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Školský klub doma pracoval 

Školský klub detí  je miestom, kde deti po vyučovaní rozvíjajú svoju zručnosť, tvorivosť, talent 

a vedomosti v rôznych záujmových oblastiach. Napriek tomu, že sa 13. marca brány školy 

zatvorili, školský klub fungoval aj naďalej. Bolo dôležité, aby sa udržiaval kontakt s deťmi 

a rodičmi. Preto bola zriadená facebooková skupina ŠKD KRIVANY, ktorej členmi sú rodičia 

detí navštevujúcich školský klub. V skupine sa prezentovali rôzne návrhy a nápady, ako    

môžu deti tráviť voľný čas a ako si môžu niečo pekné doma vyrobiť.  Rodičia tam potom  

zdieľali fotky svojich detí pri rôznych aktivitách. Do činností sa deti zapája-

li dobrovoľne.  Nedávno sme začali realizovať aj aktivitu „Splň výzvu a budeš odmenený“. 

Každý pondelok dostali deti do  svojich schránok na Edupage presný popis výzvy, ktorú majú 

splniť.  Splnenú úlohu deti v sobotu večer umiestnili na viditeľné miesto pred svojim domom, 

aby ju vychovávateľka mohla v nedeľu ráno skontrolovať. Kto sa do výzvy zapojil a splnil ju, 

našiel si odmenu v poštovej schránke. Odmeny v podobe rôznych darčekových predmetov 

vyrábala pani vychovávateľka. Deti sa do výziev zapájali rady a v peknom počte. Úlohy sa 

zapáčili aj deťom, ktoré nenavštevujú školský klub a tiež sa aktívne zapájajú. Tomu sa veľmi 

tešíme a sme vďační za každú spätnú väzbu. Verili sme, že to spolu zvládneme.              

                                                                                                       Mgr. Monika Kuchárová 

Chlapci a dievčatá z ŠKD urobili radosť sebe i rodičom. Využili zeleninu i ovocie. 

Z papiera sa dá vytvoriť množstvo 
pekných ozdôb. 
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Výsledky našej práce nás tešia 

Nádherný hrad z papiera - ochrana pred nepriateľmi ... 

Veľká noc - výroba   veľkonoč-
ných vajíčok, ktoré skrášľujú 
naše stoly i brány rodinných  

domov. 

Výzva č. 2 - „Moje najobľúbenejšie 
zvieratko „ 

Výzva č. 1 - „Kytička pre mamičku“ 
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Aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

V rámci prerušeného vyučovania  žiaci  špeciálnych tried na 
našej škole sa aktívne zapojili do rôznych aktivít. Učili sa po-
mocou pracovných listov. Pracovali s papierom          a  rôz-
nymi prírodnými materiálmi. Neučili sa v triede, ale využili 
pekné prostredie krivianskej prírody a tam trávili    vyučova-
cie hodiny anglického jazyka. Zároveň splnili hygienické po-
žiadavky dodržiavania vzdialenosti.  

              Korona nám rozviazala jazyk 

Je streda, sedím doma, učím sa „cez internet“. Do školy nechodím už tretí týždeň. Musím   
povedať, že škola mi chýba. Žiacka knižka si pokojne oddychuje. Triedna kniha si tiež           
oddychuje od nepríjemných zápisov. Aj tak sa riadim príslovím „trpezlivosť ruže prináša“.    
Verím, že sa z toho dostaneme a budeme sa môcť tešiť z hodín v školských laviciach.     
Úprimne, o tom sa mi ani nesnívalo, že budem doma tak dlho. Oproti tomu, čo ma v živote   
čaká, je to len kvapka v mori. Tak držme si prsty!                                       Lukáš Gurka, 8.  

