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Narodil sa v rodine lodníka. Základnú školu vychodil v rodisku, zmaturoval 
roku 1953 na Gymnáziu v Galante. Po maturite bol dva roky učiteľom na Základnej 
škole vo Vinohradoch nad Váhom. Potom študoval slovenčinu a nemčinu na Vysokej 
škole pedagogickej v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia roku 1959 dva   
roky učil na Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Šuranoch a v rokoch    
1963-1971 na Gymnáziu v Galante. Od roku 1971 je profesionálnym spisovateľom 
v slobodnom povolaní. Žije v Seredi. 

 

TVORBA: V záhradke a za záhradkou (1963) – zbierka básní 

  Cestovanie s orangutanom (1965) – zbierka básní 

Plachetnica Nonsens (1967) – zbierka noviel 

Kamzík a bambus (1968) – kniha rozprávok 

Rozprávka o dúhovej lodi (1984) 

Guľatá kocka (1985, 1987) – román 

Kráľ s gitarou (1988) – zbierka autorských rozprávok 

Klub Lucia (1996) – román   a mnohé iné... 

 
Dňa 02.04. sme mohli tohto významného spisovateľa vidieť aj u nás, 
pretože nás navštívil a porozprával nám o svojej tvorbe. 
 

 

JÁN  NAVRÁTIL 
 
13. máj  1935   SEREĎ 
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Aj my sme si pripomenuli jeden z významných dní a sviatkov našej planéty – DEŇ 
ZEME.  
Akcia prebiehala počas troch dní: 22. – 24. apríla, pričom každý bol niečím výnimočný 
a zaujímavý. Rozhodli sme sa, že úctu k našej zemi tentokrát vyjadríme netradičnou 
formou – farbou.  
Už v stredu sme sa všetci ocitli na „modrej planéte“. Prišli sme oblečení v modrom 
a tým sme vyjadrili dôležitosť ochrany prírody, význam vody, vzduchu, rastlín, 
živočíchov, človeka a pod. A prečo práve modrá? Veď aj naša planéta sa nazýva 
modrou. V priebehu tohto dňa začalo aj projektové vyučovanie na I. a II. stupni. Žiaci si 
pripomínali dôležitosť našej planéty nielen na prírodopise a zemepise, ale aj na 
hodinách matematiky, slovenského jazyka či výtvarnej výchovy. 
 

 
 
 
Na I. stupni začali žiaci vytvárať letáčiky a plagáty 
s príznačnými odkazmi na ochranu našej planéty a tie 
potom v piatok vhadzovali do schránok v blízkom 
okolí školy.               
      
  
 
 

Vo štvrtok sa škola zmenila na „zelenú planétu“. Touto farbou sme sa rozhodli 
vyzdvihnúť dôležitosť kyslíka a čistého vzduchu pre náš život. Naďalej pokračovalo 
projektové vyučovanie, čo sa žiakom veľmi páčilo a vládla medzi nimi príjemná 
atmosféra. 
 

Všetko to vyvrcholilo v piatok, v posledný deň akcie. Škola sa zmenila na 
pestrofarebnú lúku, pretože každá trieda sa obliekla do jednej spoločnej alebo do 
rôznych farieb, na ktorých sa spolu dohodli. Ale to ani zďaleka nebolo všetko!  
Pre všetkých už bol pripravený bohatý program.  

Žiaci I. stupňa sa počas 1. a 2. vyučovacej hodiny pozerali na DVD 
o Kysuciach a sprievodným slovom ich viedla p. učiteľka Mgr. Daniela Podoláková. 
Potom sa už spolu so svojimi triednymi p. učiteľkami rozpŕchli po okolí školy 
a roznášali plagátiky, ktoré sami vytvorili v boji na ochranu našej planéty. 
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Žiaci II. stupňa sa prvé dve hodiny učili a potom nasledovalo pomáhanie našej prírode 
v areáli školy. Každá trieda mala pridelenú určitú časť a tú sa snažila za pomoci 
pedagógov skrášliť. A išlo im to výborne! Uvedomili si, že práca človeka v boji na 
ochranu našej prírody je veľmi dôležitá a nenahraditeľná. Počas práce svojich 
spolužiakov sa trojčlenné družstvá z každej triedy zúčastnili na vedomostnom kvíze 
a víťazi boli odmenení. 
 
