
  

časopis ZŠ s MŠ Krivany 

Krivý Jany 
8. ročník    2017     3. číslo 

Už je tu lúčenie 
Smiech opačne znie 
Prázdny je bank 
Len tiché slová  
Niekam plynú 

Ja viem 
Klamať sa dnes 

Troška smie 
Kým lampy zhasnú 
Kým vrátnik smútok 

Prezradí nám...   
 Marika Gombitová: 

Záverečná  
(text Kamila Peteraja) 

Takí sme boli prváci, dnes už deviataci... 
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Milí priatelia!  
Tento školský rok ubehol ako 
voda. Konečne sú tu! Vytúžené 
prázdniny! Netrpezlivo klopú na 
dvere. O pár dní sa všetci vypa-
ríme z tried. Školská brána sa 
na dva mesiace zatvorí. Otvára 
sa nám možnosť oddýchnuť si 
od učenia, písomiek, povinností, 
odpovedí pred tabuľou..... Vy-
svedčenia sú výsledkom našej 
celoročnej práce. Ak nebudete 
s nimi spokojní, nič nie je stra-
tené. Lúčime sa s deviatakmi, 
ktorí odchádzajú na stredné 

školy a  budú pokračovať v štúdiu na strednej škole.   
 V letnom čísle časopisu vám opäť prinášame informácie 
o udalostiach školy. Zažili sme toho dosť, poučili sme sa i zabavili. 
O niektorých podujatiach si prečítate aj v poslednom tohtoročnom ča-
sopise. Obzrieme sa späť za školským rokom 2016/2017. Určite vás 
poteší interview s pani učiteľkou Máriou Kuchárovou. V tomto čísle škol-
ského časopisu prinášame aj rozhovor s pani kuchárkou Zuzanou Štiebe-
rovou. V školskej jedálni v Krivanoch odpracovala 30 rokov a tento rok 
odchádza do dôchodku. Oba rozhovory sú  veľmi inšpirujúce.  
 Vaši spolužiaci radi píšu a ich pokusy stať sa spisovateľom vám 
určite poskytnú zážitok. Dúfame, že vám aspoň trošičku spríjemnime 
dni pred najdlhšími prázdninami v roku.      
 Celý kolektív školského časopisu vám praje krásne leto, veľa zába-
vy počas letných dní a všetko dobré do nového školského roka 
2017/2018.                                                                                      
                                                                                Vaša redakcia 

Obsah  
Zažili sme, s.  3 
Naučili sme sa plá-
vať,  s.  4 
Zažili nočnú atmo-
sféru školy, s. 5 
Skvelý týždeň, s. 6—7 
Na kus reči s..., s. 8-9 
Nadchli nás remeslá, s.  10 
Červené krvinky, s.  11 
„Očová, Očová, s. 12 
Rozhovor s pani kuchárkou,...s. 13  
Písať ako dýchať, s. 14 
Z denníka dokonalých, s. 15 

Zber v školskom roku 2016/2017 

V tomto školskom roku sme zbierali batérie, žiarovky (žiarivky), plas-
tové vrchnáky, papier, Sabi viečka, tetrapaky. Plasty, kovy, papier, 
sklo sme rozdeľovali do kontajnerov v priestoroch školy.   

A výsledok? Vyzbierali sme 28 791 g batérií, 19, 40 kg a ďalších 
6018 kusov plastových vrchnákov, 59 kg papiera, 4289 kusov Sabi vie-
čok, 595 tetrapakov. 



3 

ZAŽILI SME  

Apríl 2017 
19. apríla – okresné kolo vo florbale, chlapci 7. – 9. ročníka 
25. apríla – školské kolo Slávika, víťazi – Juliana Kušnírová, 
Martin Bača, Adela Kuchárová 
28. – 29. apríla – Noc čítania Biblie, 33 žiakov  
30. apríla – Kamil a Emil na cestách, súťaž v dopravnej výchove, 2. – 3. ročník 
 
Máj 2017 
- Dielo tvojich rúk – výtvarná súťaž - KOZMIX -  2. kolo (finančná gramotnosť) 
9. mája – exkurzia ÚĽUV v Košiciach, žiaci 6. ročníka 
11. mája – Krajské múzeum a návšteva divadelného predstavenia Neobyčajné 
dobrodružstvá malého Buratina v DJZ v Prešove, žiaci 5. ročníka 
12. mája – Beseda s policajtom  
21. mája – Deň matiek, vystúpenie žiakov školy v Kultúrnom dome Krivany 
26. mája – Hliadka mladých zdravotníkov, okresná súťaž v Lipanoch , 5. miesto 
26. mája – okresné kolo v atletike, Ul. 17. novembra v Sabinove, družstvo chlap-
cov a dievčat – 4. miesto, skok do výšky – 1. miesto, Ivana Černická, 9. ročník  
30. mája – „Očová, Očová“ – výchovný koncert Antona Budinského z Očovej 

