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Ahoj, kamaráti! 
   Láska, pokoj, radosť v nás, Viano-

ce sú tu zas. Zima je plná krásy.  

Všetci sa tešíme z prvého snehu, veď 

postavíme vianočný stromček, skrášli-

me naše domy nádhernými ozdobami. 

No nezabúdajme na to hlavné - otvor-

me naše srdia láske. Vianoce sú  

obdobím, kedy čas trávime s rodinou, 

blízkymi a kamarátmi. Vianoce nie sú 

len o darčekoch, ale hlavne o  čase 

strávenom s rodinou.  

    Práve v tomto krásnom období  

vychádza prvé tohtoročné číslo nášho 

časopisu Krivý Jany. A my členovia   

redakčnej rady vám chceme vianočný 

čas urobiť krajším i pestrejším Infor-

máciami, fotografiami, dojmami, zážit-

kami, novými impulzmi. Prinášame 

vám svet našej školy - svet, v ktorom 

sa nielen učíme, ale vytvárame si 

v ňom priateľstvá, poznávame seba aj 

iných, tvoríme, rozvíjame sa, posúva-

me sa ďalej. Zapojili sme sa do  

mnohých projektov, súťaží, kreslili 

sme,  písali, rozvíjali svoje zručnosti. 

To všetko vám predstavíme.  

    Z oblohy sa sype sneh, všade počuť 

detský smiech. Už sa stromček ligoce, 

prajeme vám všetkým krásne Vianoce!   

vaša redakčná rada   
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Čo sme zažili 
September - december 

12. septembra - „Pravda o drogách“, proti-

drogová prednáška pre žiakov 5. – 9. roč. 

26. – 30. septembra  - plavecký výcvik, hor-

ské rekreačné stredisko Drienica-Lysá, Hotel 

Javorina a krytý bazén, žiaci 5. – 8. roč. 

28. septembra - púšťanie šarkanov, žiaci   

1. stupňa 

29. septembra -  návšteva Centra ľudovej 

kultúry v Krivanoch, žiaci ŠKD 

30. septembra - profesijná orientácia,  

Spojená škola Sabinov, žiaci 8. a 9. roč. 

30. septembra  - vyhodnotenie súťaže časo-
pisov Prešovského a Košického kraja,  
Podtatranská knižnica Poprad, žiačky krúžku 
Klub mladých tvorcov 

6. októbra – účelové cvičenie (Balažka),  

žiaci 2. stupňa 

7. októbra – didaktické hry a cvičenia 

v prírode, žiaci 1. stupňa 

7. októbra – O Červenej čiapočke, Divadiel-

ko Gašparko, žiaci 1. stupňa 

7. októbra – Jabĺčkový beh, aktivity spojené 

s jablkom, žiaci 1. stupňa 

10. – 14. októbra – „Hovorme o jedle“,     

súťažno-vzdelávacie aktivity k téme, výtvar-

ná súťaž „Chutné maľovanie“, literárna súťaž 

„Záleží na tom, čo viem o potravinách“,  

fotografická súťaž očami gurmána 

11. októbra - „Hovorme o jedle“, výroba 

ovocno-zeleninových tanierov, žiaci ŠKD 

11. októbra - Technická olympiáda, školské 

kolo, okr. Kolo Sabinov 24.11.   

18. októbra  - „Milión detí sa modlí ruženec“,  

žiaci  školy 

23. októbra - vystúpenie pre starkých pri prí-

ležitosti  Dňa úcty k starkým, žiaci 1. stupňa 

24. októbra - divadelné predstavenie k Eu-

rópskemu dňu jazykov, Mestská galéria  v 

Lipanoch 

24. októbra – „Najzaujímavejšie podu-

jatie školskej knižnice 2022“, aktivity 

spojené s knihou, beseda s Dominikou 

Sakmárovou (sinologička), žiaci školy 

„Záložka do knihy spája školy“, projekt 

na podporu čítania, výmena záložiek 

s partnerskou školou Kamenec nad 

Vtáčnikom.                                     
2. novembra - spoločná návšteva  

cintorína, spoločná modlitba, zapálenie 

sviečok, žiaci ŠKD 

10. novembra -  „Chemická show“, 

program pre žiakov školy v telocvični 

v rámci Týždňa vedy a techniky, Škola 

hrou                                          

7., 9., 11. novembra -  informatická  

súťaž IBOBOR, kategória: 8. – 9. roč-

ník/KADET, úspešný riešiteľ – Ester 

Križalkovičová, kategória: 2. – 3. roč-

ník/DROBEC, úspešný riešiteľ - Ma-

rianka Berdisová, kategória: 4. – 5. roč-

ník/BOBRÍK, úspešní riešitelia – Grétka 

Hradiská, Filip Šimko, Daniel Babej 

24. novembra - súťaž Ypsilon,  

zábavná súťaž v predmete slovenský   

jazyk a literatúra, 10 žiakov školy      

30. novembra - súťaže Expert a  

Všetkovedko                     
„Športom proti drogám!“ - športové hry 

v rámci Európskeho týždňa boja proti 

drogám  
1. decembra - kampaň Červené stuž-

ky, boj proti chorobe AIDS  

2. decembra - „Mikulášske všeličo“, 

ŠKD v ZŠ Hviezdoslavova  Lipany 

6. decembra - návšteva Mikuláša        
v škole, mikulášske balíčky pre deti 
7.- 8.decembra - Pytagoriáda, školské 
kolo matematickej súťaže, 16 žiakov, 3 
úspešní riešitelia  

13. decembra  - Záhady vesmíru, 
prednáška a kvíz Mgr. M. Mišenčíka  
16. decembra – Vianočná akadémia, 
program žiakov školy pre rodičov  
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Nechceme a nesmieme zabúdať... 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 
Aj tento rok sa naša základná škola zapojila do krásneho predvianočného projektu    

s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. Spoločne sa nám podarilo 

vyzbierať približne 50 krabíc, ktoré tieto Vianoce vytvoria úsmevy na tvárach starkých 

v domovoch seniorov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a akýmkoľvek 

spôsobom sa podieľali na príprave krabíc, ktoré boli ozaj plné lásky. Opäť sme raz 

spoločne prejavili úctu a lásku tým najstarším.                                                                           

Pre dobrú vec sa vždy vieme spojiť a 
podporiť ju. Žiaci a zamestnanci školy neváhali a prispeli svojou troškou.  

...na našich starkých, na seniorov. Október už tradične patrí úcte k starším ľuďom. 
Ani rok 2022 nebol výnimkou a naši žiaci si uctili starkých návštevou denného stacio-
nára v Krivanoch. Prežili už toho dosť a stále sú nám na radosť. Starkým prekvapenie 
a krásne vystúpenie nachystali žiaci prvého stupňa a aj žiačky – speváčky z druhého 
stupňa našej školy. Tancovali, spievali a veru sa aj na hluchého dedka zahrali. Žiaci 
v školskom klube pre nich darčeky vyrobili a tak dúfame, že sme im krásnu nedeľu 
pripravili.                                                                               PaedDr. Katarína Janičová 

Ďakujeme za starkých 

Naši najmenší žiaci s radosťou 
predviedli, čo sa naučili. 

