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Povolaním je detský lekár. Viac ako dvadsať rokov sa venoval klinickej pediatrii a 
práci s hendikepovanými deťmi. 
Je plodným publicistom. Okrem článkov v odbornej tlači publikoval stovky príspevkov  
v regionálnych novinách s tematikou životného štýlu, zdravia, prírody Kysúc, turistiky a 
histórie regiónu. Je aktívnym ochranárom prírody, vášnivým turistom a vrchárskym 
nadšencom. So svojimi zážitkami sa pravidelne delí v regionálnej tlači. Napísal štyri knihy 
poviedok o kysuckých vrchároch. Mnohé námety zozbieral na svojich nekonečných 
potulkách po horách a zachytil svojím perom.  
 

V roku 2002 mu vyšla prvotina pod názvom Bimaček, v roku 2003 zbierka 
poviedok Bimak, o rok neskôr Urvisko a v roku 2005 Vrstevnice. Všetky knihy ilustroval 
akademický maliar Ondrej Zimka  a vydávalo ich vydavateľstvo Magma Čadca. V roku 
2003 mu vyšla zbierka esejí a náučno-populárnych článkov pod názvom Dobrého zdravia 
vinšujem! 
 
 
Tvorba pre deti:  Poďme sa báť! (2006) – zbierka rozprávok a povestí z Kysúc 
   Vili Víly vence (2007) 
   Blaženkin rok (2009) 
 
      
        /red./ 

 

JOZEF  MAREC 
 

� 19. 4. 1958   Turzovka 
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 PASOVANIE PRVÁKOV A ČAROVNÁ NOC NA HRADE SUĽKOV 
 

Dňa 11.12.2009 sa u nás uskutočnili hneď dve 
zaujímavé akcie. Prvou bolo pasovanie našich malých 
prváčikov, ktorí konečne vstúpili  
do žiackeho stavu a prijali funkciu žiak/žiačka našej školy. 
A tou druhou bola Čarovná noc, ktorou vyvrcholilo pasovanie. 
A ako to celé prebiehalo? 
Už pri „bráne“ nášho Suľkovského hradu vítali prváčikov zbrojnoši, ktorí vpustili 
žiakov len po zodpovedaní hesla. Po vstupe sa ich ujali dvorné dámy. Prešli cez 
storočnú pavučinu a stretli sa s rozprávkovou bytosťou. Bola ňou Večernica a stála pri 
strome múdrosti. Na ňom boli povešané autíčka a kvietočky s písmenkami. Okrem nej 
tam čakal na deti aj bazén, do ktorého vhodili zvieratko a zahrali sa s loptou. Po týchto 
úlohách ich dvorné dámy odviedli na prvé poschodie. Tam už čakal pán kráľ (p. riaditeľ 
Zátek) a nastalo pasovanie. Na tomto obrade boli, samozrejme, prítomní aj všetci 
dvorania: dvorné dámy, šašovia, zbrojnoši. Po ňom ešte každá trieda predviedla svoj 
pripravený program a následne sa išli všetci posilniť do komnaty hojnosti. Po naplnení 
brušiek už na žiakov čakali kráľovské komnaty, napr. komnata šikovnosti, zábavy, 
zdatnosti, múdrosti či strachu. V nich museli plniť rôzne úlohy a preukázať svoju 
šikovnosť a odvahu. Po ich zvládnutí už čakala prváčikov noc plná čarov a kúziel. 
Verím, že sa im po tomto prijatí bude dariť celých deväť rokov. 
 

                   ZÁPIS PRVÁKOV 
           
V dňoch 15. a 18. januára sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Rodičia 
priviedli svoje ratolesti, aby aj oni už od septembra mohli patriť do 

