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Vysokoškolské štúdium ukončil na MVSŠ v Moskve, kde študoval filozofiu, 
históriu a ekonómiu. V roku 1992 si doplnil kvalifikáciu na Vysokej škole ekonomickej 
v odbore bankovníctvo. Pôsobí v spoločnosti Wüstenrot ako agentúrny riaditeľ. Aktívne sa 
venuje publikačnej činnosti, prispieva do regionálnych a celoslovenských periodík. Už 
začiatkom 70-tych rokov začína písať rozprávky, ktoré uverejňoval vo viacerých 
časopisoch, novinách, ročenkách, týždenníku Kysuce a novinách Žilinského 
samosprávneho kraja.  

V roku 2004 boli vydané rozprávky knižne pod názvom Kysucké rozprávky. 
V roku 2005 vyšlo voľné pokračovanie rozprávok s názvom Kysucké rozprávky 2. O rok 
neskôr vyšla kniha rozprávok pod názvom Drotárova palica. V roku 2008 ďalšia kniha 
s názvom Kysucké rozprávky 3. Žije a tvorí v Čadci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                                   /red./ 

 

Dr. Anton Pajonk 
 

� 25. 6. 1953   Svrčinovec 
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Dňa 15. februára sa v našej škole uskutočnil karneval. 
Všetko sa to začalo už o 14:00 hod. príchodom masiek (našich zamaskovaných žiakov) 
do telocvične školy, kde nasledovala prezentácia. Celou akciou nás sprevádzali 
zástupcovia školského parlamentu, ktorí si pripravili aj úvodný príhovor. Potom sa už 
pustila hudba a masky sa mohli začať predvádzať. Počas toho ich, samozrejme, svojím 
bystrým očkom sledovala porota. Tú tvoril pán riaditeľ, učitelia, zástupcovia 
parlamentu a rodičia. A nemala to veru vôbec jednoduché, lebo masky boli veľmi 
zaujímavé a každá bola svojím spôsobom originálna. Medzi maskami sme mohli 
objaviť aj zamaskované pani učiteľky, ktoré sa nenechali zahanbiť a prekvapili žiakov. 
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. Počas 
týchto napätých chvíľ čakalo na žiakov občerstvenie v podobe šišiek a teplého čajíka. 
Na záver pán riaditeľ vyhlásil víťazov, ktorí si mohli vybrať z pripravených cien tie, 
ktoré sa im najviac páčili. Naša škola túto akciu organizuje pravidelne každý rok a už 
teraz sa všetci tešíme na ten budúci a sme zvedaví, akými maskami nás opäť žiaci 
prekvapia. 

 
Mgr. Katarína Halúsková 

 

  

 
 

Ešte v minulom čísle sme vás informovali o netradičnom ZRPŠ II.B triedy pod vedením 
p. uč. Birošíkovej. Žiaci vtedy zožali obrovský úspech, o ktorom sa dozvedel i p. 
riaditeľ. Ako veľký divadelník si ich pozrel a prihlásil celý krúžok na súťaž. Regionálna 
súťaž detskej tvorivosti „Deti deťom“ sa uskutočnila 30. 3. 2010 v Krásne nad 
Kysucou. A čuduj sa svete, tie malé 7-ročné Kuriatka, ju vyhrali. Postúpili na krajskú 
prehliadku „Divadelný medveď“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. – 8. 4. 2010 v Žiline. 
Konkurencia bola veľká, množstvo divadelných súborov z celého kraja. Malí čertíci od 
obecenstva získali najhlasnejší potlesk.  
      

/informácie poskytla p. uč. Birošíková/ 
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Morena, Morena kdes prebývala.... 
 
Zimu vo zvykosloví predstavuje slamená figurína oblečená do ženských šiat nazývaná 

Morena, Marmuriena, Marjena, Kyselica alebo smrť. Morena bola staroslovanská 

bohyňa zimy a smrti. Na jar končí jej vláda. V minulosti mládež, niekde len dievčatá, 

nosili túto figurínu so spevom po dedine, aby ju nakoniec obradne hodili do vody alebo 

spálili. Tento obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska, ale u Slovanov 

vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom, o ktorom možno s najväčšou 

pravdepodobnosťou tvrdiť, že sa zachoval ešte z dôb 

predkresťanských. Je pravdepodobne ohlasom ľudskej obete zime a jarným vodám. 