Mgr. Nikola Karaffová                                                                                                              
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 Turistický krúžok sa teší záujmu najmä starších žiakov. Pod vedením  

Mgr. Štefana Klembaru už žiaci prešli a videli mnoho miest v okolí Krivian.  

1. Krásna Lúka – Rozhľadňa na Čarnej hure (8, 1 km) 

2. Krivany – Brezovica (kostolná veža) – Tichý Potok – Blažov na bicykloch (30 km) 

3. Milpoš – Hanigovský hrad (7, 8 km) 

4. Kamenica – Spiaci mních – rázc. Kyjov (5,6 km) 

5. Oľšov – Demianka – Krivany (8,6 km) 

6. Lúčka, Potoky – Kamenický hrad – Kamenica (5, 6 km) 

1. 
3. 

Miesta, ktoré už žiaci stihli preskúmať. 

„Za seba môžem povedať, že je to 

super krúžok, na ktorý sa vždy   

teším. S učiteľom si počas túry   

veľa pokecáme, zasmejeme sa. 

Často nám podá aj odborné vysvet-

lenie. Vždy sa nám vyskytne iný 

pohľad na prírodu. Teším sa na  

nové túry.“      Dávid Jiříkovský, 8. A 

Odmenou žiakom po ich namá-

havom dosiahnutí stanoveného 

turistického cieľa sú aj takého 

nádherné 

výhľady.  

Pokochaj-

te sa aj vy. 

Čo na krúžok hovoria žiaci? 
Prečítajte si názory     

našich odvážnych turistov. 

„Na krúžku je zábava. Ale sa aj namakáme.  

Učiteľ si zapne GPS a ide sa.“ Dávid Duda, 9. A 

5. 

„Učiteľ si zapne GPS a ide sa.“ 
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Z každého r 

  V bazéne bolo opäť super 
V dňoch  26. až 30. septembra naša     
základná škola zorganizovala plavec-
ký výcvik 5. až 7. ročníka. Plavecký      
týždeň sa uskutočnil v krytej plavárni 
Drienica. Žiaci boli rozdelení do dvoch 
skupín - plavcov a neplavcov. Som 
rád, že sme si každý deň mohli  10 až 
15 minút voľne zaplávať.                    

                                  Alex Pjatak, 5. A                                                                          
         Alex Pjatak, 5. A 

Milé deti! Čo môžeme urobiť            

Na hodinách pracovného vyučovania sa 

žiaci 4. ročníka začali zamýšľať nad tým, 

čo sa deje s papierom, ktorý sa v škole  

separuje. Skúsili si vlastný papier aj vyro-

biť. Deti neverili, že už z použitého  

papiera si dokážu vytvoriť opäť nový  

papier. Papier začali trhať na márne    

kúsky. Tie vo vedierku zmiešali s vodou.  

Potom papierovú masu rozmixovali mixé-

rom a nadbytočnú vodu zliali cez sitko.  

Kašovitú zmes naberali na rámik vytvorený 

zo sieťky a pomocou hubky na riad odbe-

rali nadbytočnú vodu. Hmotu preklopili na textíliu a nechali  sušiť. Po pár dňoch bol 

papier použiteľný a začali ho tvoriť. Vyrobili si záložky do knihy a ozdobili ich podľa 

vlastných predstáv. Deti táto činnosť naozaj bavila.                   Mgr. Mária Onuferová                                 

                                                                                              

Posledný septembrový týždeň sa konečne umúdrilo počasie a po upršaných dňoch 

mohli deti 1. stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi púšťať šarkany. Vietor dvihol 

do vzduchu všetky šarkany a 

poriadne sa s nimi vyšantil. 

Šarkany chlapcov a dievčat 

boli nádherné. No najviac  

zaujal pán Superman, ktorý 

sledoval šarkany z poriadnej 

výšky.  Deti sa po poli vybehali 

až tak, že sa niektorým pomo-

tali šnúrky. Pomohli už len nož-

nice.            Učiteľky 1. stupňa 

Žiačky 2. stupňa sú vo vode v pohode.  

Naše šarkany vo vetre 
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...a ešte toto.... 

 Didaktické hry a cvičenia v prírode 
Žiaci 1. stupňa absolvovali cvičenia 

v prírode formou turistickej vychádz-

ky do okolia obce. Trasa začala pri 

základnej škole, prechádzali sme 

cez obec - po Kostolnej ulici až na 

koniec Ľadovej ulice. Tu asfaltová 

cesta končila a deti museli zabrať 

do kopca po poľnej ceste. Naši  

najmladší oddychovali, tretiaci a 

štvrtáci zdolali náročnú poľnú cestu 

až na vrchol kopca Štipakova,  

odkiaľ sa naskytol krásny výhľad. 

Na ceste do školy sa deti zastavili 

pri kaplnke Panny Márie v centre 

obce. Trasu zvládli výborne a za   

odmenu ich v škole čakalo bábkové 

divadlo Gašparko s rozprávkou      

O Červenej čiapočke. 
Zastávka detí pri kaplnke Panny Márie           

v centre obce Krivany.  Mgr. Mária Onuferová                                  

Inšpirujte sa!!! 

Najlepší žiaci školského kola technickej 

olympiády si prišli zmerať sily v teoretickej 

aj praktickej časti z oblasti techniky. Dňa 

24. novembra sa konala v priestoroch  

školy na ulici Komenského v Sabinove. Te-

oretická časť bola náročná na vedomosti 

z oblasti techniky a praktická sa skladala 

z čítania technického výkresu i zostrojenia 

výrobku, ktorý hodnotila odborná porota. 

Za teoretickú časť mohli súťažiaci získať maximálne 40 bodov a za praktickú 50  

bodov. Žiak Samuel Čorňák (9. A) a Kristián 

Mišenčík (9. A), ktorí súťažili ako dvojica, sa stali 

úspešnými riešiteľmi. Žiak Sebastián Bujňák (6. A) 

sa umiestnil v okresnom kole na krásnom 5. mies-

te. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. 

                                        Mgr. Katarína Janošková 

Tešíme sa z úspechov v technickej olympiáde (okresné kolo) 

Úspešní riešitelia v súťaži iBobor boli viacerí,  

najlepšie výsledky dosiahla  Grétka Hradiská. 
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Keď nástenky a dvere rozprávajú 

 

Zima - čarovné obdobie roka. Biely, čistý sneh v nás vyvoláva pocit pokoja.  

Súčasťou zimy sú aj vianočné sviatky. Máme ich všetci radi a tešíme sa na ne. 

To dokazuje aj zimná a predvianočná výzdoba v škole, ktorú si žiaci pripravili spolu 

so svojimi učiteľkami.  
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Matematika – 2 bleskovky 

Alcuinova úloha  

Sedliak sa potrebuje dostať na druhý breh rieky. Má so sebou vlka, kozu a hlávku  

kapusty. Cez rieku sa môže preplaviť na loďke, do ktorej však môže zobrať iba jeden 

objekt. Nesmie ale spolu nechať na brehu samých vlka a kozu alebo kozu a kapustu. 