Verím, že táto akcia nezostane v našich mysliach len ako pekná spomienka, ale že 
prinesie aj svoje ovocie a my si budeme našu planétu Zem vážiť a chrániť ešte oveľa 
viac ako predtým. 
Zároveň sa chcem poďakovať organizátorom celej akcie a tým, ktorí to celé 
vytvorili a viedli:  
p. učiteľka Mgr. Daniela Podoláková, Ing. Katarína Podoláková a, samozrejme, aj 
nášmu vedeniu na čele s p. riaditeľom PaedDr. Pavlom Zátekom. Poďakovanie 
však patrí aj všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na priebehu celej 
akcie, pretože bez ich spolupráce a tvorivých nápadov by to nebolo možné.  

 
 /Mgr. Katarína Halúsková/ 

    
   
   A takto nám to išlo... 
 
 

 
 

      
 
 
               /foto – žiak 9. ročníka Peťo S./ 
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Rock je druh populárnej hudby s výraznými vokálmi, 
ktoré sú sprevádzané gitarami. Využívajú sa aj klávesové 
nástroje ako piano, organ, harmonika, husle, bendžo. 

 

 

V rocku sa využíva elektrická a aj akustická gitara. 

 

Rock má korene v USA. Vyvinul sa z blues, R&B 
a country. Vplyv na vývoj rocku mali aj pop, jazz a 
folk. 

 

 

Rockova skupina sa skladá z hlavného speváka, gitaristu, basgitaristu a bubeníka. 

                                    

                                       
Rozlišujeme rôzne druhy rocku. 
Napríklad - Rock and roll, Britský rock, Surf music, Psychedelický rock, Glam rock.                           
 
       

/pripravila V. Gavláková/ 
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Viete, čo je maximálne šťastie? 
- Spadnúť z mrakodrapu a zachytiť sa na háčik! 
A maximálna smola? 
 - Spadnúť z mrakodrapu a zistiť, že háčik je už obsadený... 
     
   Stretne jeden slimák druhého a pýta sa: 
                              - Prečo máš rozbitý domček? 
                              - Ale, včera som uháňal po lese a zrazu predo mnou 
                                vyrástla huba. Ja som v tej rýchlosti nestihol 
                                zabrzdiť ani vytočiť, a tak som vletel rovno do nej.  
 
Viete čo je to absolútna staroba? 
- ??? 
- Keď vyjdete z múzea a zapne sa alarm. 
 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

            
 
Čo je to absolútna odvaha? 
Naraz si vziať preháňadlo a prášok na spanie... 
                                                                                      
                                                                   -Prečo má ďateľ zobák? 
                                                                   -Aby si nerozbil hlavu. 
Ako zlezie slon zo stromu???                  
Sadne si na list a čaká, kým nespadne. 
A čo spraví žirafa, keď jej napľuješ do tváre? 
Odkopne ti rebrík... 
                                              Mate dve zápalky v tvare písmena V a pridáte 3 zápalky. 
                                             Ako vám vznikne číslo 8 ??? 
                                             Odpoveď : VIII - rímska číslica. 
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  SÚŤAŽ     SÚŤAŽ        SÚŤAŽ        SÚŤAŽ     
 
Tentoraz sme si pre vás pripravili opäť zaujímavý testík, ktorý je už posledným v tomto 
školskom roku.  
Preto testík rýchlo vyplňte a ponáhľajte sa na prízemie. Tam vás opäť čaká „krabica“, 
do ktorej môžete vhodiť svoje správne odpovede. 
Troch z vás odmeníme a vaše mená uverejníme v ďalšom čísle.   
No a to posledné vyjde v mesiaci JÚN...       
Výhercovia z 3. čísla sú: 

1. Katarína Gazdíková  5.A 
2. Daniela Fábiková 7.A 
3. Simonka Slivková 4.A   

Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Meno a priezvisko: ......................................................................... 
Trieda: .............................................. 
1.  Je ovocie zdravé? ............................................................................................... 
2.  Pomáhajú nám vitamíny, keď ochorieme? ........................................................ 
3.  Aké vitamíny poznáš? ........................................................................................ 
4.  Akú farbu má paradajkový džús? ....................................................................... 
5.  Uveď 2 príklady, kde sa nachádzajú vitamíny: .................................................. 
6. Hodnotenie zo strany 12:............................ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

               Potráp si hlavičku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 3   7     
6   1 9 5    
 9 8     6  
8    6    3
4   8  3   1
7    2    6
 6     2 8  
   4 1 9   5
    8   7 9

3        5
   9  4    
         
 9  1  3  8  
    7     
 3  5  9  4  
         
   3  2    
5        2
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Dňa 19. marca sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili na Chemickej olympiáde: 
Peťo Sedláček /9.B/ sa umiestnil na 4. mieste a Ivanka Šamajová /9.B/ na 2. mieste. 
Ivanka postúpila ďalej a v krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla, obsadila 
krásne 5. miesto. ☺ 
   GRATULUJEME !!! 
 