Tento zvyk sa rozhodli pani  učiteľky a žiaci 1.- 4. ročníka našej školy oživiť a konečne 

sa tak rozlúčiť s PANI ZIMOU a privítať novú vládkyňu – PANI JAR. Za  hlasného 

spevu detí, štrngania a búchania ručne vyrobených ozembuchov sme v piatok 19.3.2010 

niesli Morenu ulicami mesta. Zastali sme pri rieke Kysuca a pred zrakmi všetkých 

zúčastnených sme Morenu zapálili a hodili do vody dúfajúc, že s ňou odpláva všetko 

zlé. Prúd vody odnášal Morenu stále ďalej a ďalej, ale slnku sa akosi nechcelo ukázať 

svoje lúče. A preto sme ho začali vyvolávať riekankami a pesničkami, aby sa jar mohla 

ukázať v plnej paráde – mladá a krásna. Spokojní sme sa vracali do školy s pocitom, že 

zima už uvoľnila miesto voňavej a slnečnej jari. 

                         

 
        /informácie poskytla p. uč. Lenka Škoriková/ 
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Sociálne siete sú systémy, kde ide 
predovšetkým o prepájanie kontaktov medzi ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné. Každý 
užívateľ má vlastný profil, v ktorom má zapísané všetky kontaktné informácie. 
Nevýhodou je fakt, že užívatelia si do profilu môžu napísať nepravdivé informácie 
a rozdiel medzi tými pravými a falošnými u neznámej osoby ťažko odhalíte. 
 
 

Facebook je najznámejšia sociálna sieť. Založil ho v roku 
2004 Mark Zuckerberg pre študentov Hardwardskej 
univerzity. Tento projekt bol tak populárny, že od augusta 
2006 sa doň môže zaregistrovať hocijaká osoba, ktorá 
dovŕšila 13 rokov. Facebook je známy svojou 
jednoduchosťou a množstvom funkcií. Čo je však pre nás 
dôležité je slovenská lokalizácia a rozumné zobrazovanie 
reklamy.  
Svoju popularitu si získal aj najmä aplikáciami tretích strán 
a samotných užívateľov. S priateľmi si môžete chatovať, 

posielať správy, kamarátov vyhľadáte podľa školy, zamestnania, prípadne mu môžete 
poslať pozvánku.  
Skrátka a stručne je Facebook jednotka medzi sociálnymi sieťami. 
 
                                                                                                  http://facebook.com/ 
 
MySpace je po Facebooku druhá najpopulárnejšia sociálna sieť. Podobne ako 
konkurencia aj MySpace je obľúbený  najmä vďaka aplikáciám tretích strán 
a vlastnému e-mailovému klientovi, v ktorom si vytvoríte mailovú adresu v tvare: 
hocičo@myspace.com. Samozrejme, obsahuje IM klienta (chatovanie) a posielanie 
správ v rámci tejto sociálnej služby. Čo je pre nás nevýhodou? Množstvo reklamy (na 
rozdiel od Facebooku, kde sa na jednej stránke zobrazia 4 textové reklamy, tak tu vám 
budú zavadzať obrovské bannery) a nie je v slovenčine (dokonca ani v češtine!). Aj 
napriek týmto „mínuskám“ je to jedna z najpopulárnejších sociálnych sietí. 
                                                                                       http://myspace.com/ 
 
 
 
            /pripravil T. Škvrnda, 7.A/ 
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Ide 150-kilová žena po ulici a spieva si:  
"Keby som bola jahôdkou.." 
A policajt na druhej strane cesty hovorí:  
"To by bolo džemu..." ☺ ☺ 
 

Muž volá na policajnú stanicu: 
   "Prosím Vás, neutiekol včera z psychiatrie 

                                                     nejaký blázon?" 
                                                   "Nie, prečo sa pýtate?" 
                                                   "V noci mi totiž niekto uniesol ženu." 
Učiteľka hovorí Jankovi nech vyskloňuje slovo piť. 
-Janko skloňuje:  
-Ja pijem  
-Ty piješ  
-On pije  
-My pijeme  
-Vy pijete  
!!!Oni platia.!!! 
 
Stretnú sa dve mačky. Jedna hovorí: "Ahoj!" 
A druhá na to: "Mééééé!" 
"Čo blbneš, prosím ťa?!" 
 "No čo! Učím sa cudzie jazyky." 
 