Jún 2017 
2. júna – Deň detí, športové a zábavné 
dopoludnie v priestoroch školy pre  deti 
5. až 9. júna – Škola v prírode 
v priestoroch Hotela Sorea Stará Ľu-
bovňa, žiaci 1.- 2. ročníka 
6. júna – návšteva Tricklandie, Starý 
Smokovec, žiaci 5. – 6. ročníka 
6. júna – krajské kolo v atletike žia-
čok, Ivana Černická, 9. A -   5. miesto 
14.júna – exkurzia žiakov 9. ročníka, v 
rámci Regionálnej geografie, Čierna 
hora  
12. - 16. júna - Do školy na bicykli 
2017, celoslovenský projekt  na podporu 

zdravého spôsobu dopravy 
19. – 23. júna – plavecký výcvik žiakov 5. – 6. 
ročníka, krytá plaváreň Drienica 
21. júna - krúžkovanie vtákov,  Michal Revic-
ký, prechádzka do prírody,  Krivany „Kamence“, 
spojenie krúžkov Staráme sa o prírodu a Zelená 
škola  
23. júna -  školský výlet Cinemax Prešov,  
Baby šéf, animovaný rodinný film, žiaci III. B, V. 
B, V. C,VI. B, VII. B 
23. júna – školský výlet žiakov 1. – 4. ročníka, 
Kavečany – ZOO a Botanická záhrada v Košiciach 
25. júna - Detský festival v Krivanoch,  vystú-
penie žiakov 1. a 2. stupňa pod názvom „V lece pri 
jarku“ (scénka s tancom a spevom, spev ľudových piesní) 
27. júna – školský výlet do Tricklandie v Starom Smokovci, návšteva Aquacity 
Poprad, žiaci 7. – 8. ročníka   
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V týždni  od 19. do 23. júna sa naši piataci a šiestaci zúčastnili  
plaveckého výcviku v priestoroch krytej plavárne Drienica. Žiaci boli 
rozdelení do dvoch skupín podľa svojich plaveckých (ne)schopností.  
Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá je dôleži-
tá v procese rastu a vývinu. Počas plaveckého výcviku sa deti prispôsobi-
li prostrediu bazéna, orientovali sa nad a pod hladinou vody, precvičovali 
splývavé pohyby na chrbte a na bruchu, výdychy do vody, potápanie, sko-
ky zo sedu a stoja, manipuláciu s plaveckými pomôckami. Používali dosky, 
ktoré im pomáhali pri plávaní. Každý deň sa venovali rôznym pohybovým 
aktivitám. Kým začali plávať, rozcvičovali sa v bazéne.  
V piatok sa tradične uskutočnili preteky v plávaní. Na pretekoch pre-
svedčili, že sa naučili plávať alebo sa v tejto pohybovej aktivite zdoko-
nalili. Výsledkom žiackej snahy boli diplomy, ktoré ich veľmi potešili.                                                         
       Sophia Luňaková, 5. ročník  

 Do školy na bicykli 2017 
V týždni od 12. do 16. júna sa naša škola zapojila do celonárodného pro-
jektu na podporu zdravého 
spôsobu dopravy Do školy na 
bicykli 2017.  
Žiaci za príchod do školy na 
bicykli získali kartu Petra Sa-
gana, ktorá slúžila ako ospra-
vedlnenka pri nesplnení škol-
ských povinností.  
Najviac žiakov si svoj bicykel v 
areáli školy odstavilo vo štvr-
tok, keď do školy prišlo 44 
bicyklistov.  