Ako sa dostane so všetkými tromi objektmi na druhý breh?  

Delenie baktérií 
 

Baktérie sa rozmnožujú delením. To znamená, 
že po určitom čase sa baktéria rozdelí na 2  

nové, potom sa každá z týchto dvoch nových 
rozdelí na ďalšie 2 nové atď.  

Baktéria, ktorá napadla vaše telo sa rozdelí na 
2 nové za jednu hodinu. Takže po hodine budú 

v našom tele 2 baktérie, po 2 hodinách  
4 baktérie, po 3 hodinách 8 baktérií atď. Koľko 
baktérií bude v našom tele po uplynutí jedného 

dňa od nakazenia?  

Riešenia:  
1. Alcuin, ktorý je autorom úlohy bol anglický mních, ktorý žil v 8. a 9. storočí. Dôležitý bod, ktorý je potrebné uvedomiť 
si, je ten, že objekty sa nemusia presúvať iba z prvého brehu na druhý, ale aj z druhého na prvý. Jediná možná dvojica, 
ktorá môže zostať spolu je vlk a kapusta. Sedliak prevezie kozu na druhý breh. Vráti sa na prvý breh s prázdnou loďkou. 
Zoberie kapustu, vyloží ju na druhom brehu, zoberie so sebou kozu a vráti sa na prvý breh. Tam vyloží kozu a na druhý 
breh so sebou zoberie vlka. Vráti sa s prázdnou loďkou, na prvom brehu naloží kapustu, prevezie ju na druhý breh a 
dostávame sa do bodu, kedy je sedliak aj všetky 3 objekty na druhom brehu, bez toho aby počas presunov niekedy  
zostali osamote vlk a koza alebo koza a kapusta. Jediné iné riešenie je vymenenie poradia prevozu kapusty a vlka.  

2. Po 3 hodinách vznikne  baktérií. Po 6 hodinách vznikne  bakté-
rií. Ak chceme zistiť koľko baktérií vznikne po 24 hodinách musíme  

24-krát medzi sebou vynásobiť dvojku. Teda . Zbytočne sa nezľaknite počtu baktérií v tele po 
uplynutí jedného dňa. V našom tele sú biele krvinky a mnoho ďalších súčastí, ktoré si s týmito baktériami vedia poradiť). 

Pripravil: Mgr. Štefan Klembara 

 Matematiku  

možno chápať jednoducho 

ako rozšírenie hovoreného 

a písaného jazyka s veľmi 

presne definovanou slovnou 

zásobou a gramatikou, 

s cieľom opisovať a skúmať 

fyzikálne a konceptuálne 

vzťahy.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gramatika_(informatika)
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Pod Tatrami nám pršalo  

 

Dňa 4. apríla 2022 bola vyhlásená súťaž 
„Podtatranský školák 2022”. Naša základná škola 
sa už šiestykrát zapojila do súťaže školských  
časopisov Prešovského a Košického kraja. Posled-
ný septembrový deň sa členovia redakčných rád 17 
časopisov stretli pod Tatrami - v meste Poprad, aby 
si vypočuli vyhlásenie výsledkov. Náš časopis sa 
neumiestnil na prvých troch miestach, no stretnutie 
tých najšikovnejších  žiakov prinieslo členom našej redakčnej rady mnoho podnetov 
a chuti do ďalšej práce. Predsedníčkou poroty bola pani Beáta Penxová-
Mačingová, známa  v novinárskych kruhoch. Súčasťou poroty boli aj novinár Rasti-
slav Ovšonka a redaktor Marek Vaščura. Z časopisov sa najviac páčil Čordáčik,   
ktorý vydáva jedna zo základných škôl v Košiciach.            Mgr. Alena Hrabčáková 

  Podtatranský školák 

     ...alebo aj takto 
Podtatranský školák a jeho vyhodnotenie bolo celkom fajn, priučili sme sa novým  

veciam. Naša cesta do Podtatranskej knižnice bola zaujímavá. Ráno sme išli  

autobusom do Lipian - dôležitá bola kúpa lístka. Cesta vlakom do Kysaku  bola pokoj-

ná. Ešte sme trochu driemali. No cesta do Popradu bola jedna bláznivá jazda. Vlak 

bol plný. Nenašli  sme vhodné miesto na sedenie. Prešli sme časť vlaku a ocitli sme 

sa vo vagóne, v ktorom sa dalo najesť. Pani učiteľka chcela kávu, no nemala odvahu 

si ju objednať. Tak sme jej ju objednali my. Čašníka bola veľmi milá a dala nám aj 

sladký zákusok - perník plnený lekvárom. Nakoniec sme si našli voľné kupé, do kto-

rého sme si sadli. Bola to sranda. Fotili sme sa a všetko sme komentovali. Navštívila 

nás (resp. vošla nám do kupé) jedna pani, ktorá nám rozprávala svoje plány na daný 

deň i svoje zážitky z práce. Čoskoro sme sa chystali vystupovať. V tento deň hrozne 

pršalo a nám sa mesto Poprad vôbec nezdalo pekné. Akcia sa uskutočnila v prie-

strannej knižnici na začiatku mesta. Vyhodnotenie súťaže netrvalo dlho. Po stretnutí  

s novinármi a deťmi iných škôl sme sa vybrali do centra mesta. Do odchodu vlaku 

sme mali čas, a tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do nákupného centra FORUM. Ale 

nájsť ho - to bol  ťažký oriešok! Pršal silný dážď 

a topánky sme mali takmer mokré. Nakoniec 

sme to našli. Po „exkurzii“ obchodu sme sa 

spokojné vrátili na popradskú stanicu a počkali 

na vlak do Lipian. Katarína Jaššová, 9. A 

Niet nad sladké 
podriemkavanie vo vlaku.  
Pssssst, nezobuďme  
dievčatá... Ide im to skvelo.  
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Budúci grafici školského časopisu?  

         Kreatívni štvrtáci 

Že našim žiakom nechýba predstavivosť a kreativita, sme sa presvedčili už mnoho-
krát. Dnes prinášame ďalší dôkaz nášho tvrdenia. Štvrtáci v rámci rozvoja fantázie, 
ako jedného tematického celku vo vyučovacom predmete výtvarná výchova,  dostali 
úlohu. Zadanie znelo: navrhni titulnú stranu školského časopisu Krivý Jany a skús  
vymyslieť aj nové pomenovanie pre náš časopis. Žiaci pristúpili k zadaniu zodpoved-
ne. Písali, kresli, špekulovali a tu je výsledok.                           PaedDr. Eva Viktorová 
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Vráťme sa do detských čias 

  Rýchlo do postieľok, veď už mesiac svieti 
  rozlúčte sa s Mackom. Dobrú noc vám, deti!  

         Interpret: Michal Dočolomanský 

 

1.Koľko strof má text piesne? 

a)3   b) 2    c)1 

 2.V ktorom verši sa prvýkrát vyskytuje 

zdrobnenina slova  ucho? 

 a)3.  b) 2.  c) 4.  