     /pripravila Dominika Kubalová, 9.A/ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
                                 Príjemný večer 

 
Chceli sme si s mamou urobiť príjemný večer, zababušiť sa do 
deky a len tak pozerať televíziu. Mama ale musela ešte niečo 
urobiť, tak som si sadla na chvíľku k počítaču. Započula som, ako 
niekto vošiel do mojej izby. Myslela som si, že je to moja mama.  
Bez toho, aby som sa otočila, tak som na ňu zavolala: ,,Ja si musím 
ísť ešte odskočiť na veľkú !“ Odpoveďou mi bol obrovský 

                  smiech. Otočila som sa a pozrela do tváre môjho 19-ročného brata 
                  a jeho dvoch kamošov.        ☺☺☺☺        ☺☺☺☺    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /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 posledné vyjde v JÚNI... 
A tu sú výhercovia z 3. čísla: 
                                1. Tatiana Svrčková  4.B   
                                2.  Ema Škvrndová 5.A 
                                3.  Mária Griecsová 7.A 
 
Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej. 
                                                                             
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - -  
 
Meno: ................................. 
Priezvisko: .................................................. 
 

1. Ako sa volá najpopulárnejšia sociálna sieť?  ........................................ 
2. Ako sa volá najdlhšia rieka na svete?  

.......................................................................... 
      3.     Doplň z tajničky:  .................................................................................... 

4. Ako sa volá najvyšší vrch? ..................................................................... 
5. Deň narcisov je.................... apríla. 

      6.     Napíš  hodnotenie zo strany 12? ................................................ 
 
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 
     T  

      
1. Ako sa volá priehľadná nitka? 
2. Ako sa volá dopravný 
prostriedok na 4? 
3. Aký je najväčší štát na svete? 
4. Ako sa volá žlté kyslé ovocie? 
5. Ako sa volá malý oblý domček 
zo snehu? 
6. Čo papajú myšky? 
7. Ako sa volá vec, ktorou si 
umývame ruky? 
 
 

 
/testík + tajničku  pripravila Ema Škvrndová, 5.A/ 
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   ZRKADIELKO              
Kto sa nestará o svoj imidž je považovaný tak trochu za mimozemšťana. Málokto si 
však uvedomuje, že človek, ktorý márni priveľa času obdivovaním seba pred zrkadlom, 
je na tom ešte horšie. A čo ty? Vieš v tom nájsť zlatú strednú cestu? 
Tak to poďme spolu skúsiť ☺.... 
 

1. Koľkokrát sa cez deň pozrieš do zrkadla ? 
                    A - jeden, maximálne dvakrát 
                    B - približne päťkrát 
                    C - minimálne desaťkrát 
 

2. Aké zrkadlo je podľa teba ideálne ? 
                     A - akékoľvek 
                     B - veľké na celú stenu 
                     C - prenosné 
 

3. Robíš na seba grimasy ? 
                      A - áno a málokedy sa pritom nerozosmejem 
                      B - niekedy aby som sa trochu pobavil/a 
                      C - nie, veď už nie som dieťa 
 

4. V ľudových rozprávkach je zrkadlo symbolom zla. Súhlasíš? 
                      A - nie, veď v takéto hlúposti už nikto neverí 
                      B - čo ja viem  
                      C - áno, pretože prináša nešťastie, keď sa rozbije 
 

5. Čo zo seba musíš vidieť v zrkadle? 
                      A - celú postavu 
                      B - iba tvár 
                      C - stačí časť postavy 
Vyhodnotenie : 
 
Najviac odpovedí A: Neutekáš spred zrkadla, ale nie si ani typ, ktorý by strácal čas 
obdivovaním seba samého v zrkadle. Zastav sa niekedy pred zrkadlom. Tvoja podoba 
v ňom ti pomôže pozrieť sa aj na „očiam neviditeľné“ a spoznať svoju pravú krásu. 
 
Najviac odpovedí B: Občas sa ti stáva, že sa necháš ovládnuť dôležitosťou toho, ako 
vyzeráš. Namiesto obzerania sa pred zrkadlom skús pouvažovať nad svojimi 
chybičkami a napraviť ich. 
 