Naučili sme sa plávať  
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Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu 
Noc čítania Biblie. V noci z piatka 28. 4. na sobotu 29. 4. 2017 
sa v základnej škole stretlo 33 žiakov 1.- 8. ročníka s pedagogic-
kým dozorom -  pani učiteľkou Gabrielou Michalíkovou. Spoznávali 
Bibliu, zažili spoločenstvo pri spoločnej svätej omši,   počúvali Božie 
slovo, zapojili sa do aktivít. Zároveň prežili noc v škole. 
Podujatie sa začalo i skončilo svätou omšou vo Farskom kostole sv. 
Štefana v Krivanoch. Deti sa v priestoroch školy  „udomácnili“. Rozdelili 
sa do skupín, sledovali rôzne filmové rozprávky, o ktorých sa aj rozprá-
vali. S radosťou si zaspievali a zatancovali. Podával sa čaj a deti mohli 
ochutnať výborné kysnuté koláče. S potešením sa vrhli na súťaže. 
Vďaka nim mohli získať časť skladačky.  
Jednou zo záverečných úloh bolo zlepiť časti skladačky do srdca. Ne-
skorý večer im spríjemňovali biblické príbehy. Noc čítania Biblie už 
niekoľko rokov organizuje Katolícke pedagogické a katechetické cen-
trum, n. o. (KPKC) v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a DKU 
jednotlivých diecéz.  
„Bolo to výborné. Všetci sme sa zabávali. Prekvapili nás rôzne hry 
a súťaže. Potešilo nás aj malé občerstvenie. Dokonca sme aj tan-
covali,“ vyjadrila sa o tejto nevšednej akcii Alexandra Verešpejová, 
žiačka 7. ročníka.       Slávka Berdisová, 8.ročník 

 
  „Podujatie Noc čítania Biblie je celo-
slovenská akcia, ktorá má už niekoľko-
ročnú tradíciu. Aj naša škola sa zapája 
do tohto zaujímavého projektu. Každý 
ročník má svoje motto a svoju tému. 
V duchu tejto témy sa potom pripra-
via hry, piesne, súťaže a biblické prí-
behy. Záujem žiakov je veľký a táto 

akcia sa teší veľkej obľube.“   
Mgr. Gabriela Michalíková 

Zažili nočnú atmosféru školy 
 

Noc čítania Biblie 
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Skvelý týždeň — Škola v prírode 2017 
V dňoch 5. -  9. júla sa naši najmenší zúčastnili na škole 
v prírode. V priestoroch Hotela Sorea Stará Ľubovňa zažili žiaci 1. 
a 2. ročníka množstvo aktivít a navštívili zaujímavé miesta v okolí 
Starej Ľubovne. Dni si spríjemňovali aj vychádzkami, pravidelnými 
návštevami bazéna, aktivitami na ihrisku i „opekačkou“. No deti 
nezabudli ani na učenie. Spolu s pedagogickým dozorom – učiteľka-
mi Jozefínou Prevužňákovou a Silviou Radačovskou získali nové ve-
domosti a domov si priniesli kopec pekných spomienok.  

 

  5.6. -  príchod, vybaľovanie, popoludní  -  
vychádzka do   okolia hotela, 
„medzinárodné zvieratá“ – čínske husi,          
švajčiarske bernardíny a škótske kravy,  

6.6. -  zrána aktivity vonku – hľadanie perníkovej 
chalúpky      a ježibaby, popoludní učenie a bazén, ve-
černé premietanie rozprávky  
7.6. -  výlet na Hrad Stará Ľubovňa a skanzen – in-
teraktívna prehliadka hradu s rozprávkovými bytos-
ťami (architekt, slúžka hradu, dvorné dámy, kráľ 
a princezná na hrade, na hrade hľadali zlaté ľalie, 
v skanzene pomáhali Popolvárovi nájsť zlatú čelenku, 
zlaté jablko a zlatú šatku pre princeznú, odmena 
v mlyne—pampúšiky - tradičné koláčiky z kyslého 
mlieka a múky potreté „šmaľcom“), vystúpenie soko-
liarov, návšteva Vojenského tábora, opäť interaktívne 
vystúpenie šermiarskej skupiny,  popoludní bazén, 
večer opekačka v areáli hotela, hry na ihrisku. 
8.6. -  výlet do Hniezdneho, Nestville Park – pre-
hliadka expozícií starej zvonice, kováčskej 
a debnárskej dielne, prehliadka dvora so zvieratami, 
návšteva čokolatérie, každý dostal lízanku, turistická 
vychádzka po náučnom chodníku k borovicovým vy-
chylovkám, učenie, bazén, Pyžamová 
párty – súťaže, dámska volenka  

9.6.  –   vy-
hodnotenie, 
odovzdávanie 
diplomov 
a cien, 
„balenie“, hra 
na detskom 
ihrisku, návrat 
domov     
                                                                        
Mgr. Jozefína 
Prevužňáková 

          Škola v prírode v kocke  



7 

Pýtali sme sa našich prvákov, ako sa im páčilo v škole v prírode  
a aké pocity si priniesli domov.  

