-

ne vychutnali pôvodný slovenský muzikál Jana z Arku.  

Muzikál bol  inšpirovaný históriou - 

Jana z Arku alebo Johanka z Arku,  

nazývaná aj Panna Orleánska, žila v  

15. storočí, bola francúzska hrdinka, 

bojovníčka proti Angličanom. Premiéru 

mal 13. novembra 2015 v Divadle Jonáša Záborského.  Predstavenie sa 

žiakom a žiačkam 9. ročníka páčilo, po jeho ukončení intenzívne zatlies-

kali účinkujúcim.   Jana Belišová, 9. ročník 

Talentmánia Romale 

15. júna 2016 (v stredu) sa žiaci a žiačky 2. špeciálnej triedy a 4. A 

Základnej školy s materskou školou Krivany zúčastnili na súťaži 

Talentmánia Romale. V Mestskej galérii v Lipanoch predviedli ta-

nečné vystúpenie, prednesy básní i rómsku pieseň.  

Na súťaži sa zúčastnilo mnoho talentov zo širšieho okolia. Odznelo veľa 

krásne podaných piesní, prednesených básní a odtancovaných moder-

ných tancov. Porota to nemala jednoduché. Vyhrať však mohol iba je-

den talent. Po skončení súťaže usporiadatelia poďakovali všetkým účin-

kujúcim. Žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany spo-

znali nových kamarátov a zo 

súťaže si odniesli pekné spo-

mienky a chuť  pripraviť sa na 

Talentmániu Romale budúci 

rok.  

Mgr. Mária Kopilcová          
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Časopis ZŠ s MŠ Krivany—Krivý Jany 

Redakčná rada: Alexandra Verešpejová, Emka Konkoľová, Danka Belišová, Klaudia 

Miková, Milan Judičák, Frederika Gaľová, Daniela Belišová, Jana Belišová 

 

Užite si krásne letné 

prázdniny! 

Linda Verešpejová, 3. ročník 


