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OOOOĽGA  FELDEKOVÁGA  FELDEKOVÁGA  FELDEKOVÁGA  FELDEKOVÁ    

 
*28. marec 1943   Martin 

 
 
    

        
 
 
Je slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička, manželka slovenského 
spisovateľa Ľubomíra Feldeka. 

Vyrastala v Tvrdošíne. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Trstenej rok 
pracovala v Tesle v Nižnej, potom študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v 
Bratislave. V r.1977-83 bola redaktorkou Nového slova mladých, potom pracovala ako 
scenáristka a dramaturgička Slovenského filmu. Okrem vlastnej tvorby sa tiež venovala 
prekladaniu z poľštiny. S manželom má päť dospelých detí a v súčasnosti sa pravidelne 
objavuje v humoristickej relácii Sedem (TV JOJ). Prechodne žila v Prahe, v súčasnosti 
v Bratislave. 

Pre deti začala písať počas vysokoškolského štúdia. Jej prvou väčšou prácou bola próza 
Prvé lásky, ktorú publikovala v Pionierskych novinách v roč.1965/66. Knižne 
debutovala knižkou - hračkou Dnes vám hráme v zlatom ráme (1974), ktorú napísala 
spolu s manželom. Roku 1975 samostatne vydala prozaickú zbierku Rozprávky pre 
dievčatko. Feldekovskou poetikou humoristického nonsensu vytvorila aj niekoľko 
autorských rozprávok, ktoré svojou sujetovou nápaditosťou, lyrickým podložím a 
jazykovou kultivovanosťou patria k reprezentatívnym textom slovenskej nonsensovej 
autorskej rozprávky. Svoje ďalšie knihy – Sťahovanie na mieste (1976), Dievča a 
šťastie (1979) a Veverica (1985) – adresovala už dospelému čitateľovi, intelektuálny 
humor a lyrizujúci výraz, prostredníctvom ktorých zareagovala na medziľudské vzťahy, 
však aj v nich tvorí podstatu jej poetologického inštrumentária. 

            /red./ 
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Fašiangy sú symbolom veselosti a už tradične sú aj prechodom od zimy k jari. Toto 
obdobie sa vyznačuje maškarnými karnevalmi plnými zábavy. A tak tomu bolo aj na 
našej základnej škole. Tentoraz to ale bolo niečím výnimočné. Veď sa nechajte 
prekvapiť a čítajte!  
Už každoročne organizujeme karneval, ktorý sa uskutočnil 4. marca (piatok). Žiaci sa 
na ňom predviedli v zaujímavých a veselých maskách, ktoré by im nejeden závidel. 
Počas prezentácie v telocvični ich, samozrejme, sledovala svojím bystrím očkom 
porota. Tú tvoril p. riaditeľ, učitelia, zástupcovia školského parlamentu a rodičia. 
A nemala to veru vôbec jednoduché. Ich rozhodovanie bolo dlhé, ale s výsledkom boli 
všetci spokojní. Medzi maskami sme mohli objaviť aj zamaskované pani učiteľky, ktoré 
sa nenechali zahanbiť a prekvapili žiakov. Dokonca sa zúčastnili celé triedne kolektívy, 
napr. to bola trieda, ktorá predstavovala väzňov, trieda pirátov na čele s pirátskou 
kráľovnou, trieda čertov a čertíc a prekvapila nás aj trieda, ktorá napodobňovala svojimi 
maskami pedagogický zbor. Veselá nálada nás sprevádzala počas celej akcie. Mohli 
sme vidieť len usmiate tváričky našich žiakov. Bolo pre nich pripravené aj občerstvenie 
a už tradične to boli šišky a čajík. Na záver pán riaditeľ vyhlásil víťazov, ktorí si mohli 
vybrať z pripravených cien tie, ktoré sa im najviac páčili. Potom nasledovala ešte pre 
tých starších diskotéka. A možno by ste mali pocit, že týmto sa to končí. Ale vôbec nie! 
Prekvapením pre našich žiakov bolo netradičné  „FAŠIANGOVĚ VYUČOVANIE“. To 
prebehlo v utorok 8. marca. Žiaci už ráno prichádzali do školy oblečení v maskách 
a zamaskovaný bol aj  náš pedagogický zbor. Takže ste mohli na chodbách zazrieť 
šašov, pirátov, čertov, kovbojov, lekárov, rozprávkové bytosti a rôzne iné vtipné masky. 
Žiaci boli nadšení a niektorí by vraj takto chodili do školy stále ☺. Vyvrcholením tohto 
dňa bolo symbolické pochovávanie basy so všetkým, čo k tomu patrí. Žiakom sa takto 
strávený deň veľmi páčil a zaujímavým spôsobom sme im pripomenuli aj fašiangové 
obdobie a jeho význam. Všetci sa už teraz tešíme na budúci rok a sme zvedaví, akými 
maskami nás opäť žiaci prekvapia.  
 