3.Ktorá predložka sa nachádza v 1. strofe? 

a) lebo    b) vám   c) z     

4.Aké slovo sa rýmuje so slovom macko? 

 a) huncút  b) uško c)  pieseň 

5.Ktoré slovo je množné číslo slovo dieťa?  

a) deti   b) uška   c) spieva  

6. Ktoré osobné zámeno sa nachádza v texte?  

a) všetky  b) ja   c) s 

7. Ktorú osobu predstavuje sloveso - hrá sa?  

a) tretiu  b) prvú  d) druhú 

8. V ktorom páde je podstatné meno humorom? 

a) v I   b) v A   c) v L 

9. Aký druh hlásky je hláska š? 

a) tvrdá  b) mäkká    c) obojaká 

„Huncút som a rád sa hrám...“ 
M 

A 

C 

K 

O 

 

U 

Š 

K 

0 

Odpovede:  1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a, 9b 

My sme tí Pa a Pi 

z mačacej planéty...“ 

Vyskúšajte si svoje vedomosti zo slovenčiny 

Dobrý večer, na dobrú noc, 

macko z plyšu, spieva vám. 

Volajú ma Macko Uško, 

lebo smiešne uško mám. 

 

Huncút som a rád sa hrám, 

s humorom je predsa fuška. 

Všetky deti rád ja mám, 

to je heslo Macka Uška.  

Ilustrácia: Ester  Križalkovičová, 9.A 

P  

A   

 

A 

 

P 
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 My sme tí Pa a Pi z bláznivej rakety. 

My sme tá posádka, čo príde sem. 

My sme tá výprava z mačacej planéty,  

čo sa chce pochváliť, že pozná Zem. 

 

Hľadáme na Zemi, hľadáme vás. 

Nech je nás priateľov pod Slnkom viac. 

My sme tí Pa a Pi z mačacej planéty.  

My sme tá posádka, čo príde sem. 
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Aj toto sme v škole zažili... 

 

„Milión detí sa modlí ruženec“ 

Mgr. Gabriela Michalíková 

Tradične sme sa aj tento školský rok pripojili k deťom na 

celom  svete a spoločne sme sa modlili. Je to nádherná 

modlitbová iniciatíva, vznikla v roku 2005. Spája deti na 

celom svete vo viere, že  

dokážeme spoločne zmeniť 

svet k lepšiemu. Tento rok  

mali deti registráciou mož-

nosť získať odmenu v podobe  

ruženca z olivového dreva 

posväteného pápežom Fran-

tiškom I..  

Hovorme o jedle 
V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vyhlá-
sené denné témy so zameraním na potraviny a výživu.   
Tém bolo päť:  
1. Odkiaľ jedlo pochádza.  
2. Mlieko a mliečne výrobky. 
3. Chlieb, pečivo a zemiaky. 
4. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. 
5. Jedz a hýb sa. 
Úlohou žiakov a učiteľov základných škôl bolo vymyslieť 
a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným  

denným témam.  

Viac aktivít 
prinesieme  
v ďalšom 
čísle. :-) 

Môžete sa 
tešiť!!! 
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„Ako mám rád školskú knižnicu“ 

 „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2022“ 
Podujatie knižnice sa 24. októbra nieslo v znamení cestovania. Keďže sme si do 

školy pozvali Dominiku Sakmárovú - sinologičku, blogerku a autorku dvoch kníh  

Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre i Kórejské halušky, všetky tvorivé aktivity 

súviseli s poznávaním, hľadaním či objavovaním. Naša hosťka navštívila krajiny  

ďalekého východu - Kóreu, Čínu i Taiwan. My sme mali šťastie, že sa aj s nami  

podelila o svoje jedinečné zážitky.                                           Mgr. Alena Hrabčáková 

Naše „cestovanie“ sa začalo už v piatok. Mnohé deti školy sa na hodinách literatúry 

stretli s poviedkami z autorkiných kníh. Príbehy z Číny, Kórey i Taiwanu zaujali 

a inšpirovali k väčšej zvedavosti.  

V pondelok sa žiaci venovali rôznym  

oblastiam - hrám, jedlám, vynálezom, športom 

či histórii školy. Pracovali na testoch,  

tajničkách, čítali zaujímavosti, kreslili. 

V priestoroch knižnice zástupcovia jednotlivých tried hľadali diela umeleckej, vecnej 

literatúry i knihy s ilustráciami zvierat. V priestoroch chodby čítali informácie o Číne, 

Taiwane i Kórei, tie najdôležitejšie zapisovali na nástenku slovenského jazyka.  

Súčasťou práce v knižnici bola aj športová disciplína. Deti vhadzovali do koša tri  

rôznofarebné loptičky (krajiny—Taiwan, Čína a Kórea). A napokon žiaci na balóniky 

kreslili motív - život vo svete plnom ľudí. 

Vznikali balóniky  
rôznych farieb a  

rôznych nápaditých  
obrázkov a nápisov. . . 

Jeden z mnohých. 

Žiaci  s nadšením 
zapisovali nové  

informácie, ktoré  
sa dozvedeli. 

Hľadali, hľadali a aj 
našli.  K mnohým 
zaujímavostiam sa 

dostali. 

Deviataci sa venovali Číne - zaujímavos-

tiam z oblasti písma, hodvábu, kultúry.   

Štvrtáci pracovali v oblasti športu, kreslili 

vlastné medaily. Naši ôsmaci priraďovali 

mená známym lodiam.  
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Stanovištia, aktivity a fotografie  

Najviac očakávaná bola beseda s pani Dominikou. Na stretnutí sa žiaci 1. - 9. roční-

ka dozvedeli o jazyku, kultúre, šťastných a nešťastných číslach, o spôsobe života 

v krajinách, ktoré cestovateľka navštívila.  

Po originálnej besede si žiaci preverili svoje vedomosti  

v rôznych oblastiach. Žiakov jednotlivých tried navštívili  

deviatačky, ktoré si dopredu pripravili otázky 

z astronómie, fyziky či chémie. Dopoludnie plné nových 

informácií i zážitkov sa skončilo a my sa tešíme  

na podujatie knižnice 2023. 

Suma sumárum (Čo nové sme sa dozvedeli?) 

- kostol je zväčša jednou miestnosťou v časti 

nejakej budovy 

- veľa slov preberajú z angličtiny, no hanbia sa 

rozprávať po anglicky 

- nejedia veľa sladkostí, poznajú sladkú fazuľu 

či fazuľové koláčiky 

- žiaci sú v škole takmer celý deň, poobede  

trávia na doučovaní, večer sa pripravujú na 

zajtrajší deň 

- v kúpeľni majú zimu, môžu do nej vstúpiť len 

v šľapkách 

- ich záchody majú rôzne vymoženosti 

- nepoužívajú pečivo 

- šťastné číslo je 8, nešťastné je 4. 

                                                Redakčná rada 
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Žiaci so záujmom počúvali  
cestovateľské zážitky pani Dominiky. 
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„Na Slovensku máme krásne hory... 