Najviac odpovedí C: Si ako narcis, ktorý svoj život prežíva s pohľadom upreným do 
zrkadla. Okrem pozerania do zrkadla si nájdi čas upratať vo svojom vnútri.                       
                

/Veronika Gavláková, 8.A/ 
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Obľubovali ho už  obyvatelia starovekého Grécka, ktorí sa 

zameriavali na vzdelanie a krásu života. Balet  nie je práve najzdravší. Pri tancovaní sa 
totiž kĺby a šľachy  rýchlo opotrebujú. Preto chodia tanečníci do dôchodku pomerne 
skoro. Baletky musia denne cvičiť niekoľko hodín a držať rôzne diéty, aby boli stále 
ľahké.  
Typickým baletným postojom je tanec na špičkách. No tento prvok vznikol až v 19. 
storočí, keď sa na končeky prstov prvýkrát postavila tanečnica  Amália  Brugnoliová. 
Onedlho sa stal špičkový tanec bežným prejavom dokonale pôvabného pohybu.                                                                               
Začať cvičiť treba už v troch alebo štyroch rokoch. Aby bolo telo ohybné a zvyklo si na 
rôzne figúry.  

Patrí k najnáročnejším ale aj najkrajším druhom tanca. 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                       
/pripravila I. Sedláčková, 7.A/                               

Dňa 29. apríla je Medzinárodný deň tanca    
   - ustanovila ho Medzinárodná tanečná komisia ITI –UNESCO 
(Medzinárodného divadelného inštitútu) v roku 1982. Odvtedy sa slávi na celom svete. 
Zámerom Medzinárodného dňa tanca a jeho posolstva je zjednotiť v tento deň všetky 
formy tanca, osláviť túto umeleckú formu a zvýrazniť jej univerzálnosť, vďaka ktorej 
prekračuje politické, kultúrne a etnické bariéry a spája ľudí v mieri a priateľstve.  
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Dňa 18. 3. 2010 sa uskutočnilo okresné kolo v chemickej olympiáde. Do olympiády 
boli zapojení žiaci z troch škôl: ZŠ Dolinský potok, ZŠ Ochodnica a ZŠ Kys. 
Lieskovec. Naše žiačky z 9.A: B. Parízeková obsadila 2. miesto a G. Gajdošová 3. 
miesto. Blahoželáme!!! 
����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ���� 
Dňa 22. 3. 2010 sa uskutočnila recitačná súťaž pod  názvom HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN (Krása slova). A ako naši recitátori obstáli? Tu sú výsledky: 
POÉZIA 1. kategória 1. miesto Zuzana Sedláčková 4.A 
    2. miesto    Radka Kandriková 2.B 
    3. miesto Romana Poprocká 4.B 
  2. kategória 1. miesto Iveta Sedláčková  7.A 
    2. miesto Veronika Ondrušková 6.A 
    3. miesto Barbora Kapitulčinová 5.A 
  3. kategória 2. miesto Andrea Backová  9.A 
    3. miesto Zuzana Hagenová 8.A 
 
PRÓZA  1. kategória 1. miesto Sofia Dupkalová  4.A 
    2. miesto Martin Kapusta  2.B 
    3. miesto Marianna Plošticová 4.A 
  2. kategória 1. miesto Petronela Plošticová 7.A 
    2. miesto Natália Marčanová 6.A 
    3. miesto Ema Šlopková  6.B 
  3. kategória 1. miesto Veronika Gavláková 8.A 
    2. miesto Barbora Parízeková 9.A 
 
����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ���� 
Dňa 29. 3. 2010 sa staršie žiačky zúčastnili krajského kola celoštátnej súťaže vo florbale 
v Tvrdošíne. Boli to: K. Chovancová (8.A), Z. Hagenová (8.A), M. Vahančíková (8.A), 
S. Škvrndová (8.A), D. Fábiková (8.A), K. Ďurinová (8.A), M. Ondrušková (9.A), D. 
Greňová (9.A), G. Gajdošová (9.A), D. Greňová (9.B), M. Griecsová (7.A), N. Kostelná 
(7.A). Dievčatá obsadili 5. miesto.....gratulujeme!!!!  
����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ���� 
Dňa 7. 4. 2010 sa uskutočnilo v Dome kultúry v KNM okresné kolo MO 6., 7. a 8. 
ročníka.  
Výsledky: 6. ročník 1. miesto Katarína Gazdíková 6.A 
  7. ročník 4. miesto Matúš Beláček  7.A 
  8. ročník zúčastnilo sa 6 žiakov - neúspešne 
����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ���� 
Dňa 14. 4. 2010 sa p. učiteľka D. Podoláková zúčastnila s niektorými žiakmi súťaže 
v kategóriách: Botanika a Zoológia.  
Botanika Katarína Gazdíková – 2. miesto v okresnom kole – postupuje  