Koronavírus zmenil aj môj život. Celý čas som doma. Najväčšia zmena prišla, keď zatvorili 
školy. V tomto období som bola žiakom aj učiteľom dokopy. Zo začiatku to bolo ťažké, ale   
veľmi ľahko som si na tento životný štýl zvykla. Mohla som spať oveľa dlhšie ako v bežné dni. 
Mala som čas na veci, na ktoré som pred „koronou“ čas nemala. Napriek tomu by som sa už 
chcela vrátiť do normálneho života.                                                 Magdaléna Sčisláková, 8. A 

Nikdy predtým sme o koronavíruse nepočuli, kým to neprišlo zo susedných štátov. Keď to   
prišlo na Slovensko, pozatvárali všetky školy, nákupné centrá, urobili prísne opatrenia. Niekto-
rých ľudí prepustili z práce. Museli sme sedieť doma. Rúška boli povinné.                                                    

                                                                                                                 Marián Plavčan, 8. A 

Zo začiatku som bola rada, že sme zostali doma. Ale neskôr začali pribúdať úlohy. Bolo ich 
dosť. Neskôr sa pridali online hodiny. Bola som rada, že vidím svojich spolužiakov. Navyše 
som učivu viac rozumela. Postupne bolo úloh menej a ja som mala na seba viac času.  

                                                                                                           Nikola Pavlufčíková, 8. A 

 COVID-19 

Kde bolo tam bolo 

Covid-19 sa objavilo 

Pohltilo celý svet 

Bezpečného miesta tu už niet 

Zostali sme všetci doma  

Ruky umývajme zas a znova 

Jedzme samé vitamíny 

Slniečko nám dáva sily 

Rozumne vždy nakupujme 

Rozostupy dodržujme 

Rukavice rúška majme 

Budeme zdraví - užívajme 

Magdaléna Sčisláková, 8. A 

Ilustrácia: Linda Verešpejová, 7. A 

Takto má vyzerať      pra-
covný list  z anglického ja-

zyka. 

Aktivity v prírode. 
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Ako to vlastne bolo? 
Bol krásny biely deň, slniečko svietilo, pofukoval slabučký vetrík a uprostred toho bola miniatúr-
na guľôčka. Bola to nejaká baktéria. Jej meno bolo Korona. Nemala žiadnych kamošov a bola 
vždy sama. Cestovala po svete a štvalo ju, že nemá rodinu alebo priateľov. Keď videla zdravé 
bunky, ktoré pomáhajú ľuďom, aby boli zdraví, a videla, že tých buniek je veľmi veľa, a že sú 
ako jedna rodina, začala žiarliť. Hnevalo ju to, a tak si povedala, že nechce byť sama 
a rozmnoží sa. Prisahala si, že zničí všetky dobré bunky a nikto ju nepremôže. A tak sa vrhla 
na jedného človeka. Keď ho práve chcela nakaziť, zdravé bunky na ňu zaútočili. Korona im   
vyrozprávala všetko, čo má v pláne so svetom urobiť, a to len preto, že bola sama a chcela sa 
pomstiť dobrým bunkám. Bunky sa ju snažili presvedčiť, ale ona bola zásadne proti. V tej chvíli 
prišiel na ňu obrovský hnev a všetky dobré bunky premenila na koronavírusové. Tak sa začala 
všetka jej vláda nad svetom. Korona celý svet ponorila do čiernej hmly. Vyžiadala si dokonca aj 
obete. Z malej guľôčky sa stala zlá obluda. Bola spokojná s tým, čo robí a chcela v tom aj     

pokračovať. No pozitívne bunky 
a dobro na tomto svete ostanú navždy 
a nikdy nepominú. Presne tak ako lás-
ka. Tak ako to bolo pred pár mesiacmi, 
teraz už nie je. Chorí pribúdali a aj úmr-
tia. No teraz nie, zrejme Korona pocho-
pila, že tu nemá čo hľadať a spolu so 
svojou         armádou koronavírusových 
buniek postupne odchádza. Je to veľmi 
podobné ako v rozprávke, nuž toto je 
realita, a tak, keď Korona nadobro odí-
de, zmizne z tohto sveta žiaľ, smútok 
a nastane rovnocennosť medzi nami 
ľuďmi, ale aj medzi všetkými bunkami. 
No aj my musíme tomu napomôcť, aby 
sme tú spomínanú obludu spoločne 
odohnali.   