1.Akú školu ste vyštudovali? „Vyštudovala 

som predškolskú a elementárnu pedagogiku 
a učiteľstvo prvého  stupňa na Prešovskej  
univerzite.“ 

2. Chodiť do práce a študovať sú dve roz-
dielne situácie. Ale predsa, čo majú spoloč-
né?  „Spoločné asi to, že obe vyžadujú zodpo-

vednosť a prípravu. Ale je veľký rozdiel zúčas-
tniť sa vyučovania ako študent a neskôr ako 
učiteľ, ktorý tvorí priebeh vyučovania.“  

3. V našej základnej škole pracujete ako 
asistentka učiteľa. Čo obnáša Vaša práca? 
Aké povinnosti máte? „Som pedagogická 

asistentka, takže asistujem učiteľom zvyčajne 
na hodinách matematiky a slovenského jazyka. 
Pomáham deťom, ktoré majú špeciálny výchovno-vzdelávací plán s učivom alebo  
napríklad s domácimi úlohami. Je to rôzne.“ 

4. Ako by ste charakterizovali deti našej školy? „Každé dieťa je v niečom iné,  
výnimočné. Myslím si, že deti na našej škole sú bystré, veselé, snaživé a plné  
energie.“  

5. Blížia sa Vianoce. Špeciálne sa na ne pripravujete alebo ich očakávate 
s pokojom? „Vianoce mám veľmi rada. Snažím sa ich očakávať s pokojom, ale chce 

to aj trocha prípravy. Zvyknem si plánovať, ktorý víkend budem piecť, kedy  
postavíme stromček a kedy čo upracem. Sú to trochu starosti, ale oveľa viac radosti.“ 

6. Ktoré darčeky by ľudia (špeciálne deti) mali nájsť pod vianočným stromče-
kom? „Všetkým deťom by som želala hlavne domov a rodinu, o ktorú sa môžu oprieť. 

A potom ešte jeden darček, ktorý si samy prajú.“  

7. Počuli sme o Vás, že máte rada turistiku. Ako ste sa k tejto oblasti dostali? 
Prečo práve turistika? V našej základnej škole existuje turistický krúžok. Dáte 
nám nejaké tipy na turistické miesta (trasy)? „Asi pred desiatimi rokmi som bola 

s kamarátkou v Tatrách, odvtedy sa ma to drží. Na Slovensku máme krásne hory, 
okrem toho sa rada hýbem, takže spájam príjemné s užitočným. V našom okolí mám 
najradšej Smrekovicu, Zelenú skalu a Veľkú skalu v pohorí Branisko.“  

8. Rada čítate. Aké typy kníh Vás lákajú? Knihy si požičiavate alebo si ich radšej 
kúpite? „Najradšej čítam historické romány alebo literatúru faktu. Knihy si teraz väčši-

nou kupujem, ale ako dieťa som navštevovala knižnicu takmer každý piatok.“ 

9. Ste mladá. Ako samu seba vidíte o 20 rokov? „Dúfam, že budem zdravá 

a obklopená ľuďmi, ktorých mám rada. Ostatným okolnostiam sa viac či menej  
prispôsobím.“  

V predvianočnom období je čas zamyslieť sa nad rôznymi otázkami  
života. Na niekoľko takých nám odpovedala asistentka učiteľa  

             Mgr. Kristína Revická. Ak ste zvedaví, prečítajte si milý rozhovor.  
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a Európskeho dňa jazykov  
žiaci Gymnázia v Lipanoch pripravili 24. októbra 2022 dramatické pásmo inšpirované 
veľkými príbehmi lásky z literatúry. V Mestskej galérii mesta Lipany nám i žiakom 
okolitých základných škôl pripomenuli príbehy, v ktorých vystupujú Rómeo a Júlia, 
Onegin, Tatiana, Werther, Lotte, Don Quijote a Dulcinea. Bola tam skvelá atmosféra. 
Na záver sme si všetci prítomní spoločne zarecitovali časť Sládkovičovej Maríny.                                             

Film (seriál): Pelíšky                                            

Krajina (štát): Fínsko 

Mesto na Slovensku:  

Banská Štiavnica 

Dedina na Slovensku:   Torysa :-) 

Deň v týždni: Nedeľa 

Farba: modrá 

Zážitok: Lyžovačka v Dolomitoch 

Naj sladkosť: Keks s mliečnou  

náplňou 

Naj citát: Čím menej potrebujem, tým 

viac mám. 

 Zopakovali sme si jeden z literárnych druhov  – drámu 

...okrem toho sa rada hýbem.“    

A máme tu škriatkoviny (alebo čo počuť medzi našimi 4 stenami) 

Na vyučovaní mali žiaci opísať nejaký jav v triede pomocou podstatných  

a prídavných mien. Žiak dvíha ruku a odpovedá: „Je poctivá a má  

červené vlasy.“ Učiteľka sa pýta: „Kto to je? „Vy!“ odpovedá žiak. 

  Tatiana Berdisová, 7. A 

„Najkrajšie príbehy lásky z našej knižnice" 

Otázky pripravili Filip Križalkovič,  
Alexandra Orešková, 5. A 
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Jabĺčko je fajn, ochutnajte! 

Dňa 7. októbra sme sa zobudili do slnečného rána. Po daždivých dňoch  

prišiel   krásny deň. Pre deti 1. stupňa si učitelia pripravili množstvo aktivít spojených 

s jabĺčkom. Súťaží bolo neúrekom - deti sa zabávali a súťažili na chodbách,  

v triedach i vonku.                                                              PaedDr. Katarína Janičová 

Čo všetko nám jablko prinieslo? 
- jabĺčkový labyrint (priestor chodby,   

v ktorej sa deti hrali, súťažili), 

- jablkové puzzle, 

- hľadanie jabĺčok v bludisku, 

- zametanie napadaného jesenného 
lístia,  ktoré si doniesli z vychádzky, 

- zbieranie jabĺčok zo stromov, 

- skladanie jablkových veží, 

- strihanie najdlhšej šupky z jablka, pri 
tejto činnosti si precvičili svoje pršteky, 

- hra na červíka v bludisku, 

- triedenie pompónov, 

- jablkový tanec, 

- práca na počítači, výroba pekných 
plagátov k jablkovému dňu, 

- jabĺčkový beh v centre Krivian. 

                         Redakčná rada 

Pompón - chochol, ozdoba, 
brmbolec, strapec, ozdoba. 

Redakčná rada, zdroj: internet 

Súťaž v behu 

  1. kategória - 1. až 3. ročník (Slavomír Janič 

a Sofia Miková) 

2. kategória - 4. až 6. ročník (Jozef   

Garančovský a Daniela Peštová) 

Osobitná kategória - deti s rodičmi, či staršími 

členmi rodiny (rodina Karabašova) 
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  Zelená škola stále pracuje 

Nedávno sme v rámci témy    

ZELEŇ v spolupráci s Obecným 

úradom v Krivanoch i pánom 

Mojmírom Kvetoňom, odborní-

kom na výsadbu a starostlivosť 

o sady, sadili ovocný sad za ško-

lou. Je tam mnoho jabloní,  

hrušiek a sliviek. Rozhodli sme 

sa totiž využiť chutné bohatstvo. 