Kristínka Kravcová: „ Bolo tam 
super, všetci sme si užívali ten 
deň, keď sme mali Pyžamovú 
párty. Veľmi sa mi tam páčilo. 
Najradšej by som sa tam vráti-
la opäť.“ 
Natálka Mišenčíková: „Páčilo 
sa mi, že sme mali možnosť 
zaplávať si v bazéne a tiež to, 
že sme išli na turistiku. Mohli 
sme sa trochu odreagovať od 
všetkého nepríjemného.“ 
Jožko Karabaš: „Všetci sme sa tam bavili, každý mal úsmev na tvári. 
Boli sme aj v bazéne, čo ma veľmi potešilo.“ 

Lea Sčisláková: „Zaujal ma 
bazén, mohli sme si v ňom zap-
lávať a „vyšantiť sa.“ Mohli 
sme sa trochu odreagovať. 
Tiež sme sa aj učili a veľmi ma 
pobavila Pyžamová párty. Tá 
bola asi zo všetkých najlepšia!“ 
Marianka Berdisová: „Páčilo 
sa mi, ako sme šli do Nestville 
Parku. Tiež sme boli aj 
v bazéne, v ktorom sme si po-
riadne užili,  bolo tam úžasne!“       
Alexandra Verešpejová,           
7. ročník 
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V tomto školskom roku medzi 
posily učiteľského zboru pri-
budla nová pani učiteľka Mária 
Kuchárová, ktorá je triednou 
učiteľkou 1.B triedy 
(špecializovanej). No zaručene 
sa dozviete viac po prečítaní 
nasledujúceho rozhovoru.  
1. Byť učiteľom je dosť náročné 
povolanie. Napriek tomu ste si ho 
vybrali. Čím Vás práca učiteľa 
očarila? „Už ako malé dievča som 
sa hrala na pani učiteľku. Je zaují-
mavé, koľko informácií musí mať 
učiteľ a akou silnou osobnosťou 
musí byť, aby zaujal deti 
a motivoval ich k činnosti. Práca 
s deťmi je  zaujímavé povolanie. 

Pre mňa je to poslanie. Deti sú pre 
mňa neustálym zdrojom inšpirácií. 
Fascinuje ma, ako môžem svojou 
prácou deti ovplyvňovať vo vývine, 
v názoroch, v živote. Som šťastná, 
že sa mi podarilo uskutočniť môj 
detský sen, a tak sa mi moja záľu-
ba stala mojou prácou.“  
2.Naopak, existuje niečo, čo by 
ste zmenili? „Nie. Neviem si pred-
staviť v živote robiť niečo iné, 
mám pocit, že na všetky iné povola-
nia alebo činnosti som ľavá :D. 
3. Školský rok končí. Ako ho 
hodnotíte?  „Pre mňa bol dosť ná-
ročný. V polovici školského roka 
som  prišla na túto základnú školu 
do zabehnutého systému. Veľmi 
milo a vrúcne ma všetci prijali, čo  
mi podstatne uľahčilo udomácniť 
sa. Skôr už pozerám do budúcna 
a teším sa na ďalší školský rok. Čo 
nové prinesie, aké  radosti, trampo-
ty. Začiatkom budúceho školského 
roka ma čaká  zmena aj v osobnom 
živote (svadba), o to viac sa naň 
teším.“ 
4. Máte blízky vzťah ku kvetom. 
Porozprávajte nám viac o tejto 
záľube. „Počas vysokej školy som 
brigádovala v kvetinárstve. Ani ne-
viem ako, ale  kvetinky som si zami-
lovala.  Naučila som sa poznávať 
kvety, ako sa o nich starať, aj via-
zať kytice. Pre mňa je to relax. 
S kvetmi sa spojila aj moja záľuba 
k aranžovaniu  plienkových tort, aj  
cukríkových kytičiek. Momentálne 
mám menej času na túto záľubu, 
ale ako relax sa občas podarí  vy-
hradiť si na to čas.“  
 

„...vždy som skončila                    
ako brankár...“  
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5. Blížia sa letné prázdniny. 
Každý ich trávi inak. Mnohé deti 
si svoj voľný čas nevedia naplá-
novať. Ako ste Vy trávili prázd-
niny v detstve? „Jéééj! To bolo 
vždy niečo, nemali sme počítače 
ani takéto moderné hračky ako 
v dnešnej dobe. Ale zato každé 
prázdniny boli zaujímavé. Pri dvoch 
bratoch som prežila zväčša klasic-
ké chlapčenské  prázdniny -  stava-
nie hrádzí na potoku, stavanie bun-
krov na stromoch, hranie futbalu 
(vždy som skončila ako brankár),  
vyrábali sme drevené  zbrane 
a hrali sa na policajtov a zlodejov 
v lese a hocičo iné. Veľa zážitkov  
a veľa spomienok. Určite by som  
odporúčala vypnúť počítače, telky  
a mobily a tráviť čas vonku 
s priateľmi pri hrách a získavať 
tak zážitky. Určite by som svoje 
detstvo nemenila za nič na svete. 
6. V súčasnosti sa deti venujú 
počítačom. Na prechádzky do 
prírody sa akosi zabúda. Čomu 
dávate prednosť? „Cez deň, ak to 
počasie dovolí, trávim vonku 
s mojím psom na prechádzke alebo 
len tak  doma na dvore. V dnešnej 
dobe je ťažké vyhnúť sa počíta-
čom. Venovať  by sme im mali  čo 
najmenej času. Každá iná aktivita 
je lepšia ako hrať sa na počítači 
celý deň. Ja počítač riešim 
večer, zistím potrebné  veci 
a vypínam.“ 

