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Navštevoval základnú školu a gymnázium v mieste rodiska, kde v roku 1938 
zmaturoval. Potom začal študovať na Vysokej škole obchodnej v Prahe, no po roku 
prestúpil na Právnickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Štúdium práva zavŕšil 
v roku 1943. Popri zamestnaní diaľkovo študoval na Vysokej škole obchodnej 
v Bratislave (1943 – 46 a 1948/49) a  Prahe (1946 – 48). 

Pochádzal z rodiny kominárskeho majstra. Túžil sa stať pilotom, čo mu však 
neumožnili zdravotné dôvody. 

Okrem vlastnej tvorby sa venoval aj prekladom z angličtiny, francúzštiny, 
latinčiny a nemčiny (je tiež autorom umeleckých prekladov napríklad Eposu o 
Gilgamešovi či Vergiliovej Aeneidy) a spolupracoval na viacerých televíznych 
dokumentoch o staroveku. Napísal 14 kníh (okrem prvej boli všetky písané v slovenčine 
i češtine), ktoré boli preložené do pätnástich jazykov a vyšli v celkovom náklade cez 
dva milióny výtlačkov. Jeho dielo sa stalo najznámejším populárno-náučným dielom o 
starovekej histórii v slovenskom i českom jazyku.   

Z jeho diel dodnes čerpá školský vzdelávací systém 
v Grécku. 

Prezident SR Ivan Gašparovič mu 31. augusta 2006 udelil 
štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy - in 
memoriam - za mimoriadne významné zásluhy o rozvoj 
kultúry a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena 
Slovenskej republiky v zahraničí (vyznamenanie prevzal  

syn).  
 

   Vojtech  Zamarovský 
  
* 05. 10. 1919 Trenčín 
  26.07. 2006  Praha 
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Postupne sme spoznávali a overovali si  poznatky o CHKO Kysuce. Najprv 
sme si išli pozrieť Vodnú nádrž Nová Bystrica.  

Vodná nádrž bola postavená v rokoch 1983-1989. Má rozlohu 190 ha a pod 
hladinou zostali zatopené obce Riečnica a Harvelka. Nádrž dodáva 900 l/s pitnej vody 
mestu Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Platí zákaz kúpania.  

Ďalej sme navštívili Lesopark Oščadnica, kde sa nachádzajú rôzne druhy 
stromov, napr.smrek, lipa, dub, smrekovec opadavý. Nachádza sa tu nálezisko ropuchy 
obyčajnej. V blízkosti je Kysucká galéria Čadca. Vznikla vďaka dvanástim 
výtvarníkom a priateľom Kysúc, ktorí v roku 1975 usporiadali v Čadci výstavu a 66 diel 
z nej venovali okresu ako základ budúcej galérie. Boli tu vystavené diela umelca Pavla 

Warhola.  
Ďalej sme si v oblasti Megoňky pozerali 

guľovitú odlučnosť. Prvé zmienky o kamenných 
guliach sú z roku 1995. Je to zatiaľ najväčšie nálezisko 
kamenných gúľ v Európe. Prírodná pamiatka je to od 
roku 2002.V súčasnosti sú gule chránené piatym 
najvyšším stupňom ochrany. Pôvodne sa tu nachádzalo 
asi 30 gúľ s priemerom od 25 do 300 cm. Materiál, z 
ktorého sú gule zložené, má objemovú hmotnosť 
približne 2 t. 
Výskyt pieskovcových skalných gúľ je svetová 

geologická rarita.  
Navštívili sme ropný prameň Korňa. Jeho výmera je 0,171 ha. Prameň bol 

známy už koncom minulého storočia. V jeho okolí boli vykonané viaceré vrty. 
Hodnotenie ložísk v súčasnosti je neperspektívne.  

 
Ďalej sme si pozreli chránený prírodný výtvor 

Brest u Papaji. Je to jeden z najmohutnejších príkladov 
brestu hrabolistého-Ulmus carpinifolia. Odhadovaný 
vek stromu je 400 rokov. Výška stromu je 30 cm., 
obvod kmeňa vo výške 1,3 m. je 590 cm., pri koreňoch 
až 1180 cm. Patrí medzi prvé chránené stormy na 
Kysuciach.   