veľkej školy a stali sa z nich prváčikovia. Deti privítali pri dverách staršie žiačky 
prezlečené v kostýmoch a potom im farbami namaľovali rúčku, aby urobili svoj 
odtlačok na veľký papier.  Previedli ich po škole a poukazovali im triedy, v ktorých sa 
budú učiť. Boli pre ne pripravené i rôzne úlohy, aby dokázali pani učiteľkám, že z nich 
už môžu byť ozajstní školáci. Rodičia medzitým vyplnili dotazník o svojom dieťati a 
poskytli škole potrebné údaje. Na všetky ich prípadné otázky odpovedal nielen pán 
riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek, ale aj ďalší učitelia, ktorí im ochotne poskytli všetky 
informácie o ponukách školy. 
Na školský rok 2010/2011 bolo zapísaných do našej školy 44 detí. Riaditeľstvo školy 
vám v mene všetkých zamestnancov, rodičov a žiakov ďakuje za prejavenú dôveru. 
Budeme robiť všetko pre to, aby sme im odovzdali to, čo budú v živote najviac 
potrebovať. Nielen dôležité vedomosti, ale aj hodnoty pre život, ktoré si budú 
osvojovať.  
Prváčikovia, už sa na vás tešíme a veríme, že so všetkými z vás sa v prvý školský deň 
stretneme.         
                                                                                 Mgr. Katarína Halúsková 
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Žiaci II.B si pod vedením svojej triednej pani učiteľky nacvičili v rámci Mesiaca úcty 
k starším divadielko: Únos starkých. Prezentovali sa ním ostatným spolužiakom na 
VIANOČNEJ BESIEDKE v Dome kultúry v KNM. Predstavenie bolo veľmi vydarené, a 
preto sa deti rozhodli, že by sa mohli ukázať aj svojim rodičom, starým rodičom, tetám, 
súrodencom... Pani učiteľka nápad zrealizovala a na ZRPŠ, ktoré sa konalo 17. 12. 2009, 
sa malí čertíci predviedli v plnej paráde a zožali obrovský potlesk. A čo samotné ZRPŠ 
a jeho podoba? Myslíme si, že do histórie školy sa zapísalo ako najpočetnejšie.  
 
   (informácie poskytla Mgr. Mária Birošíková – ďakujeme) 
 
�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �                  
 

 
 
Milí žiaci , 
ešte v septembri sa naša škola zapojila do projektu Škola 
priateľská k deťom. Unicef pomáha deťom na celom svete, 
aby sa ich život zlepšil. V čase od októbra do polovice 
decembra 2009 sa v našej škole uskutočnil predaj 

vianočných pohľadníc Unicef. V priebehu týchto dní sa podarilo získať pre Unicef 
celkom 26 054,- Eur. Z toho sme my prispeli čiastkou 114,- Eur. 
 Za deti celého sveta vám posielame veľké ĎAKUJEM ...☺ 

 
             Mgr. Erika Mrňáková 
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                                                                  Vitajte vo svete Google! 
Poznám veľa ľudí, ktorí si život bez internetu (nehovoriac 
o počítači) nevedia predstaviť. Keď si niečo potrebujete 
vyhľadať, tak to hľadáte na internete. Internet sa pomaly stáva 
akýmsi strediskom dnešného moderného života.  

Keď niekto povie známu frázu („pozriem si to na internete“), každému  v okamihu 
napadne GOOGLE - jedna z najväčších it spoločností. Google nie je len vyhľadávanie. 
Je to vlastne taký internetový systém. Nájdete tu prehľadávanie webov, obrázkov,  
prekladač („do“ aj „z“ 51 jazykov),  katalóg, kalendár, Google Docs, ale aj odkúpený 
YouTube a Gmail. Služba  Gmail je založená na myšlienke, že e-mail môže byť 
intuitívnejší, účinnejší a užitočnejší. Má menej spamu, mobilný prístup a množstvo 
priestoru (7 400 MB). Registrácia je úplne jednoduchá. Stačí vyplniť formulár (meno, 
priezvisko, váš budúci e-mail, heslo, text z obrázku) a máte prístupné množstvo funkcií! 
Mnoho z vás už asi poznáte Chrome, web browser (internetový prehliadač).  
Je to úplne jednoduchý program, ktorý vás zaujme svojou jednoduchosťou a výkonom. 
Je postavený  na jadre WebKit, ktorý sa ani zďaleka nemôže rovnať tomu od 
Microsoftu (Internet Explorer) s tisíckrát opraveným a 12 ročným jadrom Trident. 
Google však nikdy len tak  nestojí na mieste, a preto sa v týchto mesiacoch dozvedáme 
o novom operačnom systéme z dielne „googlákov“. Google Chrome OS (alebo aj 
Chromium) je postavený na jadre Linuxu a designu s ich webového prehliadača. Podľa 
dostupných informácií nebude možné Chrome OS len tak nainštalovať, ako to poznáme 
z MS Windows. Google Chrome OS bude totiž potrebovať vlastný a všade rovnaký 
hardvér. Už teraz si ho väčšina obľúbila. 