 

Mgr. Katarína Halúsková 
      
   

    
   

   
/FOTO...otoč�/  
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„Stoj! Čo tu chceš? Ďalej ani krok!“  Toľko sa 
ozývalo z III.B triedy v piatok 4. 3. 2011. 
Dokonca aj sám pán riaditeľ pri vstupe do triedy 
musel vysvetľovať pirátskym posádkam, prečo ich 

ruší pri práci.  
Áno. Tretiaci vyplávali na svojich lodiach - Smrtiace ženy, 

Piráti z Čierneho mora, Pirátsky fantóm, Piráti z najväčších 
čiernych morí a Auróra –za dobrodružstvom pod vedením Najväčšieho 

Pirátskeho Veličenstva.  Na svojej plavbe sa stretli s rôznymi prekážkami. Museli 
sa zložitými matematickými cestičkami dostať k pokladu,  s pirátskymi vybranými 
slovami sa veľmi potrápili, museli vymaľovať pirátsku loď a na koniec napísať príbeh 
o zmocnení sa pokladu. Pri tom všetkom veľmi vyhladli a vysmädli. Ale kto už len 
pirátom navarí?? Nik! Museli si sami. Hlavným chodom boli odseknuté ľudské prsty, 
vypichnuté ľudské oči, chlieb, cibuľa a masť. Všetko to zapíjali poriadnou dávkou 
rumu. Skvelý pirátsky deň ukončili pirátskymi súbojmi so sladkým chlebom.  
Do spirátenia...III.B 
 
                             /p. uč. Mária Birošíková/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   ☺   

 
Fóbia je vlastne chorobný strach z niečoho, pred niekým.  
A takéto fóbie si jedného dňa vymysleli žiaci 7. ročníka  na hodine literatúry... 
 
knihofóbia – strach z kníh   učiteľofóbia – strach z učiteľov  
testofóbia – strach z testov   mydlofóbia – strach z mydla  
lastofóbia – strach z lastovičiek   sprchofóbia – strach zo sprchy  

blchofóbia – strach z bĺch   
schodofóbia – strach zo schodov  
sebofóbia – strach zo seba  
injekciofóbia – strach z injekcií 
upratovačfóbia – strach z upratovania 

        
                                                        /žiaci 7.B/ 
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Ahooojte! Do tohto čísla som si pre vás pripravila staršiu, 
ale známu slovenskú pesničku od skupiny Desmod - 
Lavíny. Myslím si,  že vás zaujme, pretože má veľmi 
pekný text... 

 
Pod snehom láva čaká na svoju chvíľu  
Všetci sme nabití plus  alebo mínus 
Hádam sa nestretnú dva rovnaké póly 
Občas sa zrazíme často to bolí 
 
R: Ak chceš zabudnúť tak zabudni 
Možno to príde pomaly 
Ak chceš zabudnúť tak zabudni 
Raz ťa to aj tak zavalí 
 
V ľuďoch driemu lavíny 
A niekde pod nimi to vrie 
Stačí nádych jediný  
A vieš, že nie je to tak zlé  
 
Nie je to zlé.... 
 