 
***************************************************************   
  
 
Dňa 21. apríla sa odohral turnaj vo florbale chlapcov /3. kolo – jarné/:  
A.Kostelný, P. Kostelný, O. Kubala, V. Pilát, M. Kopták, S. Ondrušek, A. Majtán, E. 
Mihalda, M. Lukáč, P. Tichý.  
S. Ondrušek /9.B/ dal 9 gólov!!! 
Priebežný stav: po treťom kole sa naša škola nachádza na krásnom 2. mieste. 
Čaká nás ešte 4. kolo – letné.  
    Chlapcom držíme palce!!! 
 
 
***************************************************************   
 
Naše dievčatá sa zasa zúčastnili na súťaži vo futbale a obsadili 3. miesto!!! 
A ktoré to boli?:  
D. Štensová, S. Malíková, L. Mrvečková, Z. Ševčíková, A. 
Ševčíková, S. Škvrndová, D. Greňová, I. Guzmová, D. Šidlová. 
 
 
 
Ďalej to bola súťaž vo volejbale – 2. miesto!!! 
Boli to: D. Štensová, K. Ondrášková, L. Mrvečková, Z. Ševčíková, B. Parízeková,  
V. Jedináková, A. Masaryková, I. Guzmová, S. Hrubá.   
 
***************************************************************   
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     VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA RECITAČNEJ 
                           SÚŤAŽE 
                       KRÁSA SLOVA  
                    / Hviezdoslavov Kubín/ 
 
 
I. kategória 
poézia                                                                               próza 
1. miesto  Martinka Hoštáková (4.B)               1.   miesto  Sofia Dupkalová (3.A) 
2. miesto  Barborka Kapitulčinová (4.A)         2.   miesto  Emka Škvrndová (4.A)  
3. miesto  Alexandra Janáčiková (3.B)             3.   miesto  Marianka Plošticová (3.A) 
3.       miesto  Paulínka Kuriaková (2.B) 
 
II. kategória 
poézia                                                                                próza 

1. miesto  Ivetka Sedláčková (6.A)             1.   miesto  Veronika Gavláková (7.A) 
2.   miesto  neudelené                                     2.   miesto  Natálka Marčanová (5.A)  
3.   miesto  neudelené                                     3.   miesto  Nelka Plošticová (6.A) 
 

III. kategória 
poézia                                                                                               

1.   miesto  Gabika Lachmanová (8.B)                                             
      
Víťazi za svoj výkon získali vecné odmeny a diplomy, ktoré budú pre nich krásnou 
spomienkou. 
 
***************************************************************   

             
 
Viete, že ... 

- šváb patrí medzi najrýchlejších bežcov v ríši hmyzu? Dosahuje rýchlosť 
  30cm/s (180 km/h) 
- najväčšiu skupinu hmyzu tvoria chrobáky, ktorých je takmer 330 tisíc 
  druhov? 
- roje tropického kmeňa včely medonosnej sú mimoriadne agresívne? 
  Napádajú ľudí a aj zvieratá. Raritou je, že v r. 1964 jeden človek v Zimbabwe 
  prežil 2243 bodnutí tohto hmyzu. 
- najstaršie skamenené zvyšky okrídleného hmyzu pochádzajú spred viac ako  
  330 miliónov rokov? Sú to krídla švábov.                       /redakcia/ 
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               Medzinárodný deň mlieka 
                             19.05.  

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z 
najdôležitejších a nenahraditeľných  zložiek ľudskej 
výživy. Medzi odborníkmi vo všeobecnosti panuje 
názor, že mlieko je takmer dokonalou potravinou. 
  Obsahuje hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky a stopové 
prvky. Mlieko je aj zdrojom bielkovín, vitamínov a minerálnych látok. Napríklad v litri 
mlieka sa nachádza polovičná odporúčaná denná dávka bielkovín pre dospelého 
človeka. Obsahuje aj všetky vitamíny potrebné pre človeka. Sú to hlavne vitamíny z 
radu B - B1, B2 (riboflavín), B6, B12, ďalej vitamíny A, D, E a PP. Z minerálnych 
látok obsiahnutých v mlieku sú najdôležitejšie vápnik (1 100 - 1 200 mg/l) a fosfor. Ich 
vzájomná väzba v mlieku sa považuje za nevyhnutnú pri stavbe kostí a zubov. 
Prečo piť mlieko: ochráni vám zrak, bielkoviny vám znížia tlak, nemusíte sa báť kíl 
navyše, zbohom – osteoporóza, dodá vám energiu. 
 