     
      Výsledky najobľúbenejšej PC hry na našej škole 
 
Najobľúbenejšiu hru na škole určiť nemôžeme, pretože: 

1. vašich hlasov bolo okolo 15 a na našej škole je okolo 350 žiakov, 
2. uvádzali ste browserové hry (t.j. hry, ktoré sa hráte vo svojom internetovom 

prehliadači), 
3. ani jedna hra nedostala viac ako 1 hlas ;). 

Aby ste však vedeli, za aké hry hlasovali vaši spolužiaci, tak  pár  ich tu uvediem. Vo 
vašich odpovediach  ste uvádzali hry ako „Prince of Persia“, „Age of Empires“, „Play 
Hitman“, ale objavili sa aj hry ako „FIFA 09“, „Need for Speed 2“, „GTA San 
Andreas“, či „The Sims 2“ aj „The Sims 3“ a „Counter Strike 1.6“. Niektorí žiaci 
spomenuli „Klubíčko her“, „Purble Place“, „Mario“ (pravdepodobne hru z prostredia 
Mario Bros), ale aj „Bulanci“ (tak populárne strieľacie vankúšiky). Spomeniem aj iné 
browserové hry: „Gladiatus“, „Happy pets“ a „DarkOrbit“. 

                     /Tibor Škvrnda, 7.A/ 
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Lev hovorí zvieratám v lese: 
- Kto skočí z tejto skaly, zaplatím mu milión dolárov!  
Potom zlezie zo skaly a čaká na odvážlivcov,  
keď zrazu zo skaly zletí veľký medveď.  
Bez zranenia sa postaví a lezie naspäť.  
Lev nechápavo krúti hlavou: 
- Počkaj. Veď si vyhral ten milión! 
A medveď nahnevane odvrkne: 
- Čakaj.  Najprv zabijem toho, ktorý ma sotil! 

    
Žabička ide k zverolekárovi a má na hlave ponožku.  
Keď príde zverolekár, tak  sa na ňu začudovane pozrie a spýta sa:  
,,Žabička, kto ti to urobil?!" Žabička mu odpovie:  
,,Drž hubu starý... toto je prepadnutie!" 
 
 
         Mladý komár hovorí matke:  
                                                      - Mami, chcem ísť dnes do opery. Pusť ma. 
                                                      - V žiadnom prípade. 
                                                      - Ale ja chcem! Ináč ujdem z domu! 
                                                      - No dobre, ty nešťastník, len ťa prosím,  
                                                       dávaj si strašný pozor pri potlesku! 
 
Prečo kohút kikiríka tak skoro ráno? 
Lebo keď sa zobudia sliepky, tak  už musí držať zobák:)))) 
 
 
           /pripravila Domonika Kubalová, 9.A/ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
                              Miss mokré tričko 

Išla som do letného tábora. Každý rok tam oslavujeme  
narodeniny. Keď nastal deň mojej oslavy, tak sme mali rôzne 
súťaže. Mali sme preskočit malý potôčik. Predo mnou išiel 

môj idol a ja som išla ako posledná.  Každý ho preskočil. Iba ja nie! Spadla som a bola 
celá mokrá. A navyše som mala oblečené biele tričko bez  podprsenky.  Môj idol sa za 
mnou otočil a začal sa strašne smiať. Hotová miss mokré tričko!!! 
                                                                                                                            

    /pripravila Kristínka Klučková, 5.A/ 
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SÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽSÚŤAŽ         ���� SÚŤAŽ   SÚŤAŽ   SÚŤAŽ   SÚŤAŽ   ����    SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ             ����            SÚŤAŽ    SÚŤAŽ    SÚŤAŽ    SÚŤAŽ     
Nezabudnite, že keď testík vyplníte, tak sa ponáhľajte na prízemie a tam vás opäť čaká 
škatuľka, do ktorej môžete vhodiť svoje správne odpovede. 
Troch z vás odmeníme a vaše mená uverejníme v ďalšom čísle.   
No a to vyjde v APRÍLI... 
A tu sú výhercovia z 2. čísla: 
                                1.  Simonka Slivková (5.A) 
                                2.  Ema Škvrndová (5.A) 
                                3.  Tibor Škvrnda (7.A) 
 
Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej. 
                                                                             
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - -  
 
Meno a priezvisko: ............................................................ 
Trieda: .......................... 