To čo sa rozpálilo schladí sa časom 
A čo skôr kričalo nestíha s hlasom 
Lepšie byť vzdialený ako si byť blízky 
Niekto sa z výšky díva aj keď je nízky 
 
R: Ak chceš zabudnúť tak zabudni 
Možno to príde pomaly 
Ak chceš zabudnúť tak zabudni 
Raz ťa to aj tak zavalí 
 
V ľuďoch driemu lavíny 
A niekde pod nimi to vrie 
Stačí nádych jediný  
A vieš, že nie je to tak zlé  
 
Nie je to zlé.... 
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2x..... V ľuďoch driemu lavíny 
A niekde pod nimi to vrie 
Stačí nádych jediný  
A vieš, že nie je to tak zlé  
 
R: Ak chceš zabudnúť tak zabudni 
Možno to príde pomaly 
Ak chceš zabudnúť tak zabudni 
Raz ťa to aj tak zavalí 
 
2 x..... V ľuďoch driemu lavíny  
A niekde pod nimi to vrie 
Stačí nádych jediný  
A vieš, že nie je to tak zlé..... 
 
 

 
/Barborka Kapitulčinová, 6.A/ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
                    
 
Dvaja muži na severnom póle: 
-Hlavne zachovaj chladnú hlavu!!!!!!- 
  

   Ocko radostne synovi: 
   -Jožko, budeš mať bračeka!!!!!- 
   -A mama o tom vie?- 

 
 
  
  -Viete prečo blondínka hádže pukance na prechod pre chodcov?-  
   -Lebo chce nakŕmiť zebru.- 
         

 
 
 
 
 

/Lucka Knihová, 6.B/ 
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Býk  21.4.-21.5.  

Základná charakteristika 
Býk je znamenie vytrvalé, dôsledné, rozhodné a konzervatívne. Nemá prehnané 

očakávanie, je skôr realistický. Býk si rád užíva to, čo mu život 
ponúka. Priťahuje peniaze, je dosť podnikavý a vie vždy presne, 
kde a ako investovať. Veľa nerozhadzuje, ale ani nie je lakomý. 
Niekedy je trochu ťažkopádny a pomaly sa rozbieha, ale keď sa už 
rozbehne, tak je ho ťažké zastaviť. Býk je prevažne pokojný, ale 
keď sa rozohní, tak všetko spáli a nehľadí na následky. Veľmi 
často sa obracia do minulosti, je dosť sentimentálny. Býk je na 

tom zdravotne veľmi dobre. Je odolný a silný, avšak nemá snahu sa starať 
o svoje zdravie. Svoju partnerku/partnera hľadá veľmi dlho, lebo je prieberčivý, 
ale keď už ju skutočne nájde, tak vie byť aj verný. Od partnera vyžaduje vernosť a 
oddanosť. Často máva až majetnícke sklony, čo môže vadiť skôr znameniam, 
ktoré si vyžadujú viac slobody vo vzťahu. Pre prácu potrebuje vedieť všetky 
pravidlá a až potom sa s chuťou do nej pustí. Najradšej pracuje sám  a je najlepší 
v odboroch súvisiacich s prírodou - poľnohospodárstvo. Býk môže tiež pracovať 
aj ako bankár alebo finančník - má na to dobré predpoklady. 

Vládca znamenia: Venuša         Živel znamenia: zelená 
Farba: zelená Chyba: nevernosť    Priaznivé dni: piatok 
 

Lev 23.7.-23.8. 

Základná charakteristika:   
 
Lev je silné, sebaisté znamenie. Jeho život je plný 
dobrodružstva a má rád okolo seba množstvo ľudí. Je 
optimistický, nezávislý, temperamentný, občas je drzý, 
tvrdohlavý a nemá rád klamstvo. Lev nemá rád podlé praktiky, radšej má fér hru a 
aj keby mu mala uškodiť. Často sa nechá uniesť pocitmi, má silnú osobnosť, 
ktorou dokáže ovplyvňovať svoje okolie. Lev nerád prehráva a prehru ťažko 
znáša. Často je vtedy nepríjemný a arogantný. Lev je silný vodca a za peniaze si 
ho určite nekúpite. Patrí medzi schopných a dynamických pracovníkov, má talent 
a schopnosť získať si autoritu. Levovi najviac vyhovujú riadiace funkcie. Je 
rozhodný a vie si veľmi rýchlo poradiť. Problémy rieši s chladnou hlavou a vždy 
sa snaží jednať čestne. Lev sa najlepšie hodí na funkcie riaditeľov, politikov. 
Vždy chce byť stredobodom pozornosti a je manuálne zručný. Svojho partnera si 
váži, je ku nemu milý a nežný. Mal by si dávať pozor na svoju žiarlivosť. Len 
veľmi ťažko znáša neveru od partnera, vyžaduje vernosť. Lev musí mať pri sebe 
vždy blízku osobu a uprednostňuje dlhodobejšie vzťahy.  
Živel: oheň                  Deň: nedeľa                              
Chyba: nepoučiteľnosť  Vládca:  Slnko             Farba: zlatá , žltá                     
  