        do krajského kola  
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  Elena Dadajová – 4. miesto 
Zoológia Pavol Urban, Alexander Backa a Miloš Pelucha 
����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ���� 
Milí žiaci, 
tento rok sa zúčastnilo súťaže Človeče, nehnevaj sa 33 žiakov z 1. až 7. ročníka. Všetky 
deti hrali s nasadením a podľa pravidiel Fair-play. Po urputnom boji máme nakoniec 
dvoch víťazov. A  to: Adriana Kvašňovského z 3.B a Nikolku Liskovú zo 7.A . 
Víťazom gratulujeme a ostatných pozývame na budúci ročník. 

       �  �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   � 
 
 
 
Dňa 13. - 17. marca 2010 sa siedmaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal vo 
Vrátnej doline - Chata na Grúni. Ako dozor tam boli pani učiteľka  Daniela Podoláková, 
pani učiteľka Lenka Ponechalová, pán učiteľ Michal Vlček a prišiel nás pozrieť aj pán 
riaditeľ.  
Boli sme rozdelení do dvoch skupín. Slabšiu skupinu nelyžiarov  mala pani učiteľka 
Ponechalová a lepšiu skupinu pán učiteľ Vlček. Aj napriek našej nešikovnosti nás 
naučili lyžovať. Nakoniec sme už ovládali rôzne techniky lyžovania. 
Zažili sme tam aj veľa zábavy a ani sme sa nenazdali už sa lyžiarsky výcvik blížil ku 
koncu.  
Unavení ale plní zážitkov sme sa vrátili späť do školy. 
       /I. Sedláčková, 7.A/ 

        
 

     ☺☺☺☺                   ☺☺☺☺ 
MÁJ a JÚN 

- Máj-mesiac lásky;Deň mlieka; 8. 5. Svetový deň chôdze;Deň matiek – 2. 
májová nedeľa; 31.5. Deň bez mobilov ☺; 1. 6. Deň detí... 

- koncoročné výlety a nezabudnite, že sa blíži aj koniec školského roka 
a vysvedčenie...!!! a mnoho ďalších akcií... 
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                                           LACI  STRIKE              

                                                          

                         1   2   3   4   5 
 

Nejaké základné info? 
Volám sa Laci, pochádzam z Handlovej. 
Mám 32. Som vyučený mechanik strojov a 
zariadení. A k tomu mám dvojročné štúdium 
ako zubný technik. Ale to sa mi moc 
neoplácalo, tak som si presadil tanec. 
Venujem sa výlučne len tancu a 
organizovaniu akcií.                                                                                                                                                
Ako vyzerá tvoj pracovný deň? 
Doobeda zabezpečujem chod školy a 
vybavujem veci,  keď sa rieši nejaká akcia.  
Od pol štvrtej do deviatej učím tanec a večer 

odpisujem na maily. Pomedzi to sa postískam s Aničkou. Niekedy som už dosť 
unavený, ale celý život som makal na to, aby som mohol robiť to, čo ma baví. A som 
šťastný (klop,  klop, klop). A navyše mám z toho celého dobrý pocit. Nikto mi nič nedal 
len tak. Vydupal som si to sám. 
Skúšal si aj niečo iné ako je tanec? 
Nebol som nejaký športovec. Môj otec bol futbalista a ja sa do lopty netrafím. Nohy 
používam ináč. Ale robil som už všeličo. Barmana, vodára, zubného technika, obchodného 
zástupcu, plastové okná, staval som lešenia v Nemecku a x brigád v Bratislave. 
 
Hodnotu známky vpíšte aj do testíka  na str. 7. Výsledok vášho hodnotenia sa dozviete 
v budúcom čísle.  A ako to dopadlo s Lady Gaga? Dostala od vás 2. 
               /pripravila Peťa Macurová, 5.A/ 
 
Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Veronika 
Gavláková (8.A) - šéfredaktor, Ivetka Sedláčková (7.A) - predseda, Tibor Škvrnda 
(7.A) – grafický dizajnér, ďalší členovia redakčnej rady Emka, Petra, Kristínka, 
Veronika, Dominika a prispievatelia, ktorým ďakujeme. 
 
 