1. Čo znamená PC? ....................................... 
2. Koľko má miliarda núl? ............................................................ 
3. Doplň z tajničky:  ................................................. 
4. Sv. Valentína je ...................februára. 
5. Kedy sa začína Veľká noc? ................................................. 
6.     Napíš hodnotenie zo strany 12?....................................... 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 
   

     TAJNIČKA 
 
 

1. Aká je základná tekutá 
životná jednotka? 
2. Kto má meniny 24. 12.? 
3. Ako sa volá nástroj, ktorým 
svietime doma? 
4. Keď sa dotkneš zástrčky, 
tak ťa kopne? 
5. Čím striháme papier? 
6. Ktorá speváčka bola 
predstavená v minulom čísle  
na strane 12? 
7. Mäkké i s dĺžňom je. 

        8. Doplň: žiacka ................... 
 

/testík + tajničku  pripravila Ema Škvrndová, 5.A/ 
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   Emócie Emócie Emócie Emócie ---- city city city city    
Emócia alebo cit je prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého 

sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu a k iným ľuďom. City a emócie sa často 
zamieňajú. Emóciami sa označujú nižšie city spojené s uspokojovaním základných 
ľudských potrieb ako jedenie, pitie, spanie. City sú trvalejšie emócie spojené s vyššími 
potrebami, s medziľudskými vzťahmi, hodnotami človeka a života, s potrebami 
myslenia a prežívania krásy a s kultúrnymi potrebami človeka. City má iba človek. A 
iba človek je schopný empatie, čo znamená vcítenie sa do citov a prežívania druhého. 
Najvýraznejšie prejavy citov sú plač a smiech. 
Niekedy by sme ich najradšej ukryli hlboko pod zem, no mnohokrát si neuvedomujeme, 
že city sú naším veľkým bohatstvom a mohli by sme povedať, že práve oni nás robia 
ľuďmi.                                                                                                                   
Aký máš vzťah k vlastným citom??? Skús sa popasovať s naším testíkom a nájdeš 
odpoveď na otázku =) 

1. Ako reaguješ, keď ťa niekto pochváli?   
A - prijmem to bez rozpakov, veď som si to zaslúžil/a 

           B - začervenám sa a cítim sa trochu neisto 
           C - poteším sa, veď pochvala vždy dobre padne 

2. Ako často mávaš strach? 
           A - skoro nikdy 
           B - dosť často 
           C - iba v situáciách, ktoré považujem za naozaj nebezpečné 

3. Vyber si jeden z nasledujúcich kvetov: 
            A - snežienka 
            B - fialka 
            C - margarétka 

4. Čo hovoríš na príbehy o duchoch? 
A - sú strašidelné iba pre deti 

              B - radšej sa im vyhýbam, lebo potom ťažko zaspávam 
              C - je to fascinujúca a trochu aj nebezpečná záležitosť 

5. Nekontrolovateľný výbuch hnevu... 
A - tiež sa musí dať ovládnuť 

              B - je ventilom, ktorý treba v kritických situáciách uvoľniť 
              C - je spôsob, ako prejaviť veľký hnev, aj keď asi nie najvhodnejší  
Vyhodnotenie: 
Najviac odpovedí A:  SI ĽADOVEC  – Neexistuje situácia, v ktorej by si stratil/a nervy. 
Je to fajn, lebo sa dá na teba spoľahnúť. Mohlo by to byť ešte krajšie,  keby si sa okolo 
seba vedel/a pozerať aj očami svojho srdca. 
Najviac  odpovedí   B: ŽIVOT JE PRE TEBA VE ĽKÉ „VZRÚŠO“  – Tvoja tvár ťa 
často prezradí, lebo sa tváriš presne tak, ako sa aj cítiš. Problémom je to, že sa pri 
rozhodovaní necháš často ovplyvniť inými. 



