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       JANA  JURÁŇOVÁ 
 
 

�  19. 2. 1957   SENICA 
 
 
 

- vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave.  

Pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle, zástupkyňa šéfredaktora 
Slovenských pohľadov (1991 – 1993), komentátorka Slobodnej Európy, editorka 
viacerých knižných projektov atď. Roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami 
založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt. Dodnes je 
jeho koordinátorkou. Jej jednotlivé práce sú preložené do angličtiny, nemčiny, 
maďarčiny, slovinčiny a švédčiny. 

 
Literárna tvorba   – próza: Zverinec  1994 
    Utrpenie starého kocúra 2000 
    Žila som s Hviezdoslavom 2008 
    Lásky nebeské 2010 
    a iné... 
 

 – dráma: Salome 1989 
     Misky strieborné, nádoby výborné 1997 
 

– pre deti a mládež: Iba baba (1999) 

       Bubliny (2002) 

       Babeta ide do sveta (2003) 

       Ježibaby z Novej Baby (2005)    

/red./ 
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V dňoch 17. a 18. januára 2011 sa na ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom 
Meste uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Rodičia priviedli svoje ratolesti, aby od 
septembra mohli patriť do veľkej školy a stali sa z nich prváčikovia. Už na vstupných 
dverách do školy ich čakal dôležitý oznam. Ich úlohou bolo hľadať obrázky zajačikov s 
kvietkami, aby sa tak mohli dostať až k vílam našej školy (za tie boli prezlečené staršie 
žiačky). A tam na nich čakala ďalšia úloha. Víly im namaľovali rúčku farbami a deti 
urobili jej odtlačok na veľký papier. Je to ich prvý podpis pred nástupom do 1. triedy. 
Previedli ich aj 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 2011/2012 bolo zapísaných do našej školy 35 detí. Riaditeľstvo školy 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 
   FOTO      
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V stredu 15.12.2010 sme sa 
všetci v našej triede, V.B ZŠ Dolinský 
potok v Kysuckom Novom Meste, 
zhodli na jednom – bola to poriadna 
„haluz“! Prišli k nám na návštevu 
dievčatá a chlapci z V.C zo ZŠ 
Nábrežná v Kysuckom Novom Meste.  

Nelenili sme a hneď sme si 
zmerali svoje sily vo futbalovom zápase. 
Na začiatku veľkého turnaja boli 
v bránkach naše triedne učiteľky Mgr. 
Mária Záteková a Mgr. Anna Vlčková 

(išlo im to super!), ale potom sme sa pri kopaní do lopty (občas aj nôh spoluhráčov), pri 
potení a povzbudzovaní vystriedali všetci. Riadne sme sa pri tom zabavili, vyšantili 
a niektorí takmer stratili hlasivky. Ochrannú ruku nad nami držal aj pán riaditeľ PaedDr. 
Pavol Zátek, ktorý dával pozor, aby hra prebehla férovo. 
 Po teplom čajíku a sladkostiach sme našim novým kamarátom zorganizovali 
prehliadku školy (páčila sa im) a prešli sme na romantiku – hru na klavíri a spev 
vianočných kolied. Ukázalo sa, že sme zdatní nielen v športe, ale aj v umení. 
 Nakoniec sme sa rozlúčili a s radosťou sme prijali pozvanie na odvetu v ZŠ 
Nábrežná.  
 Zabudli sme vám povedať výsledok futbalového zápasu? Víťazmi boli všetci, 
ktorí sa zúčastnili tohto krásneho podujatia. 
 
                                                    /Barborka Vlčková a Romanka Poprocká, 5.B/ 
   �        �        �        �        �        �        �        �        �        �        �        �       �        �        �        � 

     NONSENS perom žiakov našej školy... 
 
V krajine, blízko pri rovníku,     
kde bolo veľa snehu,     
boli hory z mydla,     Bol jeden vesmír,    
kravy mali krídla,     ktorý bol na Zemi,    
žaby čvirikali,      vo vzduchu rástli kvety,    
vravieť mohli skaly,     v záhrade deti,    
autá sa pásli      poštu rozdávali mäsiari    
a stromy hore koreňom rástli.    a mäso predávali poštári. 
   
 

/Romanka Poprocká, 5.B/ 
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             Myš chytala mačku, 

chytila aj kačku.  
Kačka sa jej vyšmykla 
a tak myši unikla. 