                                 /pripravila Petra Macurová, 6.A/ 
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    Veľkonočné sviatky sú kresťanské sviatky a ich čas  
    je doba, kedy došlo k ukrižovaniu, Zmŕtvychvstaniu  
   a Nanebovstúpeniu Ježiša Krista. Kresťanské uctievanie tohto biblického 

príbehu sa symbolicky premieta do niekoľkých dní známych ako Zelený štvrtok, Veľký 
piatok, Biela sobota, Boží hod veľkonočný a Veľkonočný pondelok. 
 
Stručná história Veľkej noci 

Na Slovensku je Veľká noc spojená predovšetkým s vítaním jari, kedy sa pália 
čarodejnice na znamenie odchodu zimy, z rovnakého dôvodu sa do potoka hádže smrtka 
a na Veľkonočný pondelok prichádza k slovu korbáč s farebnými stužkami, varené a 
čokoládové vajíčka, čokoládové zajace. V takmer každej 
domácnosti je stôl ozdobený veľkonočným baránkom. Môžeme 
teda Veľkú noc vnímať len ako príchod jari, alebo si ju môžeme 
spojiť s oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 

Oheň v akomkoľvek prevedení, od pálenia smrtky až po 
ohňostroje, je symbolikou precitnutia po dlhom zimnom čase, 
rovnaký je príchod Ježiša na Veľkú noc a zapálenie svätého 
veľkonočného ohňa je pre kresťanov na Veľkú noc centrálnou 
udalosťou. Vajíčka symbolizujú úrodnosť a predstavujú nový 
život, ale tiež silu, nesmrteľnosť, návrat jari a vďaka škrupinke 
aj pocit bezpečia. Ako darček musí byť vajíčko plné a 
omaľované. Tradičná a najvýrečnejšia je červená – farba života. Odtiaľ tiež všeobecne 
používaný názov pre maľované vajíčka – kraslice.  

Slovanská tradícia zachovala pestrú škálu maľovania kraslíc s často vzájomne 
súvisiacimi vzormi. Na slovenskom území sa táto práca rozvinula do špecifickej šírky. 
Na krasliciach sa dá rozoznať mnoho techník zdobenia, farebností a vzorov, ktoré sa 
líšia podľa krajov aj dobou.  

Baránok je všeobecne veľkým symbolom Veľkej noci a jar nie je jediný dôvod, prečo je 
s ním Veľká noc spojená. Baránok bol často v minulosti najvhodnejšou obeťou bohom 
alebo býval zabíjaný na oslavu židovských sviatkov.  

 
 
                                         /Vanessa Macková, 6.B/ 
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Dňa 24. 2. 2011 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže:  Rozprávkové vretienko. 
Zúčastnila sa Barborka Kapitulčinová (6.A) a obsadila 3. miesto. 

 
� � � � � � � � � � � 

14. marca 2011 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži umeleckého prednesu poézie a prózy, 
ktoré už dlhé roky nesie názov Hviezdoslavov Kubín. 
Umiestnení žiaci:  
I. kategória – poézia 1. miesto Radka Kandriková 3.B 
   2. miesto Laura Brodňanová 3.A 
   3. miesto Boris Jedinák  4.A 
I. kategória – próza 1. miesto Barbora Ďurinová 4.A 
   2. miesto Martin Kapusta  3.B 
   3. miesto Katarína Račáková 2.A 
II. kategória – poézia 1. miesto Marianna Plošticová 5.A 
   2. miesto Zuzana Sedláčková 5.A 
   3. miesto Michaela Marčanová 5.B 
II. kategória – próza 1. miesto Sofia Dupkalová  5.A 
   2. miesto Emma Šlopková  7.B 
   3. miesto Natália Marčanová 7.A 
Dievčatá z 1. miest sa už zúčastnili aj okresného kola a umiestnili sa nasledovne: 
 Radka Kandriková 3.B 1. miesto 
 Marianna Plošticová 5.A 1. miesto 
 Sofia Dupkalová  5.A 1. miesto 
Dievčatá budú našu školu a okres reprezentovať v krajskom kole HK v Martine. 
     