So žiakmi krúžku „Pomôž sebe 

aj prírode“ sme sa podujali  

pozbierať a očistiť jablká 

a pripraviť tak sladký kompót. 

Počas dvoch dní (11. 10.,14. 10.) 

si na kompótoch pochutnala celá 

škola. Tie podávali žiaci krúžku počas 10- a 15-minútových prestávok. Snažíme sa 

správať ekologicky, a tak sme poháre po použití nezničili, ale ich umyli a odložili na 

ďalšie použitie. Rada by som ocenila ochotu žiakov krúžku, ktorí prišli v utorok 

a piatok skoro ráno do školskej jedálne, aby očistili jablká. Ďakujeme aj pani kuchár-

kam, ktoré varili kompót s veľkou ochotou a láskou. A tak aj chutil. Sladko a voňavo. 

Varené jablká s cukrom, škoricou, badiánom a klinčekmi nám veľmi chutili a dodal  

potrebnú energiu  .                           Mgr. Mária Šimová, koordinátor Zelenej školy 

Milé deti!  Nezabúdajte, že sa v rámci Zelenej školy aj tento školský rok 

venujeme téme ENERGIA.  Čo sa považuje za energiu? Energia je to, čo  

nami hýbe, čo má silu. Medzi energie môžeme zaradiť aj jedlo, ktorého strávením  

získavame silu žiť a vykonávať všetky potrebné činnosti. V  areáli školy máme mnoho 

starých odrôd jabloní, ktoré tu vysadil pred rokmi pán Ján Lazorík.  

Pre niektorých je chémia nudná, nezaují-

mavá, zbytočná. Ale Škola hrou so svojou 

„Chemickou šou“ sa postarala o to, aby 

všetky tieto mýty vyvrátila a u žiakov vzbu-

dila záujem spoznať a dozvedieť sa viac. 

Žiaci školy mali možnosť pozorovať  

rôzne chemické kúzla a triky spoločne  

s autormi tejto šou v interaktívnom progra-

me. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých 

informácií o využití použitých chemických 

látok v bežnom živote a pri realizácii pokusov sa mohli aj aktívne podieľať.  

                                                                                                      Mgr. Nikola Karaffová  

Prepojili sme chémiu so životom 
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  Sledujeme a prinášame informácie 

Vesmírne noviny: „Prinášame rozhovory s mimozemšťanom“ 
Mo: Dobrý deň, pán mimozemšťan!           

Z akej planéty pochádzate? 

Mi: Pochádzam z planéty Robotik. 

Mo: Ako dlho vám trvala cesta na 
Zem? 

Mi: Šesť mesiacov. 

Mo: Ako ste narazili na našu          
planétu? 

Mi: Lietal som po vesmíre a zrazu 
som natrafil na vašu planétu. 

Mo: Chcete ju zničiť? 

Mi: Planétu zničiť nechcem. Páči sa 
mi. Len som chcel vidieť, ako vírus 
(nazval som ho Corona) pôsobí na 

ľudí.  

 

Mo: Z akej planéty ste prišli? 

MI: Som z planéty Ity, a preto ma tak ľudia 
pomenovali. 

Mo: Je vás veľa? 

Mi: Sme jeden veľký  
národ. 

Mo: Akí ste? 

Mi: Na planéte B612  žijú 
Óčkovia s ôsmimi očami.  

Mo : Máte tam aj lesy? 

Mi Nie, vo vesmíre    
rastliny neprežijú. 

Mo: Aj vaše deti chodia 
do školy? 

Mi: Áno, chodia. Učia sa 
orientovať vo vesmíre.            
                         žiaci 5. A 
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Moderátori sú v strehu 

Pre vesmírny denník Orbis 
Ilustrácia: Alexandra Orešková, 5.A Poznáš  
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Odpovede: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7c, 8a, 9c, 10a 

Justína Šejirmanová, 5.A 
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Kamaráti, máme aj záľuby? 

„Nedávno som zbieral figúrky  
Harry Potter z predajne Lidl. Ako 
som sa k tomu dostal? Jeden  
večer prišiel môj brať z výletu 
a priniesol mi môj prvý balíček, bol 
som veľmi šťastný. Počas ďalších 
dní som dostával viac a viac  
figúrok, rozhodol som sa ich zbie-
rať. Kúpil som si krabicu na figúrky 
a s kamarátmi som si ich vymieňal 
a kupoval si ďalšie. Teraz ich mám všetky. Bavilo ma zbierať ich. Keby mi môj brat 
nepriniesol ten balíček, o figúrkach by som doteraz nevedel.“ Michal Štvarták, 5. A 

„Ja veľmi rada kreslím. Najradšej rôzne postavy i zvieratká.  

Niekedy sa mi podarí nakresliť pekný obrázok, no inokedy nie 
som spokojná.“                  Ilustrácia: Valentína Kuchárová, 4. A 

„Ja mám rada kamene. Ľudia ich zbierajú 
kvôli tomu, že veria, že prinášajú šťastie, 
zdravie, lásku i radosť. Ametyst - liečivý  
kameň prináša zdravie. Ja ich zbieram  
takisto, myslím si, že sú krásne.“                
                            Alexandra Orešková, 5. A 

Siedmaci si na hodinách výtvarnej výchovy vyskú-

šali namaľovať kópiu slávneho obrazu Slnečnice. 

Jeho autorom je Vincent van Gogh. Život i umenie 

Vincenta van Gogha, popredného holandského  

maliara 19. storočia, bolo plné tajomstiev a mýtov.  

Výtvarné okienko — aj takéto techniky v škole využívame 
Reprodukcia obrazu 

Vedeli ste, že dá sa maľovať 
kávou? Nie? Nie je to žiadna 

novinka. Ľudia už v dávnej histórii vedeli, že niekto-
ré rastliny  
majú farbiace 
schopnosti.  
Napríklad červe-
ná mletá papri-
ka, kari korenie, 
čaj, mlieko. 
Tak poď a skús 
to tiež ! 

Maľovanie kávou 

Mgr. Katarína Janošková 
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Záložky putovali do Kamenca pod Vtáčnikom  

Aj tento školský rok sa nemohol zaobísť bez projektu, ktorého cieľom je nad-

viazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami 

a zároveň podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. V tomto už 13. 

ročníku žiaci vytvárali záložky na tému „Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie“. 

Našou partnerskou školou sa stala slovenská Základná škola Kamenec pod Vtáčni-

kom. Do projektu sa zapojilo 1038 škôl zo Slovenskej i Českej republiky. Naži žiaci 

tvorili záložky na hodinách výtvarnej výchovy či pracovného vyučovania. Mnohí  

pracovali na týchto ozdobách kníh vo svojom voľnom čase. Na výrovu záložiek sa  

tešíme každý rok, pretože príbehy kníh rozvíjajú fantáziu a podnecujú tvorivosť.     