 
 
 
 

                                  /Terezka Turková, 9.B/           
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   KARNEVAL  
 

Dňa 30.4. 2009 sa na našej škole uskutočnil karneval. 
Síce sme si museli na tento deň chvíľku počkať, ale stálo to zato. Veľa pekných masiek, 
ktoré sme mohli obdivovať sa predviedlo v telocvični. Každá bola svojím spôsobom 
originálna. Niektoré boli robené doma a iné kupované. Veselá nálada nás sprevádzala 
počas celej akcie. Mohli sme vidieť len usmiate tváričky našich žiakov. Po krátkej 
prezentácii masiek sa porota odišla poradiť o víťazoch.  

 
 
Po naplnení našich brušiek čajom a šiškami sa 
deti vrátili tancovať do telocvične.  
 
 
 
 
 
 

        Po voľnej zábave  nastal čas 
                                           vyhlásenia víťazov. 
                                       Tí sa spoločne odfotili... 
 
 
   ... a vybrali si z množstva rôznych cien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
...a medzi zabávajúcimi sa ste mohli 
vidieť aj niektoré p. učiteľky a 
vychovávateľky .  
/Tak čo? Spoznali by ste ich??? 
 
 

 

 

Potom opäť pokračovala voľná zábava... 
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            Osvienčim  
    /Auschwitz-Birkenau/                    a                       Wadowice 

 
 
 
 
 
 
 

Dňa 10. júna sa žiaci 9. ročníkov a niekoľkí pedagógovia  vybrali na exkurziu do 
koncentračného tábora a na miesto narodenia pápeža Jána Pavla II. 

Okolo 7:00 hod. ráno sme vyrazili autobusom spred školy a niektorí z nás boli 
mierne nervózni a plní očakávania. Cesta bola dlhá a žiaci si ju spríjemňovali 
vzájomnými rozhovormi a hrami. Asi po troch hodinách sme dorazili do cieľa.  
Naša 1. zastávka: Osvienčim – Auschwitz /zajatecký tábor/.  
Vystúpili sme z autobusu a pán sprievodca, ktorý s nami cestoval už v autobuse,  nás 
zaviedol k hlavnej bráne koncentračného tábora. Na vstupnej bráne nás prekvapil nápis: 
Arbeit macht frei! /Práca oslobodzuje/ Pri týchto slovách nás až zamrazilo. Koľko 
cynizmu sa v nich len  ukrýva! V tábore sme prešli štyrmi barakmi. V nich sa 
nachádzali fotografie ľudí /dospelých i detí/, dokumenty a ich osobné veci: misky, 
oblečenie, topánky či kufre. Okolo tábora boli elektrické ploty, aby sa vtedy nikomu zo 
zajatcov nepodarilo ujsť. Na záver našej prehliadky sme sa dostali aj do miestnosti, kde 
spaľovali telá mŕtvych. Na chvíľku nás prekvapila búrka a spustil sa dážď. Ten v nás 
znásobil hrôzu a my sme pocítili strach, ktorý nás na chvíľu premohol. Potom sme sa 
presunuli na ďalšie miesto.  
Naša 2. zastávka: Auschwitz II Birkenau /najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe 
nacizmu/. Po prechode cez vstupnú bránu sme uvideli drevené baraky, ktoré stáli na 
obrovskej ploche jeden vedľa druhého. Po vstupe do ich vnútra sme si uvedomili, 
v akých neľudských podmienkach tu museli ľudia žiť. Tieto baraky sú zároveň 
pamätníkmi, ktoré nám majú pripomenúť zvrátenosti II. svetovej vojny. 
Naša 3. a posledná zastávka: Krakov-Wadowice. Miesto, kde sa narodil pápež Ján 
Pavol II., nás prekvapilo svojím pokojom. Na námestí sme si pozreli dom, v ktorom 
pápež vyrástol a z ktorého je dnes múzeum. Hneď vedľa sa nachádza kostol, ktorý je 
mu zasvätený. Po prehliadke týchto miest dostali žiaci osobné voľno a mohli si kúpiť 
nejaké suveníry. Asi okolo 17:30 hod. sme sa už vybrali domov. Síce trošku unavení, 
ale plní nových poznatkov a skúseností. Táto exkurzia bola prínosom nielen pre nás, ale 
i pre žiakov, pretože sme si mohli pripomenúť utrpenie miliónov ľudí, ktorí nezmyselne 
prišli o svoj život. Je dôležité, aby sme na tento kus našej histórie nikdy nezabudli. 
Zároveň ďakujem organizátorovi exkurzie Mgr. P. Mikolášovi, vďaka ktorému sa to 
mohlo uskutočniť.                 
                                                                            /Mgr. Katarína Halúsková/                        