7. Máte nejaký zaujímavý tip  na 
prázdninový rodinný výlet? „Páčia 
sa mi výlety v lone prírody. Až ako 
dospelá som začala objavovať krá-
sy Tatier, Slovenského raja. Mám 
rada Vysoké Tatry, no tie sú už pre 
náročnejších turistov. V minulom 
roku som zasa objavila krásu Slo-
venského raja. Skvelý zážitok liezť 
ponad rieku po rebríkoch. Veľmi 
pekné a nenáročné sú turistické 
cestičky na Šarišský hrad či Kapu-
šiansky hrad. Ísť pešo cez les, prí-
roda okolo a nakoniec nádherný 
výhľad!“ 
8. Spomínate si na nejaké filmy 
(hrané alebo animované), ktoré 
sa intenzívne spájajú s Vaším 
detstvom? „V prvom rade si spomí-
nam na Večerníčky, sledovala som 
ich každý deň. A potom fascinovali 
ma rozprávky ako Lolek a Bolek, 
Pat a Mat, Včielka Mája a mnohé 
iné, bolo ich veľa. Z hraných fil-
mov, seriálov ma zaujali Anna zo 
Zeleného domu, ale aj Majka 
z Gurunu.“ 
9. Poznáte citát, ktorý Vás in-
špiruje alebo podľa ktorého sa 
snažíte žiť? „Nemám nijaký citát, 
skôr nejaké pravidlo, ktorým sa 
riadim - Neubližuj ľuďom, váž si 
život a každú sekundu buď 
s ľuďmi, ktorých  máš rád.“   

Obľúbený, -á, é: 
ročné obdobie: jar 
film: Nebezpečná rýchlosť 
Autor kníh: Paulo Coelho 
rozprávka: Doba ľadová 
farba: zelená 
jedlo: všetko, koláč: grilážka 
šport: hokej 
oblečenie: pyžamko :) 
deň v týždni: piatok 
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Deti slnka  

V utorok 9. mája 2017 šiestaci nav-
štívili Ústredie ľudovej umeleckej 
výroby v Košiciach, ktoré plní funk-
ciu celoštátneho dokumentačného 
a informačného centra ľudovej kul-
túry. Prezreli si tkáčsku dielňu, 
hrnčiarsku dielňu, taktiež výrobky 
z dreva, drôtu, prútia, špagátu, 
šúpolia a iných materiálov. Okrem 
iného mohli vidieť výstavu kera-
miky s jedinečnými vzormi naj-
lepších majstrov zo Slovenska 
pod názvom „Majstri majoliky 
dnes“. Žiaci sa zapojili do súťaže 
„V krajine remesiel 2017“ – súťa-
že remeselnej tvorivosti pre deti 
školského veku. Pripravili si 
vlastnoručne vyrobené tkáčske 
výrobky.   
„Spracovanie textilných vlákien 
patrí medzi základné druhy ľudo-
vej výroby. Domáca výroba tka-
nín, v ktorej sa uplatňovali  tkáč-
ske techniky, variabilnosť vzorov 
zaznamenala rozkvet v 18. a 19. 
storočí. Ručne zhotovené tkaniny 
boli neodmysliteľnou súčasťou ľu-
dového, odevného i bytového tex-
tilu. Zo základnej plátnovej väzby 
vychádzali zložitejšie tkáčske 
techniky. Rôzne väzby a materiály, 
farebné a vzorové kombinácie cha-
rakterizovali jednotlivé regióny 
Slovenska. Na tkaní sme zhotovo-

vali koberčeky, obrusy a prestiera-
nia z prírodných materiálov. Uplat-
nili sme variácie jednoduchých vzo-
rov, jednoduché pásikové kombiná-
cie. Počas hodiny tkania žiaci 
uprednostňujú farebnejší materiál. 
Tkáme na tkáčskom stave a tkacom 
rámiku.“  Mgr. Mária Kopilcová 
Monika Peštová, 7.B:  „Páči sa mi 

tkanie, používame ruky aj nohy. 
Koberce majú krásne farby. 
Barbara Laciová, 7.B:  „Tkanie sa 
mi v živote zíde. Páčia sa mi pestré 
farby. Za jednu hodinu vyrobíme 
približne pol metra koberca  z pos-
trihaných kúskov starých látok.“ 
Ján Sabolík, 7.A: „Tkanie je zá-
bavné. Výsledkom sú pekné koberce 
a aj kopec zábavy.“ 
 