                                                                                                  Mgr. Alena Hrabčáková 

       Projekt - Záložka do knihy spája školy 2022 

Čo sme sa o našej partnerskej škole i 
obci Kamenec pod Vtáčnikom         

dozvedeli? 

Slovenská obec v okrese Prievidza 

Súčasť Trenčianskeho kraja 

Vznik obce - rok 1955 zlúčením Dolného 

a Horného Kamenca 

Farský goticko-renesančný rímsko-

katolícky kostol pochádza zo 16. stor. 

Najzaujímavejší hosť školy (návšteva 

školy v r. 2018) - Gabriela Futová 

Erb obce má modrý štít s 3 striebornými 

(bielymi) bralami, na ktorých sú 3 strie-

borné (biele) stromy s malými korunami. 

Naj pamiatky - Kríž pre rodákov,         

Pamätník padlým v 1. sv. vojne,          

Pamätník SNP, Socha sv. Vendelína. 

Redakčná rada, zdroj: Bulletin školy       
k 50. výročiu školy, internet 

„Inšpiráciu som získal pri čítaní knihy Pipi 

Dlhá Pančucha. Pipi je veselé a odvážne 

dievča, ktoré má rado dobrodružstvá 

a výlety s kamarátmi i svojím otcom.“  

                Filip Križalkovič, 5. A 
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Tieto záložky  
robili deti zo  
Základnej školy  
Kamenec pod 
Vtáčnikom. 
Uprostred je kni-
ha Dorka Ma-
gorka z našej 
školskej knižni-
ce. 

Redakčná rada dáva do pozornosti knihy z knižnice 
Paddington  na cestách - na dovolenke s medveďom 

Červený vírus a kučeravý Sebastián - virtuálne    

dobrodružstvo v obci Pomykovo 

Babka Gaunerka - babku zaujíma scrabble i kapustová 

polievka 
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Stále nás trápia ypsilony? 

Súťaž Ypsilon — Slovina je hra 

Takto s úsmevom a čelom sa žiaci  
postavili k úlohám zo slovenčiny.  

Dňa 24. novembra sa 10 žiaci našej základnej školy zapojili do testovania. Celých 

45 minút dievčatá a chlapci 1. aj  2. stupňa (žiaci 2. až 8. ročníka) pracovali na otáz-

kach z oblasti slovenského jazyka a literatúry. Všetci účastníci sa zapojili do súťaže, 

pretože mali chuť vyskúšať si inú formu preverovania svojich vedomostí.  Súťažné 

interaktívne testy boli vytvorené pre jednotlivé ročníky. Na vypracovanie testu stačili 

jednoduché pomôcky - pero i farbičky. Cieľom projektu je zbaviť žiakov negatívnych 

pocitov, ktoré sa často spájajú s vyučovaním predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Na výsledky si naši súťažiaci musia počkať do januára 2023. Držíme im prsty!                                                 

                                                                                               Mgr. Alena Hrabčáková 

Poďme si vyskúšať, ako nám ide   
pravopis i, í, y, ý 

Slová s i vyfarbi zelenou farbič-
kou, slová s í vyfarbi modrou  

farbičkou, slová  
s y vyfarbi červenou farbičkou a 
slová s ý vyfarbi žltou farbičkou. 

(i– 7-krát, í - 5-krát, y - 14-krát, ý - 7-krát) 

v-farbiť, s-ty človek, bl-skať sa, z-vať, 
naz-vať, M-lka, r-tier, mot-ľ, kr-štálová váza, jaz-čnica, b-strý  
potok, p-la, p-chnúť sa, para s-čí, hus  s-pí, odd-chnuť si, v-maľovať,    
nar-sovať, s-korka, náš s-n, never-  mu, ovpl-vňovať, M-to pod Ďumbie-
rom, kr-štáľovo čistá voda,  b-ť učiteľom, b-ť palicou, mesto R-m, dob-ť 
hrad, m– sme šiestaci, otvor-ť obchod, mlad– ľudia, p-skot vlaku, krava a 
jej veľký p-sk.                                                                   Tatiana Berdisová, 
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Ako sa robia zázraky?  

 

Mnohí z vás práve na Vianoce očakávajú nejaký zázrak. Prečo? Možno preto, 

že túžime po niečom, čo nemáme. A chceme to získať v čase najkrajších sviatkov  

v roku. Prečítajte si a pozrite sa, ako vnímajú zázrak naši piataci. 

„Pre mňa je zázrakom moja rodina. 
Mojej tete sa narodili štvorčatá a to je 

tiež zázrak.“ 

Filip Križalkovič 

„Pre mňa je zázrak vidieť, ako sa môj brat 
Gregor učí nové veci. Učí sa tak, že niečo  

náhodou objaví, pochopí to a opakuje to, kým 
sa to nenaučí poriadne.    Grétka Hradiská 

„Je to zázrak, pretože moja sestra je 
vždy veselá. Aj keď sneží, či prší, vie 

ma zabaviť. Keď som smutná, vie 
ma rozveseliť. Zojka je môj poklad. 

Justína Šejirmanová 

 
„Pre mňa by bol zázrak dostať na 
narodeniny šteniatko nemeckého 
ovčiaka.“         Veronika Kopilcová 

Zázrak Veľké čudo Čin Skutok Div  
Niečo neobyčajné Niečo zvláštne Jav 
spôsobený nadprirodzeným zásahom 

Veľké prekvapenie 

Redakčná rada, zdroj: internet 
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Medzi hrou a biológiou 

Predstavte si to! Úlohou žiakov počas hodín biológie bolo - na základe cha-
rakteristiky drobnozrnka doplniť báseň a - na základe charakteristiky a spôsobu  
života snežienky umelecky opísať pocity, ktoré prežíva, keď okolo nej prechádzajú 
turisti, športovci, rodičia s deťmi a pod. Prečítajte si výtvory svojich spolužiakov. 

Drobnozrnko malé,  

len vyčkáva stále.  

Zelené farbivo v sebe má,  

fotosyntézu rado má.  

Voľným okom ho nevidíme,  

preto si ho mikroskopom 

priblížime. 

Filip Križalkovič, 5. A 

Drobnozrnko malé,  

len vyčkáva stále.  

Keď sa na strom posadí,  

ticho si tam vegetí.  

Potom prídu ďalšie bunky,  

spievajú si potichunky,  

my sme bunky - drobnozrnky. 

    Justína Šejirmanová, 5. A 

Drobnozrnko malé  

len vyčkáva stále. 

Prijíma i dýcha, 

prekoná aj býka. 

Drobnozrnko malé, 

zelené je stále, 

ony sa nikdy neboja, 

dávajú sa do boja! 