6                                                                                             in-Suľkováčik   
 
      
    
 
  
    
 
 
 
 
                                                                  
 
Rozprávajú sa dvaja chlapi: 
-Vieš ako udržať hlupáka 24 hodín v neistote ? 
-Neviem. 
-Tak zajtra ti to poviem.                                 Policajt nájde na zemi zrkadielko: 

„Aha, našiel som fotografiu". 
Pozrie sa na ňu a prekvapene vykríkne: 
  „A je dokonca moja.“ 

 
Dežko pečie hus.  
Zrazu sa otvorí trúba a hus mu hovori: 
 „Dežko, prilož, lebo mám husiu kožu!!!" 
 
 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

            
 
V noci lieta, vo dne spí,   

            húka a myši loví. 

                             / sova /  

                                                                         Pradie, pradie nite, 
                                                                         utká si z nich siete. / pavúk/ 
                             
Kopýtkami bubnuje,  

pod sedadlom zrýchľuje. / kôň / 
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  SÚŤAŽ     SÚŤAŽ        SÚŤAŽ        SÚŤAŽ     
 
Výhercovia zo 4. čísla sú: 

1. Kristínka Pilátová  7.A 
2. Natália Škvrndová  5.B 
3. Matej Borovička  4.A 

 
Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej. 
 

                                
 

              Potráp si hlavičku  
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Dňa 08.04. 2009 sme sa zúčastnili matematickej olympiády /okresné kolo/. 
Výsledky: 6. ročník – zúčastnili sa 3 žiaci 
   Matúš Beláček 6.A 1. miesto 
   Tibor Škvrnda 6.A 2. miesto 
 
    7. ročník – zúčastnilo sa 7 žiakov 
   Daniel Dupkala 7.A 2. miesto 
    8. ročník – zúčastnili sa 2 žiaci /boli neúspešní  /  
 

                               
 
Dňa 28.-29.04. 2009 sa uskutočnilo okresné kolo v pytagoriáde: 
 3. ročník Sofia Dupkalová  2. miesto 
   Sebastián Beláček 3. miesto 
   Natália Húšťavová 3. miesto 
 
 5. ročník 1. miesto Ema Šlopková, Adrian Mindek 
   2. miesto Milan Pagáč 
   3. miesto Lukáš Raček 
     Elena Dadajová 
     Katarína Gazdíková 
 
 6. ročník 1. miesto Júlia Krupková 
   4. miesto Matúš Beláček 
 
 7. ročník 1. miesto Tomáš Kubala 
   2. miesto Daniel Dupkala 
 
 8. ročník bez umiestnenia 
 

                               
 
Dňa 27.05. 2009 sa uskutočnilo školské kolo Eurokockáč. 
Súťaž prebiehala po vyučovaní a súťažili medzi sebou zástupcovia tried.  
1. miesto 6.A  17 bodov 
2. miesto 5.B 13.5 bodov 
3. miesto 6.B 12.5 bodov 
4. miesto 8.B 12 bodov 
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Akciu s názvom Medzinárodný týždeň bez televízie organizovala p. uč. Erika 
Mrňáková. Prebiehala počas niekoľkých dní a zahŕňala viacero súťaží. 
 
1. Človeče nehnevaj sa! – 1. miesto Barborka Gúcka  1.A 
2. Bedminton  1. miesto Janko Ondrušek  5.A 
3. Milionár  1. miesto Nikolka Mrenková 5.A 
4. Futbalový turnaj 1. miesto trieda 7.A 
      

                               
 
Dňa 17.06. 2009 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladý záhradkár.  
Žiačka Katka Gazdíková postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 
v septembri. Budeme držať palce!! 
 