Najviac odpovedí   C: ROZUM A CIT V JEDNOM  – Nevzdal/a si sa svojich citov, 
ale do skrinky si neodložil/a ani rozum. Tvoja snaha nie je zbytočná, pretože ak sa 
naučíš kontrolovať, môžeš čerpať z radostí v každom dni života. 
             /Veronika Gavláková, 8.A/ 
––– In - Suľková čik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 9999 
   

         

                       
 

 
              
Pochopiť  salsu znamená vychutnávať si krásu života, užívať si každú sekundu, 
zabudnúť na problémy. A to všetko sa odzrkadľuje aj v tanci - uvoľnenosť, 
bezstarostnosť, dobrá nálada. Úplný pokoj a úsmev na tvári. Podobne ako vo všetkých 

latinskoamerických tancoch má veľa figúr. 
 Zaujímavosť - SALSA ZNAMENÁ AJ: druh omáčky a skupina 
hudobných štýlov pôvodom z Karibiku.                                                                                                                                           
Vznikla zmiešaním európskych, afrických a indiánskych kultúr . 
Bola to predovšetkým španielska a francúzska hudba,  ktorá sa 
zmiešala s africkými rytmami. 
Môže sa tancovať v páre,  jednotlivo ale aj v skupinkách. 
 
 

                      /pripravila I. Sedláčková, 7.A/                               
 
 ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  

                        
V tomto ročnom období náš organizmus začína pociťovať nedostatok prísunu vitamínov 
a slniečka.       
Tým sa znižuje naša obranyschopnosť. Je teda na nás, aby sme telu pomohli vyhrať boj 
so zákernými bacilmi a vírusmi, ktoré sa okolo nás motajú len taký fukot. Skúsme to 
HLIVOU USTRICOVOU.  Že ju nepoznáte? Tak to rýchlo napravíme ☺ a že prečo? 
Práve pre jej neoceniteľné schopnosti :  

*obsahuje BETA-GLUKÁN   
*má prirodzenú schopnosť aktivovať bunky zabezpečujúce obranyschopnosť 
  organizmu 
*pomáha telu bojovať proti vírusom a baktériám 
*regeneruje tkanivá 
*pomáha pri liečbe zápalov a kožných ochorení 

*obsahuje množstvo vitamínov a minerálnych látok 
*jej výživné hodnoty sa nezničia žiadnou tepelnou úpravou   
                   TAK NA ZDRAVIE ☺ 

                          /Veronika Gavláková, 8.A/ 
11110 0 0 0 | ––––––––––––––––––––––––––––––––––  In - Suľková čik –– 

                               
Dňa 8. 12. 2009 sa uskutočnil vianočný turnaj v riešení SUDOKU. Súťaže sa zúčastnilo 45 
detí našej školy v troch kategóriách: 
4. – 5. ročník:  19 súťažiacich 1. miesto: Petra Macurová, 5.A 
6. – 7. ročník: 11 súťažiacich 1. miesto: Martin Lukáč, 7.B 
8. – 9. ročník:  15 súťažiacich 1. miesto: Erika Jantošíková, 8.A 
 
    ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 
Okresné kolo celoštátnej súťaže vo florbale sa uskutočnilo 9. 12. 2009. Staršie žiačky sa 
umiestnili na 1. mieste. Najlepšou strelkyňou turnaja bola Miška Vahančíková (8.A). Starší 
žiaci obsadili krásne 3. miesto. 
 
   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 
Pytagoriáda 3. – 8. ročníka sa uskutočnila v dňoch 15. - 16. 12. 2009. 
 
3. ročník:  riešilo 34 žiakov 1. miesto: Boris Jedinák, 3.A  
    2. miesto: Michal Galvánek, 3.A 
    3. miesto: Michaela Vlčková, 3.A 
4. ročník:  riešilo 23 žiakov 1. miesto: Fabián Rapčan, 4.A 
    2. miesto: Sofia Dupkalová, 4.A 
    3. miesto: Marianna Plošticová, 4.A 
5. ročník:  riešilo 21 žiakov 1. miesto: Andrea Tinková, 5.B 
    2. miesto: Filip Fábik, 5.B 
    3. miesto: Lukáš Komzala, 5.A 
6. ročník:  riešilo 22 žiakov 1. miesto: Natália Marčanová, 6.A 
    2. miesto: Ema Šlopková, 6.B 
    3. miesto: Adrián Mindek, 6.B 
7. ročník:  riešilo 18 žiakov 1. miesto: Matúš Beláček, 7.A 
    2. miesto: Tibor Škvrnda, 7.A 
    3. miesto: Júlia Krupová, 7.A 
8. ročník:  riešilo 14 žiakov 1. miesto:  Michal Falát, 8.A 
    2. miesto: Erika Jantošíková, 8.A 
    3. miesto: Tomáš Kubala, 8.A  
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Dňa 19. 1. 2010 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády AJ.  