 
Nos vyskočil na oblohu 
a zlomil si pravú nohu. 
Potom prišla sanitka, 

                                           vzala ho na nosítka.       /Tomáško Rábik, 5.A/ 
                               

  �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   � 
 
Keď som v noci prišiel zo školy, poprosil som nohy, aby išli natrhať jahody. Nohám sa 
však nechcelo letieť na ten smrek, bo tam sliviek niet. A tej básni je to koniec, lebo 
nezazvonil zvonec. 
 

/Samko Mozol, 5.A/ 
 
 
 
 
      �    �    �     �    �    �     �    �    �     �    �    �     �    �    �     �    �    �     �    �    � 

 

                  
 

Ten, na ktorého si spomíname 14. februára bol kňazom v Ríme. Odsúdili ho na 
mučenie palicovaním, a keď sa ani po ňom nevzdal svojej viery, sťali ho spolu so sv. 
Máriom. Jeho hlavným „zločinom“ však nebolo kresťanstvo, ale niečo iné. Rímska ríša 
v 3. stor. viac než inokedy musela odolávať vpádom polobarbarských germánskych 
kmeňov. Skončila éra veľkých dynastií, na cisárskom tróne sa v rýchlom slede striedali 
generáli, ktorí si uzurpovali vládu, opierajúc sa o vojenskú moc légií. Jeden z nich – 
imperátor Claudius II. Gótsky – v snahe vytvoriť mocnú armádu vydal 
poľutovaniahodné nariadenie. Keďže si všimol, že slobodní regrúti bojujú statočnejšie a 
s väčším nasadením ako vojaci, ktorých doma čakajú manželky a deti, zakázal sobáše 
mladých párov. Vstúpiť do manželského stavu mohli len tí, ktorí neboli vhodní pre 
vojenské remeslo resp. tí, ktorí si svoje roky v armáde už odslúžili. Kňaz Valentín však 
nerešpektoval nariadenie svojho cisára. Napriek upozorneniam zo strany úradov naďalej 
v tajnosti sobášil mladých ľudí, ktorí si chceli vyslúžiť túto sviatosť. Jeho činnosť však 
bola čoskoro odhalená, načo ho vzali do väzby. Napriek mučeniu odmietol ponuku 
zachrániť si život zrieknutím sa Krista. 
                           /Vanessa Macková, 6.B/ 
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Čauteee!!! Je tu zase newky číslo časopisu a rubrika - texty piesní. Tentoraz je to známy 
slovenský rapper Rytmus a jeho pekný song - Záhadná alebo inak: Pokec.  
Dúfam, že sa vám bude páčiť. 

 
 

Písal som si s tebou na pokeci 
a od vtedy ťa stále hľadám.  
Cítil som to ako nikdy predtým, 
že len ty si tá pre mňa pravá. 
 
Prečo sa predo mnou skrývaš? 
Prečo sa už neozývaš? 
Napíš mi, že kde ťa mám nájsť. 
Stačila by iba chvíľa, 
stále sa mi o tebe sníva. 
Poraď mi, kde nájsť ťa mám. 
 
Refrén: 
Stále snívam, 
stále dúfam, že nejakú šancu máám. 
Stále čakám, 
stále ťa hľadám, nechcem byť už sáám. 
 
Prečo sa so mnou tak zahráva? 
Prečo je ona tak záhadná? 
Ozvi sa mi nechcem byť už sáám. 
Vie, že ona je len tá pravá. 
.................................................. 
 
Prečo som si písal s tebou? Nenávidím sa pred sebou. 
Tak namotaný som nebol, neviem kto si to preto lebo. 
Prečo predo mnou utekáš? Prečo už neodpovedáš? 
Chcem sa ťa spýtať :"jak sa máš?", "či tvoje číslo mi nedáš?" 
 
Chcel som ťa iba len spoznať, chcel som ťa len do kina pozvať. 
Prečo mi neodpovedáš? Možno že vedľa mňa bývaš, možno sa len zámerne skrývaš. 
Napíš mi, kde nájsť ťa mám. 
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Refrén: 
Stále snívam, 
stále dúfam, že nejakú šancu máám. 
Stále čakám, 
stále ťa hľadám, nechcem byť už sáám. 
 
Prečo sa so mnou tak zahráva? 
Prečo je ona tak záhadná? 
Ozvi sa mi nechcem byť už sáám. 
Vie, že ona je len ta pravá.  
 
Písal som si s tebou na pokeci 
a od vtedy ťa stále hľadám. 
Cítil som to ako nikdy predtým, 
že len ty si tá pre mňa pravá. 
 
Refrén: 
Stále snívam, 
stále dúfam, že nejakú šancu máám. 
Stále čakám, 
stále ťa hľadám, nechcem byť už sáám. 
 