***************************************************************   
 
Žiačka Gabika Lachmanová sa zúčastnila recitačnej súťaže a v okresnom kole obsadila 
krásne 1. miesto.  
Postúpila do krajského kola a tam obsadila pekné 4. miesto. 
 
   GRATULUJEME!!!                   
 
***************************************************************   

            
 
 
Dňa 07. 05. 2009 sa ôsmaci našej školy zúčastnili exkurzie.  
Vyrážalo sa hneď ráno o 5:15 hod. Cestou do Bratislavy sme sa zastavili v Modre. 
Modra je malé mestečko pri Bratislave. Táto zastávka bola zameraná hlavne na dejepis 
a slovenčinu. Nejaký čas tam žil Ľudovít Štúr. Presťahoval sa tam kvôli vdove jeho 
brata, ktorý zomrel na následky nejakej choroby. Staral sa tam o jeho 7 detí. Po 
prehliadke jeho domu a izby sme nastúpili do autobusu. Hurááááá!!! -smer Bratislava. 
V cieli sme nastúpili na „prešporáčik“. Je to malý vláčik na kolesách. Jeho súčasťou bol 
aj odborný výklad o meste Bratislava a jej minulosti. Po prehliadke hradu sme išli do 
nákupného centra. Okolo 21:00 hod. sme už boli doma v teple.  
 
     
       
                                             /D. Kubalová, 8.A/       
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Gospel je náboženská hudba, ktorá má pôvod v afro-amerických kostoloch v 
prvej polovici 20. storočia alebo v čiernej gospelovej hudbe a náboženskej 
hudbe, ktorú komponovali a spievali hlavne južní gospeloví umelci. 

Medzi spevákov gospelovej hudby zaraďujeme aj speváka Petra Bažíka, ktorý 
o gospele tvrdí : „Gospel je označenie pre formu, obsah textu a nie hudby. Preto 
si zaslúži aj na Slovensku svoju pozornosť a podporu."  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
Ďalšími interprétmi gospelovej hudby sú aj Mária Podhradská a Richard 
Čanaky, Križiaci, Jerichove trúby, Pravá láska...  
  
                                                                                                      /V.Gavláková, 7.A/ 
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                   Čo je už za nami???   
  
 Významné dni a školské akcie: 
06.05. Exkurzia 9. ročník - Kysuce 
08. 05.  Svetový deň chôdze 
07.05. Exkurzia – 8. ročník – Modra – Múzeum Ľudovíta Štúra, vyhliadková jazda 
   Prešporáčikom po starej Bratislave, návšteva Slovenskej národnej rady 
 9. ročník –Hvezdáreň KNM 
10.05.  Deň matiek, Pohybom ku zdraviu /športový týždeň aj u nás/ 
12-05. Súťaž hliadok mladých zdravotníkov 
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 
01.06. Deň detí 
17.06. Prehliadka dravcov /štadión KNM/ 
 Okresné kolo: Mladý záhradkár 
20.06. Poznávací zájazd zamestnancov školy /Gabčíkovo, Čunovo, Devín, Bratislava/ 
22.06. Zasadnutie pedagogickej rady 
26.06. Didaktické hry (1.st.) a účelové cvičenie (2.st.) 
 

10 mesiacov stresu      

Čo nás čaká???    
  

Významné dni: 
01.07. Medzinárodný deň vtipov 
07.07. Deň čokolády 
13.07. Medzinárodný deň hlavolamov 
02.08. Medzinárodný deň priateľstva 
02.09. Prvý školský deň  

 
NO PREDSA  2  MESIACE  PRÁZDNIN  

                     HURÁÁÁ   !!! 
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     Alicia Keys 
 
Nádherná fialková toaleta od Armani 
speváčkinej čokoládovej pleti 
dokonalo pristane. Vysoký rozparok, 
sexi sandáliky, husté vlnité vlasy, 
dramatický mejkap - takto vyzerá 
jedna z najsexi celebrít. 

Hodnotenie z minulého čísla je 1. 

    
 /D. Fábiková, 7.A/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
/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./ 
 