- kategória B Mária Grančičová, 8.A 
Tomáš Kubala, 8.A     (5. miesto) 

- kategória A  Mária Griecsová, 7.A 
Nikola Chovancová, 7.B     (3. miesto) 
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Okresné kolo matematickej olympiády sa konalo 27. 1. 2010 v Dome kultúry v KNM. 
Zapojilo sa 8 základných škôl a zastúpená bola aj naša škola: Andrea Tinková (5.B) – 1. 
miesto, Ema Škvrndová (5.A) – 2. miesto, Lucia Knihová (5.B) – 3. miesto, Matej 
Borovička (5.A) – 5. miesto, Lukáš Komzala (5.A) – 5. miesto. 
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Zuzka Sedláčková (4.A) a Ivetka Sedláčková (7.A) sa v okresnom kole 
Šaliansky Maťko - recitácia povesti - umiestnili na 1. mieste a postúpili do krajského 
kola.  Krajského kola sa nezúčastnili zo zdravotných dôvodov. 
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Biologická olympiáda (1. kolo) sa uskutočnila 12. 2. 2010 pre 4. - 5. ročník. Družstvo 
našich žiakov obsadilo krásne 1. miesto. A ktorí to boli? Ema Škvrndová (5.A), Petra 
Macurová (5.A), Michal Vojtáš (5.A). 
       VŠETKÝM   GRATULUJEME !!! 
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DECEMBER, JANUÁR (v skratke) 
 1. 12.        Svetový deň boja proti AIDS – rozhlasová relácia 
  2. 12.        Súťaž Všetkovedko (3., 4. roč. – vedomostná súťaž) 
 7. 12.        Divadelné predstavenie v DK – predstavenia jednotlivých  
                      tried na I. stupni 
 11. 12.        Pasovanie prvákov – Čarovná noc v škole 
 22. 12.       Posedenie pri stromčeku 
 15. – 18. 1.  Zápis prvákov 

24. 1.        Deň komplimentov ☺ ... 
 
 

  ☺☺☺☺                   ☺☺☺☺ 
 
FEBRUÁR, MAREC 
 

- Valentín v škole; Súťaž o najkrajší ozembuch; Školský karneval; Školské 
kolo HK; Rozprávkové vretienko; Monitor – 9. ročníky;  
Lyžiarsky výcvik – 7. ročníky; Prvý jarný deň (21. 3.); Deň učiteľov; 
Človeče, nehnevaj sa! – 2. ročník súťaže.... 
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                                           LADY GAGA 
 
Povolanie: speváčka a textárka 
Vek: 23                              
Dátum narodenia: 28. marec 1986 
Miesto narodenia : Yonkers, New York v USA 
Znamenie : BARAN 
Výška: 155cm 
 

   
 

   1   2   3   4   5 

 
 
Hodnotu známky vpíšte aj do testíka  na str. 7. Výsledok vášho hodnotenia sa dozviete 
v budúcom čísle.  A ako to dopadlo s TINOU? Dostala od vás 1. 
               /pripravila Peťa Macurová, 5.A/ 
 
 
Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Veronika 
Gavláková (8.A) - šéfredaktor, Ivetka Sedláčková (7.A) - predseda, Tibor Škvrnda 

Jej pravé meno je Stefani Joanne 
Angelina Germanotta. Je to americká 
speváčka talianskeho pôvodu.  
Jej prezývka Lady Gaga vznikla podľa 
názvu skladby od skupiny Queen - Radio 
Gaga. Od štyroch rokov hrá na piano, 
v trinástich rokoch zložila svoju prvú 
pesničku, v sedemnástich bola jedným 
z dvadsiatich detí,  ktorým sa pošťastilo 
učiť sa v škole Tisch School Of  Arts. 
Lady Gaga je bývalá spolužiačka Paris 
a Nicky Hiltonových. Piesne skladala už 
aj pre Pussycat Dolls, Britney Spears a 
New Kids On The Block. Lady Gaga má 
dvoch psov a volajú sa Remus a Lava. 
Účinkujú vo videoklipe Poker Face,  
Eh Eh a Lovegame. 



(7.A) – grafický dizajnér, ďalší členovia redakčnej rady Emka, Petra, Kristínka, 
Veronika, Dominika a prispievatelia, ktorým ďakujeme. 
 