Prečo sa so mnou tak zahráva? 
Prečo je ona tak záhadná? 
Ozvi sa mi nechcem byť už sáám. 
Vie, že ona je len tá pravá. 
    

/Barborka Kapitulčinová, 6.A/ 
 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
                    
 
-Anastázia, ktorý predmet máš najradšej? 
-Prosím, zvonček. 

Sedia malí prváci a jeden 
hovorí druhému: 
„Už len 54 rokov.... a ideme do dôchodku..“ ☺ 

 
 
Jožko príde domov a ocino sa ho pýta: „Čo bolo v škole? Písali sme diktát. Koľko si mal 
správnych  slov?  Dve. Aké? Meno a priezvisko....“ 
            /Lucka Knihová, 6.B/ 
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Blíženci  22.5.-.21.6 
Základná charakteristika:  
  
Veľmi zvláštnym a psychologicky určite zaujímavým 
znamením sú Blíženci. Podvojná a akosi rozštiepená povaha 
je nedeliteľným rysom znamenia Blížencov. Prípady 
rozdvojených osobností sú síce veľmi zriedkavé, ale v protikladoch sa myseľ 
Blížencov priamo vyžíva. Blíženci vzplanú a hneď ochladnú, aby mohli znovu 
vzplanúť. Často si to neuvedomujú, ale ničia tým hlavne seba. Nervy máme predsa 
len jedny! Ak sa vyskytnú problémy, môže vľúdnosť razom vystriedať nedôvera. 
Neraz sa z nich stávajú pesimisti a skeptici. Najviac by si Blíženci mali strážiť a 
vážiť to, čo dosiahli. V podnikaní majú Blíženci široké pole pôsobnosti. Sú to dobrí 
organizátori, obchodníci a v špekuláciách sa priamo vyžívajú. Úspešní sú v 
reklamnej činnosti a ostatných odboroch, kde je potrebné držať krok s dobou a so 
zmenami a novinkami, ktoré s ňou prichádzajú. Ako partneri sa k sebe dobre hodia 
Blíženci s Váhami, s Vodnármi. Neobyčajne výhodnou kombináciou je spojenie 
Blížencov sa Strelcom.  
 
Vládca znamenia: Merkúr           Živel znamenia: vzduch 
Súlad so znamením: Váhy, Vodnár          Farba: žltá, hnedá, gaštanová 
Magické číslo: 7             Priaznivé dni: utorok 
Šťastné čísla: 3, 8, 12, 13, 23, 64, 260, 2080        Povaha: melancholický sangvinik 
 

Vodnár 21.1-20.2 

Základná charakteristika :  
 
Vodnár je v konfrontácii so životom kedykoľvek pripravený ku 
"skoku". Je plný nadšenia, život a svet neprežíva staticky, ale 
maximálne dynamicky, pružne. Neraz sa z neho stáva extrémista, 
milujúci akciu a vzrušenie (pestuje nevšedné športy). "Pripravenosť 
k skoku" sa tiež prejavuje vo vedeckej oblasti a vo všeobecnosti tam, 
kde sa deje nejaký pokrok. Bývajú z nich výrazné osobnosti, ktoré 
akoby zrazu vyjdú "odnikiaľ" na scénu života alebo ich  naopak čaká 

skorý pád. K úspechu prispieva sebaistota, sebadôvera a schopnosť využiť to, čo sa 
vďaka svojej usilovnosti naučili. Musia na sebe neustále pracovať, ísť za svojimi 
ambíciami. Mali by tiež pamätať na skromnosť a vždy si zachovať dôstojnú tvár - 
inak sa z nich stanú chvastúni a surovci. Uplatnenie nachádzajú v obchodnej sfére - 
stávajú sa z nich biznismeni. Výborne sa hodia na posty právnikov a majú politické 
nadanie. Bez obáv ich  môžeme postaviť do čela spoločnosti, poradia si. Vďaka 
technickým vlohám sa z nich často stávajú konštruktéri, vynálezcovia či priekopníci. 
Vodnár sa hodí ku všetkým znameniam.    Avšak Lev, Váhy a Blíženci patria medzi 
favoritov.  
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Vládca znamenia: Urán, Saturn  Živel znamenia: vzduch 
Súlad so znamením: Blíženci, Váhy Farba: modrá, šedá   
Povaha: sangvinický   Rastliny: narcis, tulipán, čerešňa, rozmarín,     
Magické číslo: 22                                                          topoľ, papradie 
Šťastné čísla: 2, 30, 4, 9, 10, 15, 39, 45, 49 
Priaznivé dni: štvrtok, piatok, sobota              /pripravila Petra Macurová, 6.A/ 
 