Nadchli nás remeslá 
Návšteva Ústredia ľudovej umeleckej výroby   
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Hliadka mladých 

zdravotníkov 

26. mája našu školu 
reprezentovali mladí 
zdravotníci. Pod ve-
dením pani učiteľky 
Márie Šimovej sa 
zúčastnili súťaže 
Hliadka mladých 
zdravotní-
kov. V priestoroch 
ZŠ Komenského 113 
Lipany súťažilo 17 
hliadok. Členovia 
zdravotníckeho 
krúžku našej školy 
získali 5. miesto.  

Usporiadateľom súťaže bol Slovenský Červený kríž a jej cieľom bolo 
overiť teoretické vedomosti či praktické zručnosti v poskytovaní prvej 
pomoci. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Dve stano-
vištia sa týkali vedomostí z histórie Červeného kríža či zdravotníctva. 
Na ďalších stanovištiach mladí zdravotníci ukázali svoje zručnosti 
v KCPR (v poskytovaní prvej pomoci pri zlyhaní srdca – umelé dýcha-
nie, vonkajšia masáž srdca) a v stabilizovanej polohe. V závere museli 
ošetriť rany (rozbité čelo, zlomené predlaktie či rozbité koleno). Na 
všetkých týchto stanovištiach si naši zdravotníci viedli veľmi dobre. 
Z 250 bodov získalo družstvo našej školy 244.             
Kapitánka hliadky Klaudia Miková sa o výkone svojho družstva vyjadrila 
takto: „Som na nás hrdá! Darilo sa nám dobre. Z chýb, ktoré sme 
urobili, sa poučíme a budúci rok sa im vyhneme.“      
       Slávka Berdisová, 8.ročník                                             

Krátky kv íz  

1.Pri oživovaní dospelého stláča-
me hrudník rýchlosťou ?                   
a) 300-160/min       b) 100-120/
min         c) 60/min                    
2. Pri KPCR je pomer dýchania 
a masáže u dospelých?               
a) 2:56       b) 2:12       c) 2:30  
3.  Ktorý orgán je najcitlivejší 
na nedostatok kyslíka?             
a) mozog     b) nos    c) obličky 
4. Múzeum SČK sa nachádza v?           

a) Bratislave b) Poprade c)
Martine                                       
5. Aká je prvá pomoc pri ošet-
rení popálenín? a) zasypať 
púdrom b) chladiť 10 minút, ste-
rilne prekryť c) prekryť vatou                                                
6. Členovia SCK sú združení v ? 
a) občianskych združeniach     
b)kluboch c) miestnych spolkoch
       Dana Belišová,  8.A     

Červené  
   

KRVINKY               
 

  v akcii  
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Výchovný koncert 
30. mája (utorok) sa v areáli zá-
kladnej školy ozývali zvuky rôz-
nych hudobných nástrojov. Hru 
na originálnych hudobných ná-
strojoch predstavil Anton Budin-
ský z Očovej. Svojím výchovným 
koncertom priniesol nezabudnu-
teľnú atmosféru a potešil deti 
i učiteľov.    
Tento vynikajúci hudobník 
a zberateľ ľudových piesní náučnou 
a zábavnou formou predviedol de-
ťom a učiteľom hru na fujare, píš-
ťale, gajdách, drumbli či heligónke. 

Taktiež predviedol, ako sa dá hrať 
na „rúre od vysávača“. Na konci 
svojho vystúpenia pozval žiakov, 
žiačky, učiteľov a taktiež zástupcu 
školy. S úsmevom si všetci zatanco-
vali a zaspievali. Prítomným sa kon-
cert páčil, vďačne zatlieskali nada-
nému hudobníkovi. „Vystúpenie sa 
mi páčilo, bolo to inšpirujúce vi-
dieť človeka hrať na toľkých 
rôznych nástrojoch. Pán Budinský 
ma naozaj talent, všetkých nás 
pobavil,“ vyjadrila sa o vystúpení 
Klaudia Miková, žiačka 8. ročníka.  
  Slávka Berdisová, 8. ročník 