Michal Štvarták, 5. A 

Som veľmi malá, a tak ma ľudia môžu pristúpiť. Horár však dáva pozor, aby sa tak 

nestalo. Vyrastám z cibule a ukazujem sa skoro na jar, kým je ešte sneh. Mám  
sklopenú hlavu a na nej biely kvet. Mám rada zimu. Najprv kvitnem ja, po mne  
fialka. Som tiež chránená rastlinka, nemôžeš si ma odtrhnúť napríklad v národom 

parku TANAP.                                                                   Justína Šejirmanová, 5. A

Keď idú okolo mňa ľudia, stále kričia a hovoria mi, že som krásna, ale  nemôžu ma 

odtrhnúť. Mám veľké šťastie, že rastiem na dobrom mieste s rodinou a že mám  
dobré cibule, že sa dožijem dvoch rokov. Okolo mňa rastie veľa kamošov, napríklad 
huby, ale ľudia ich trhajú a potom žiadnych nemám. Niektorí ľudia nedodržujú      

pravidlá a odtrhnú moju rodinu. Ja to vidím tak, že ľudia sú nám nanič. Niektorí sa   
o nás starajú, ale väčšina nám len ničí život.                                   Filip Šimko, 5. A 

Perníky so slivkovým lekvárom 

Pečieme na Vianoce 
Na cesto potrebujeme 1 kg hladkej múky T650, 5 vajec, 300 g me-
du, 400 g práškového cukru, 150 g masla, 2 a pol ČL sódy  
bikarbóny, 2 a pol ČL medovníkového korenia, 2 PL rumu, pol ČL 
sušenej citrónovej kôry. Na zdobenie potrebujeme slivkový  

lekvár, mandle alebo orechy,. 

Cesto necháme odležať v chladničke 4 týždne. Pečieme už so slivkovým lekvá-
rom a orechom. Po upečení potrieme vaječným  bielkom.  

         Mgr. Monika Kuchárová 

           A aké sú obľúbené (naj) vianočné jedlá? 

kapustnica, bobaľky, pirohy, oplátky, kapor, zemiakový šalát, rezeň, koláče 
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Prosím, pripnime si červené stužky! 

Celoslovenská kampaň boja proti AIDS — Červené stužky.  

„Keď spokojnosť, šťastie a bezpečie druhého človeka  
je rovnako dôležité ako tvoje vlastné, vtedy skutočne  
miluješ.“ 

„Láska je zaujímavá, komplikovaná i nádherná. Je to niečo  
čarovné, sladké ako čokoláda. Najkrajšia je láska ku konkrétne-
mu človeku, ale najťažšie je toho pravého nájsť. Nájsť toho, kto si 
lásku zaslúži.“ (žiačka 9. A) 

„Doprajme šťastie každému. Nebuďme ľahostajní k starším ľuďom, vážme si ich  
názor, dôstojnosť a lásku. Snažme sa byť nápomocní komukoľvek, kto to potrebu-
je.“ (žiak 8. A) 

„Moja mama mi hovorí, že my sme jej šťastie. Pre mňa platí to isté. Som rada, že 
mám oboch rodičov, svojich súrodencov, kamarátov a známych. S rodinou sa cítim 
bezpečne, keď mi je zle, pomôže mi práve ona.“ (žiačka 8. A) 

„Láska má veľa podôb, ale nikto nepozná jej presnú definíciu. Keď milujeme, väčši-
nou by sme pre toho druhého urobili čokoľvek. V tom je láska krásna. Priala by som 
si, aby sa každý človek, každé dieťa na tejto planéte mohlo cítiť tak milované ako 
ja.“ (žiačka 7. A) 

„Mať rád druhých aspoň tak, ako mať rád sám seba, je dôležité. To, čo urobíme pre 
iných, sa nám vráti. Ak sa nemáme radi my sami, nebudú si nás vážiť a milovať 
iní.“ (žiačka 7. A) 

„Prečo ľudia zabúdajú na trápenie iných? Možno nezabúdajú, len sa do seba akoby 
uzatvorili. Starajú sa len o svoje problémy. Ľudí, pre ktorých sú spokojnosť, šťastie 
a bezpečie druhého človeka rovnako dôležité ako ich vlastné, je málo. Sú potrební 
dobrovoľníci. Takých ľudí veľmi obdivujem za ich obetavosť.“ (žiačka 7. A) 

„Keby nebola láska, nežili by sme ani my, ani naši starí rodičia, ani ich prarodičia.  
Stačí len kúsok lásky a rozkvitne kvet, z kvetu záhrada, zo záhrady les. Najkrajšia je 
lásku ku konkrétnemu človeku. Minulý rok som bola    
počas vianočných sviatkov spolu s bratom hospitalizova-
ná v nemocnici. Na štvrtý deň som už bola ok a mohla 
som ísť domov. Pán doktor sa opýtal: „Kristínka, bola by 
si ochotná ostať v nemocnici s bratom ešte aspoň 1 
deň? Ani na okamih som nezaváhala. Nemohla som ho 
tam nechať samého.“ (žiačka 7. A) 

„Keď máme nejakú hračku, tak sa s ňou treba podeliť. 
Keď máme babku i dedka, tak ich musíme navštevovať, 
aby neboli sami.“ (žiak 5. A) 

„Niektorí ľudia nechcú pomáhať tým, ktorí majú HIV. Je 
mi to ľúto. Ja by som veľmi rád pomohol aj s tým rizikom, 
že to môžem dostať aj ja. Pre mňa je dôležité, aby sa 
moji blízki mali lepšie ako ja a aby sa mali dobre aj ľudia 
s HIV.“ (žiak 5. A)         Pripravila: Mgr. Nikola Karaffová 
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Počúvajte všetci - prichádzajú Vianoce! 

 

„Prebačenka“ 

Kupón je pre všetkých žiakov školy. 

Použiješ ho v prípade, ak sa ti stane, že si si  

neurobil  domácu úlohu alebo si sa nepripravil 

na hodinu. 

Môžeš ho použiť iba raz. Neplatí na písomné  
práce.

Platí od Nového roka 2023 do Veľkej noci. 

Meno a priezvisko: 

Predmet, na ktorý ho potrebuješ použiť: 

Podpis učiteľa: 

Ilustrácie: Žiaci ŠKD, Lýdia Kuchárová, 1.A 

Čo chcú deti nájsť pod vianočným  
stromčekom? 

         Milý Ježiško... 

...priala by som si, aby moja rodina bo-

la zdravá 

... nechcem, aby bola moja rodina smutná... 

... chcela by som len lásku a pokoj.......... 

... prajem si, aby som nemal taký zlý 

hlas....... 

... Vianoce mám rád preto, lebo trávime čas 

spolu..... 

... prajem si, aby si našu rodinu  

ochraňoval......... 

... prajem si, aby dostali všetky deti  

darčeky..... 

... na Vianoce by som si priala krásnu novú 

tašku...... 

... prajem si, aby sa mi darilo v škole...... 

... prosím, nech na Vianoce napadá  

mnoho snehu........ 

Čo očakávajú pod stromčekom žiaci ŠKD? 

Čo nechcú deti nájsť pod vianočným stromčekom?                                                                            

bicykel, klávesnicu, psa, futbalovú loptu, knihy, kopačky, dres, auto na 
ovládanie, brankárske rukavice  

brata, petardy, knihy, ponožky, čokoládu, telefón, psa, domáce úlohy, školu  
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