�     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �   
 

      
 
Ešte pred Vianocami sa triedy 7.A a 7.B zúčastnili lyžiarskeho výcviku. A tu je aspoň pár 
slov o jeho priebehu. 
Príchod na hotel bol pozitívny. Nemohli sme sa už dočkať, kedy sa postavíme na lyžiarsky 
kopec a spustíme sa dole svahom. Izby sa nám spočiatku moc nepáčili, ale keď sme sa 
vybalili, tak hneď vyzerali inak. Hneď ako sme vyšli z hotela, tak sme  prešli cez mostík a 
ocitli sme sa na krásne upravenom svahu. Naň sme vyliezli pomocou lanovky alebo kotvy. 
Bolo tam viac kopcov, ktoré končili v údolí a tam sa už nachádzal bufet. Podľa našich 
lyžiarskych skúseností nás učitelia rozdelili do skupín. Strava bola výborná. Vždy sme 
mali na výber z viacerých jedál. Bolo naozaj super a zábava nebola len na vleku, ale bavili 
sme sa aj večer. Na záver sa chcem poďakovať p. uč. Lenke Ponechalovej, Kataríne 
Podolákovej a p. uč. Tiborovi Goljanovi. Nezabúdam ani na vedúcich hotela, ktorým patrí 
tiež naša vďaka.  

     
           /Simonka Halúsková, 7.B/ 
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Dňa 14. – 15. 12. 2010 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Úspešní riešitelia 
postupujú do okresného kola. 
 
3. ročník:           4. ročník: 
1. Jakub Ďurina  3.B     25 bodov        1. Michal Galvánek 4.A 21 bodov 
2. Leila Uhríková 3.B     20 bodov        2. David Janiš 4.A 20 bodov      
3. Martin Kapusta 3.B     20 bodov        3. Matúš Gavlák 4.A 19 bodov 
4. Adrián Bielek  3.B     20 bodov        4. Dávid Gábor 4.B 19 bodov 
5. Viktória Franková 3.B     16 bodov        5. Dominik Lisko 4.B 19 bodov 
6. Martin Suriak  3.A     16 bodov        6. Boris Jedinák 4.A 18 bodov 
7. Petra Belešová  3.A     15 bodov        7. Samuel Bugáň 4.B 17 bodov 
8. Aneta Tichá  3.B     14 bodov        8. Radoslav Gazdík 4.A 15 bodov 
9. Laura Brodňanová 3.A     13 bodov 
 
5. ročník: 
1. Alexandra Janáčiková 5.A     20 bodov        10. Matúš Mlích    5.A 16 bodov 
2. Peter Škvaridlo 5.B     20 bodov        11. Zuzana Sedláčková 5.A 16 bodov 
3. Sebastián Beláček 5.A     19 bodov        12. Patrik Bajánek    5.A 15 bodov 
4. Fabián Rapčan  5.A     19 bodov        13. Alžbeta Jancová    5.A 15 bodov 
5. Simona Bielešová 5.A     18 bodov        14. Martin Slota    5.B 15 bodov 
6. Peter Čičala  5.A     16 bodov        15. Samuel Mozol    5.A 15 bodov 
7. Sofia Dupkalová 5.A     16 bodov        16. Michaela Marčanová 5.B 14 bodov 
8. Nikola Jantošíková 5.A     16 bodov        17. Natália Hušťavová  5.B 12 bodov 
9. Laura Bolečková 5.A     16 bodov        18. Marcel Vasiľák    5.A 11 bodov 
 
6. ročník: 
1. Andrea Tinková 6.B     25 bodov        8. Dominika Buryová    6.B 17 bodov 
2. Lukáš Komzala 6.A     24 bodov        9. Ema Škvrndová    6.A 16 bodov 
3. Filip Fábik  6.B     22 bodov        10. Nikoleta Gašincová 6.B 15 bodov 
4. Marek Ploštica  6.B     19 bodov        11. Lucia Knihová    6.B 14 bodov 
5. Nikola Randová 6.A     18 bodov        12. Petra Macurová    6.A 13 bodov 
6. Alžbeta Škvrndová 6.A     17 bodov        13. Michal Vojtáš    6.A 12 bodov 
7. Matej Borovička 6.A     17 bodov 
 