„Očová, Očová...“  

Zelená škola 
Zelená škola je najväčší medzinárodný certifikovaný ekoprojekt pre 
základné a stredné školy. Hlavným cieľom programu Zelená škola je 
pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá vedie k zdravšej „zelenšej“ 
a aktívnejšej škole aj spoločnosti. Naša škola sa do programu zapojila 
v školskom roku 2015/2016 a vyberali sme si jednu z tém -  voda, do-
prava a ovzdušie, odpad, zeleň a ochrana prírody, energia, zelené ob-
starávanie a úradovanie. Vybrali sme si zeleň a tejto téme sa venuje-
me už druhý rok. Staráme sa o zeleň v interiéri, exteriéri, vysádzame 
a okopávame. Máme vízie, ktoré sme už uskutočnili, ale aj také, ktoré 
nás ešte čakajú. Do našich aktivít sa môže zapojiť ktorýkoľvek žiak, 
zamestnanec školy či rodič. Pozývame vás a tešíme sa, že budeme 
môcť spoločne zveľaďovať naše  okolie.   Mgr. Mária Šimová 
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Najviac ju 
potešil 
prázdny        
tanier 

Pani kuchárka Zuzana Štiebe-
rová už 30 rokov prichádza z 
Krásnej Lúky do Krivian a v 
školskej jedálni pre malých i 
veľkých pripravuje chutné 
jedlá. Tento školský rok je 
pre ňu posledný. V rozhovore 
s ňou vám ponúkame hrejivé 
slová k jej pôsobeniu v Kriva-
noch. 

Stali ste sa neodmysliteľnou 
súčasťou školskej jedálne, no 
tento rok odchádzate do dôchodku. Keď sa pozriete späť, čo vo Vás 
vzbudzuje najkrajšie spomienky? „Spomienok mám veľa. Budem spomí-
nať na všetko, čo súviselo s varením a pečením pre deti v školskej je-
dálni. Najradšej som mala, keď deti a učitelia priniesli prázdny tanier.“ 

Je vaša práca zároveň aj Vaším koníčkom? „Áno, som šťastná, keď mô-
žem variť. Rada varím aj doma. Každé jedlo ma dokáže nadchnúť a 
každý výtvor má svoj šmrnc.“ 

Počas práce v jedálni ste pripravili kvantum vynikajúcich jedál. Ktorý 
z receptov je Váš najobľúbenejší? „Najradšej pre deti pripravujem 
špagety. Tie sú pre ne obľúbenejšie ako buchty. A recept? Potrebuje-
me špagety, bobkový list, cukor, soľ, kečup a syr. Najprv si urobíme 
zápražku. Miešame ju. Dáme do nej kečup, trochu ju osladíme cukrom. 
Posolíme ju. Vložíme bobkový list. Miešame. Medzitým si uvaríme špa-
gety, ktoré polejeme roztopeným maslom. Špagety polejeme omáčkou a 
posypeme syrom.“ 

Každý školský deň ste stravníkov rozmaznávali chutnými obedmi? Na 
akom jedle si najviac pochutíte vy? „Ja osobne si najradšej pochutím 
na sladkých jedlách. Najradšej mám puding a detskú krupicu.“  

    ĎAKUJEME!!!      
Karolína Berdisová, 5. ročník 
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Písať ako dýchať (vlastná tvorba) 

 Slovné druhy v príbehoch                                                             
Kde bolo tam bolo, žilo v jednej malej krajine krásne podstatné meno. 
Volalo sa Caroline. Caroline sa veľmi rada prechádzala Jedného dňa sa 
vybrala do lesa. Sadla si tam na lavičku a pozorovala jeden krásny párik. 
Príslovka a predložka sa mali veľmi rady. Svoju lásku neskrývali. Pod-
statné meno si vzdychlo. Aj ono túžila mať také šťastie ako ony. Skloni-
lo hlavu a zrazu jej pozdravilo prídavné meno. Bola to láska na prvý po-
hľad. Prídavné meno malo krásne meno. Volalo sa Claus. Ich láska bola 
veľká. A tak spolu krásne žili aj s deťmi, gramatickými kategóriami. Žili 
šťastne, až kým nepomreli.     Monika Luňaková, 9. ročník                                                                           

Predložky boli najmenej obľúbené slovné druhy v celej škole. Každý ich 
šikanoval kvôli ich takzvanej nepodstatnosti. Zasadli si na nich hlavne 
prídavné mená s číslovkami. Jedného dňa sa do mesta prisťahovala ro-
dinka podstatných mien. Ihneď začali chodiť do školy. Síce boli nováči-
kovia, no hneď si ich obľúbila celá škola. No na počudovanie celého sve-
ta, ony si všimli len predložky. Podstatné mená ich začali obraňovať 
a jediné sa s nimi rozprávali. Po čase šikana prestala a z predložiek 
a podstatných mien sa stali dobrí priatelia.  Juliana Kušnírová, 9. ročník 