 

                                   Navštívili nás... 
Dňa 02.04. 2009 do našej školy zavítali spisovatelia a ilustrátor. Na I. stupeň 

prišla pani Eva Hornišová – redaktorka a bibliografka. Na II. stupeň prišli páni Ján 
Navrátil, Roman Brat – spisovatelia a Miroslav Regitko – ilustrátor časopisu Fifík. 
Autori hovorili o svojej tvorbe, skúsenostiach a priniesli aj niektoré svoje diela, 
z ktorých nám aj niečo prečítali. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Zaujímalo nás, ako 
dlho trvá napísanie takej knižky. Skúste hádať! Kto si myslí pol roka, tak si myslí 
správne. Dôležitá je aj ilustrácia knihy a o tom nám porozprával M. Regitko. Dokonca 
kreslil aj pred našimi očami  a vytvoril pekné kresby. Jednu nakreslil aj na tabuľu. Bola 
to kostra. Uvedomili sme si, že práca spisovateľa a aj ilustrátora nie je vôbec 
jednoduchá. Na záver sme sa ešte poďakovali a vrátili sa do svojich tried.  

                    
 
                       ilustrátor:                 spisovateľ: 
                                  M. Regitko                            R. Brat                          /D. Kubalová, 8.A/ 
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                   Čo je už za nami???   
  
 Významné dni: 
 
01.04. Deň vtáctva /1. apríl/ - v tento deň prišli žiaci oblečení v pyžamách 
02.04. Medzinárodný deň detskej knihy 
07.04. Svetový deň zdravia 
09.04. Zelený štvrtok 10.04.  Veľký piatok 
11.04. Biela sobota  12.04.  Veľkonočná nedeľa  13.04. Veľkonočný pondelok 
11.04. Deň narcisov /aj my sme si pripomenuli tento deň kúpou narcisu, a tak sme sa  
               zapojili do boja proti rakovine/ 
22.04. Deň Zeme 
23.04. Svetový deň knihy 
 
 Školské akcie:  
06.04. Hviezdoslavov Kubín /Krása slova/ – recitačná súťaž v poézii a próze 
20.04. Divadelné predstavenie – KUBO 
 Rodičovské združenie 
24.-30.04.  Medzinárodný týždeň bez televízie  
30.04. Školský karneval /správu o tejto akcii prinesieme v budúcom čísle/   
 Matematická olympiáda – žiaci I. aj II. stupňa 

                     Čo nás čaká???    
  

Významné dni a školské akcie: 
 
06.05. Exkurzia 9. ročník - Kysuce 
07.05. Exkurzia – 8. ročník – Modra – Múzeum Ľudovíta Štúra, vyhliadková jazda 
   Prešporáčikom po starej Bratislave, návšteva Slovenskej národnej rady 
 9. ročník –Hvezdáreň KNM 
08. 05.  Svetový deň chôdze 
10.05.  Deň matiek, Pohybom ku zdraviu /športový týždeň aj u nás/ 
15.05.  Medzinárodný deň rodín 
18.05.  Medzinárodný deň múzeí 
19.05. Medzinárodný deň mlieka /relácia, besedy.../ 
27.05. Školské kolo Eurokockáč 
31.05.  Deň bez mobilov, Svetový deň bez tabaku 
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Penelope Cruz 
 
Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe prišla v 
šesťdesiatročnej vintage róbe od Pierra Balmaina 
a šperkoch z dielne Chopard. Zdá sa, že herečka 
pochopila pompéznosť tohto večera a podľa toho 
sa aj obliekla.  
 
Luxusná róba pôsobila elegantne a naozaj 
výnimočne. V tomto by mohla ísť aj na 
korunováciu...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priraďte fotografii známku od 1 do 5, pričom 1 je najlepšia a 5 najhoršia známka. 
Hodnotenie potom vpíšte do testíka!! 
                                                               /pripravila D.Fábiková/ 
 
 
/Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – zodpovedný pedagóg, Veronika Gavláková-
šéfredaktor /7.A/, Daniela Fábiková /7.A/-predseda, Dominika Kubalová /8.A/, Marika 
Ondrúšková/8.A/, Veronika Ondrúšková /5.B/, ďalší členovia redakčnej rady 
a prispievatelia, ktorým ďakujeme./ 
 