Korona nás naučila premýšľať 

Korona! Zlepšila alebo zhoršila náš život?! 
Život bol super. Chodili sme do školy, nič nás netrápilo, bolo nám super. Ale toto všetko bolo  
zrazu preč. V priebehu jednej minútky sa zmenil život celému svetu. Môže za to korona,          
koronavírus alebo najnovšie COVID-19. Tieto názvy sú určite každému známe, ak nie, tak je   
dobre, že o tom neviete. Z ničoho nič boli príkazy - všetko zatvoriť, nosiť rúška, koniec škôl,    
sedieť doma a nikam sa ani nepohnúť. Je to v poriadku, alebo je to len nejaký druh chaosu? 
Všetko je na niečo dobré. Aj keď sme tak trochu stratili kontakt so životom, stále môžeme robiť 
veľa iných skvelých vecí, ktoré nám spríjemnia domov. Ja a Zuzka sme si veľmi obľúbili         
prechádzky do lesa. Keď prší, buď sa učíme z domu, alebo tvoríme zaujímavé veci z papiera, 
ale aj z iných prírodných materiálov. Rozhodne sa nenudíme, aj keď väčšina ľudí hovorí, že     
doma nevydržia ani sekundu. Samozrejme by sme rady zavítali aj do našej školičky, ale teraz 
asi nie... Chceli by sme vám zanechať odkaz: „Všetko zlé raz prejde a netreba sa báť, pretože 
musíme byť trpezliví a nebáť sa, riadiť sa pokynmi a niekedy aj vybehnúť do lesa alebo na      
záhradu. Nič netrvá večne a táto situácia je len skúška, ktorou určite všetci SPOLU prejdeme.“ 

                                                           Linda Verešpejová, Zuzana Kravcová, 7. A 

Ilustrácia a text: Linda Verešpejová, 7. A 
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Druháci - malí, veľkí vedátori 
Ani počas dištančného vzdelávania nelenili a usilovne       
pracovali. V rámci predmetu prvouka dostali úlohu urobiť   
pokus na odparovanie a filtráciu. S chuťou sa pustili do práce 
a   pomáhali im pri tom výborne platení asistenti - rodičia. Ak 
ste nestihli relácie, ktoré vysielali televízie RTVS 1, Markíza, 
TV Joj, Ta3, neprekáža to, náš časopis Krivý Jany zdoku-
mentoval ich laboratórne pôsobenie. A teraz už poznáme 
pravý  dôvod  upršaného počasia v Krivanoch. 

PaedDr. Eva Viktorová 

Ako to dopadne, keď malým výskumníkom zavrú 
školu 

Druháci pri svojej „vedeckej“ činnosti.  
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Ilus-

   Druháčikovia zbožňujú svoje mamičky 

 Deň matiek je špeciálny čas povedať    
našim maminkám, ako ich máme radi, čo 
pre nás znamenajú a vyjadriť im našu 
lásku a  vďačnosť za všetko, čo pre nás 
urobili. Deň matiek – sviatok, ktorý sa  
nedá opomenúť. Aj keď žiaci v škole    
neboli,  na naše mamičky sme nezabudli. 
V rámci dištančného vzdelávania dostali 
druháci milú povinnosť, pripraviť pre   
svoje mamičky darček. Preto deti nelenili 
a vytvorili pre svoje mamky krásne     
kresby, ale aj darčeky či kytičky.  
                          

                              PaedDr. Eva Viktorová 

„Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých 

ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.“  

Kardinál Mermillod 
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Maroš .... A jeho langoše. Timea a jej koláčik. 

Sebik a jeho Oblíž prst. Matúš a jeho obrátený jablkáč. Marko a jeho Kinder rez. 

Jožko a jeho koláč z BB 
keksíkov. 

Pečieme a varíme so slovenčinou 

Že sa to nedá? Nie je to pravda. Počas online vyučovania tretiaci jednoducho spojili slovenský 
jazyk a pracovné vyučovanie. Kde? No predsa v kuchyni. My všetci vieme, že v kuchyni sa veľmi 
dobre učí. No najlepšie pri sporáku. Tak sme sa pustili do pracovného postupu. Našli sme si   
obľúbený koláčik, ingrediencie a podľa pracovného postupu to išlo ľahko. Zábavné bolo mixova-
nie, umývanie misiek jazýčkami, či výborné metličkové lízanky. Natierali, skladali a ukladali sme 
všetko potrebné na plech. Keď sme však počuli spásonosné pípanie rúry, bola to radosť. Naša 
maškrta bola na svete. Pri tejto práci sme prišli na to, aký dôležitý je pracovný postup a že nič     
z neho nesmieme pomiešať. Pozrite sa, ako sa nám darilo!     

          PaedDr. Katarína Janičová 

Tretiaci a ich práca počas        
prerušeného vyučovania.  