7. ročník: 
1. Elena Dadajová 7.A     22 bodov        5. Nikola Mrenková 7.A 20 bodov 
2. Milan Pagáč  7.A     22 bodov        6. Eva Grančičová 7.B 19 bodov 
3. Katarína Gazdíková 7.A     21 bodov        7. Adrián Mindek 7.B 18 bodov 
4. Jakub Kučera  7.B     21 bodov 
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Dňa 17. 1. 2011 sa uskutočnila okresná súťaž v umeleckom prednese slovenských povestí 
– Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa aj naše žiačky a takto sa umiestnili: 

Radka Kandriková 3.B 1. miesto 
Zuzana Sedláčková 5.A 3. miesto 
Natália Marčanová 7.A 1. miesto 

 
Dňa 19. 1. 2011 sa uskutočnilo aj školské kolo BIBLICKEJ olympiády . Zúčastnilo sa 12 
žiakov.   1.    miesto: Jakub Turek   9.A 

2. miesto: Veronika Gavláková 9.A 
3. miesto: Matej Borovička  6.A 

Výhercovia postupujú do dekanátneho kola BO, ktoré sa uskutoční 17. marca 2011. 
  
Dňa 26. 1. 2011 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády žiakov  5. a 9.  
 ročníka. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 
Sebastián Beláček               5.A                   1. miesto 
Marianna Plošticová           5.A                   2. miesto 
Romana Poprocká              5.B                   3. miesto 
Sofia Dupkalová                  5.A                   5. miesto 
  
Daniel Dupkala                   9.A                   3. miesto 
Alex Backa                            9.A                   5. Miesto 
 
Olympiády z nemeckého jazyka (okresné kolo) sa zúčastnila Erika Jantošíková (9.A) 
a obsadila krásne 3. miesto. 
                   VŠETKÝM  GRATULUJEME ! ! ! 
            
�      �      �       �      �      �       �      �      �       �      �      �       �      �      �       � 

                  
 JANUÁR 1.1.– 7.1.  Vianočné prázdniny   

17. 1. – 18. 1.  Zápis prvákov 
24. 1.   Pedagogická rada –  

vyhodnotenie výsledkov za I. polrok 
28. 1.  Odovzdávanie vysvedčení 
31. 1.  Polročné prázdniny 

 

    ☺☺☺☺           ☺☺☺☺ 
 
FEBRUÁR a MAREC       
 
Fašiangový karneval – 4. 3. 2011 – v telocvični našej školy 
Tvorivé dielne k Veľkej noci – v priebehu marca 
Človeče, nehnevaj sa! – súťaž sa uskutoční koncom marca a  
termín sa dozviete zo  šk. rozhlasu a bude aj na nástenke na prízemí školy. 
O ďalších akciách budete informovaní prostredníctvom pedagógov a šk. rozhlasu. 
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Vyplňte, odstrihnite súťažnú časť a vhoďte ju do „krabice“ na prízemí školy. Traja z vás sa 
opäť môžu tešiť na zaujímavé ceny. Ich mená budú uverejnené v ďalšom čísle. 
Výhercovia z 2. čísla:  1. miesto: Kristián Kloták  6.A 

2. miesto: Lukáš Hrošovský 6.B    
3. miesto: Martina Jarošová 7.B 

 (Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej) 
�   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
 
Meno a priezvisko:........................................................Trieda:...................... 
1. Hlavným mesto Japonska je:................................................................................... 
2. Svetový jazyk je:........................................................................................................ 
3. Ktorý štát na svete má najviac obyvateľov?........................................................... 
4.Ako sa volá najvyšší vrch na svete?.......................................................................... 
5. Napíš 5 ľudských zmyslov:........................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
6.Tajnička:...................................................................................................................... 
  �   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
 

                  

   1.                     

  2.                       

   3.                

     4.               

5.                    

   6.                

   7.                 

   8.                 

 
1. Železničný dopravný prostriedok. 
2. Známy názov syrokrému z reklamy (mú). 
3. Človek v množnom čísle. 
4. Lezie, lezie po železe nájde dieru do nej vlezie. 
5. Čo používame, keď vyskakujeme z lietadla? 6. Opak od slova „áno“.  
7. Mrak inak.     8. Je to žlté a kyslé.   

   /Ema Škvrndová, 6.A/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Petra Macurová 
(6.A) - šéfredaktor, Ema Škvrndová (6.A) - predseda, Tibor Škvrnda (8.A) – grafický 
dizajnér, ďalší členovia redakčnej rady Lucka, Vanesska, Barborka, Júlia a 
prispievatelia, ktorým ďakujeme... 
 