Jogobelka sa chystá na prázdniny 
Tešíš sa na prázdniny? 
„Noa, že hej, kto by sa netešil?!“ 
Čo máš v pláne robiť počas prázdnin? 
„Ležať na posteli a cucať nanuky.“ 
Kam sa chystáš počas prázdnin? 
„Na moju posteľ a do obchodu, na nanuky.“ 
O ktorej hodine ideš počas prázdnin spať? 
„Hneď potom ako zjem nanuk.“ 
Pomáhaš počas prázdnin doma? 
„Pomáham doma hlavne robiť neporiadok.“ 
Chystáš sa na kúpalisko?  
„Áno, chystám sa na miestne kúpalisko rieka Torysa. Všetci sú pozvaní.“ 
Obľúbený hit na leto? 
„Mám na teba chuť a celú ťa chcem, kúsok po kúsku celú ťa zjem....
(samozrejme, myslím zmrzlinu)“ 
Čo by si chcel ešte odkázať kamarátom pred začiatkom 
prázdnin?„Jogobella, Jogobella má ovocné prebudenie....teraz len za 
0,29€ v COOP JEDNOTA.“   
                                     Slávka Berdisová, Klaudia Miková, 8. ročník 
                                                             Klaudia 
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Z denníka dokonalých naposledy 

6. apríl Už je po tom! Neviete si predstaviť ten blažený pocit : 3 . . .  Až 
kým si nespomeniem, že za mesiac sú prijímačky! -_-  Musím povedať, že to 
bolo úplne iné, ako som čakala. Fajn, vôbec som v noci nespala, ale keď som 
prišla ráno do školy... Vôbec žiaden strach. Určite, teraz hovorím len za 
seba, ale ja som sa nebála. Iné to bolo, keď som do ruky dostala ten test, 
ale o tom už pomlčíme :D. Akoby som písala normálny test. No musím pove-
dať, že sme to dali s prehľadom.                

12. máj Po prijímačkách!!! Ahh, blažený to pocit. Podľa môjho názoru sme 
veľmi úžasná trieda a vlastne je to aj preto, že  každý z nás je prijatý tam, 
kam chcel. Za seba a pár ďalších úžasných osôb musím povedať, že som si 
to užila. Bola sranda a celkovo to bolo… iné. Také, aké to bude už za pár me-
siacov. Myslím, že svoju prácu sme odviedli dokonale a teraz môžeme začať 
flákať ešte viac ako doteraz :D.                

29. jún Je zvláštne sedieť v laviciach pri ľuďoch,  s ktorými sa budem 
za chvíľu lúčiť. Prežiť s niekým 9 dlhých rokov a k tomu ešte pár ďalších v 
škôlke a potom im len tak povedať Zbohom a odísť do sveta?! To sa predsa 
len tak NEDÁ.  Premýšľam nad tým, koľko sĺz zajtra bude tiecť. Predsa sme 
tu strávili časť nášho života. Budú mi chýbať všetky tie podarené hlášky, 
spievanie cez prestávky a dokonca aj sedenie v laviciach. Každému bude 
chýbať niečo iné… mne bude chýbať snáď všetko.      
       Juliána Kušnírová, 9. ročník  

Kde bolo tam bolo, bolo 14 deviatakov:  

Dáša — šikovná basketbalistka naša. 
Ivka B.  (bé) každého obhajuje.  

Ivana sem tam pokričí na fagana.  
Janík — triedny matematik. 

Kamčine ústočká sú ukecané ako taká tržnička.   
Julka— triedna papuľka.  

Ivan — tichý mobilný živáň. 
Marcela vždy si na hodine lakovať nechty chcela.  

Ľudmila neuveriteľne rýchlo v triede chrobáka zabila.  
Monika sa češe ako bábika.   

Denisova láska k matike je „veľká “ ako bordel v politike.  
Sekerák je zvaný hračkársky pašerák.   
Marek a husle, to je duo nerozlučné.  

Lenka to je proste členka.  
Čoskoro nám odzvoní školský zvonček  a opustíme tento domček. 

PS: Keď Bodnár do triedy vkročil, všetky deťúrence tým potešil.  
Každý deň s nami bandu bil a všetky drzé reči nám odpustil. 

Ďakujeme! 
Monika Luňaková, 9. ročník 
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