Gratulujeme k úspechu a držíme palce!! 
�  �  �  �  �  �  �  �  �  

16. marca 2011 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády.  
  1. miesto Daniel Dupkala 9.A 
  3. miesto Tomáš Kubala 9.A 

� � � � � � � � � � � 
 

Dňa 17. 3. 2011 sa na ZŠ Nábrežná uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády . 
Z 13 ZŠ sa zúčastnilo 12 škôl. Každú školu reprezentovalo 3-členné družstvo. Naša škola 
sa umiestnila na 4. mieste v zastúpení: Jakub Turek 9.A, Matej Borovička 6.A a Ema 
Škvrndová 6.A.  

 
� � � � � � � � � � 
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29. 3. 2011 sa uskutočnil turnaj našich žiakov  vo florbale. Výsledky: 
Chlapci, dievčatá  1. miesto: 7.B 
   2. miesto: 6.A 
   3. miesto: 8.B 
   4. miesto: 5.A 

 
�  �  �  �  �  �  �  �  �  

 
Dňa 6. 4. 2011 sa konalo v DK v KNM okresné kolo matematickej olympiády 6., 7., 8. 
ročníka: 
6. ročník Andrea Tinková 6.B 1. miesto 
(3 žiaci)  Matej Borovička 6.A 1. miesto 
 
 
7. ročník Pavol Súkeník 7.B 2. miesto 
 
(7 žiakov) Elena Dadajová 7.A  
  Emma Šlopková 7.B     rovnaký počet bodov  3. miesto 
  Adrián Mindek 7.B 
 
8. ročník Matúš Beláček 8.A 1. miesto 
(2 žiaci) 
 
 
 
            
�      �      �       �      �      �       �      �      �       �      �      �       �      �      �       � 
                  

    ☺☺☺☺            
 
APRÍL a MÁJ        
 
Vynášanie Moreny; Tvorivé dielne k Veľkej noci; Deň narcisov (15.4.); Vyhodnotenie 
výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok (18.4);  
Triedne združenia rodičov; Deň zeme (18.-20.4.); Veľkonočné obdobie (21. – 25.4.); 
„Ideme do divadla“- divadelná beseda pre žiakov 9. ročníka (28.4.); Súťaž 
o najoriginálnejšiu hračku; Vodné dielo Žilina – exkurzia pre 6. roč. ; Bežecké preteky 
O pohár RŠ; Deň matiek (8.5.)... 
 
O ďalších akciách budete informovaní prostredníctvom pedagógov a šk. rozhlasu 
 
 
        /red./ 
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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 3. čísla:  1. miesto: Katarína Hollá  6.A 

2. miesto: Sofia Dupkalová 5.A    
3. miesto: Simonka Halúsková 7.B 

 (Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej) 
  �   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
 
Meno a priezvisko:........................................................Trieda:...................... 
1. Ktoré je prvé komerčné rádio na Slovensku?............................................................. 
2. Aký je najväčší štát na svete?....................................................................................... 
3. Čo je ten strmienok (v našom tele)?............................................................................. 
4. Čo znamená počítačová skratka „WWW“?................................................................ 
5. Ktorý štát má tvár čižmy?............................................................................................ 
6. Tajnička:........................................................................................................................ 
  �   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
 
 
 
 
 
 
1. Ako sa volá 
najkrajšie 
a najromantickejšie 
mesto na svete? 
2. V tomto období 
prebieha jedna 
spevácka súťaž. 
Ako sa volá? 
3. Časť rastliny, 
ktorá kvitne.     
4. Prídavné meno 
najkrajší daj do 1. stupňa. 
5. Šašo inak.       6. Je nebo a .... ?  
7. Čo spomaľuje autá pred prechodom pre chodcov?       
8. Symbolom náboženstva je aj...?     9. Zaľúbení si na sv. Valentína vyznávajú...? 
                   /pripravila 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... 
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