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Eleonóra Gašparová 
 
31. august 1935  Opatovce nad Žitavou 
6. júl 2010          Bratislava 

 
 
    
Po absolvovaní reálneho gymnázia v Zlatých Moravciach 
študovala slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej 
fakulte Slovenskej univerzity a súčasne spev na Štátnom 
konzervatóriu v Bratislave (1945 – 1950). Po štúdiách 
pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Smena (1950 – 1951), potom vo vydavateľstve 
Mladé letá, kde bola s menšími prestávkami vedúcou redaktorkou pôvodnej tvorby až do roku 
1979, neskôr písala ako spisovateľka v slobodnom povolaní.  
 
Po časopiseckých začiatkoch sa venovala tvorbe pre deti a mládež v širokom vekovom 
rozpätí. Začínala prózami pre najmenších. 
 
Literárna tvorba pre deti a mládež: 

  Jurkove obrázky (1958) 

Cukrová rozprávka (1960) 

Ahoj, prvá trieda (1961) 

Prázdniny s rozprávkou (1963) 

Slávna ľavačka (1963) 

Poklad na Zvonovej hore (1967) 

 Fontána pre Zuzanu (1971) 

Deti z modrého okna (1974) 

 Bosé nôžky (1985) a iné ...     
           /red./ 
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História nášho sveta býva často veľmi smutná. Aby sme sa vyvarovali chýb, 
ktoré kedysi urobili naši predkovia, učíme sa i o veciach, ktoré nie sú práve 

veselé. Na dejepise sme sa učili o druhej svetovej vojne, pozerali sme i filmy 
s týmto zameraním. Ale úplne iné je o niečom počúvať a niečo iné je vidieť to 

na vlastné oči.  
Preto, aby sme sa naozaj presvedčili, že tieto udalosti nie sú len rozprávky, 

ktorými sa strašia malé deti, ale hrozná skutočnosť, sme sa vybrali 19. mája 2011 na 
exkurziu do Oswiecimu.  Hoci sme vedeli, na aké hrozné miesto sa chystáme, na tento 
výlet sme sa i tešili a vydali sme sa na veselú cestu za smutným cieľom.   

Po príchode sme zistili, že nie je to isté sledovať niečo vo filme a vidieť to 
i v skutočnosti. Keď sme prešli cez halu, kde nám dali slúchadlá, spolu so 
sprievodkyňou sme šli k prvým budovám. Hoci bol pekný slnečný deň, tieto budovy na 
nás pôsobili chladne a bezcitne. Presne takí boli i ľudia, ktorí tento koncentračný tábor 
postavili.   

Napriek tomu, že táto exkurzia bola smutná, bola i poučná. Mnohí z nás 
premýšľali, či ešte niekedy ľudia dopustia, aby sa toto zopakovalo, zároveň sa zamysleli 
aj nad sebou.  

Na záver by som sa chcela v mene všetkých žiakov poďakovať pani učiteľke 
Zátekovej,  milým paniam z CVČ, ktoré tento výlet zorganizovali i pánovi učiteľovi 
Vlčkovi, ktorý na nás tiež dohliadal. Sme vám vďační, že ste nás sprevádzali na miesto, 
ktoré je výstrahou pre súčasnú, ale i budúce generácie. Bol to zážitok na celý život 
a hoci bol smutný, každému ho odporúčam.  
 
                                                                                               /Zuzana Janíková, IX.A/ 
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Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok 
detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 
sveta.  

Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie 
všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na 
Slovensku (a v niektorých ďalších 
krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa 
slávi od roku 1952.) 

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí  v 
Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili 
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami 
týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich 
krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy 
týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. 
Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. 

V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša. 

Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla mylná 
domnienka, že MDD bol komunistický vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA 
oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San Franciscu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                /Vanessa Macková, 6.B/ 
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                    Webové novinkyWebové novinkyWebové novinkyWebové novinky    
   
 
Spoločnosť Mediatel, ktorá prevádzkuje ZlatéStránky.sk, 
prichádza s novým projektom a síce SKY. 

Skype používa 480 miliónov užívateľov a tento počet ročne narastie o 40%. A Mediatel 
nám exkluzívne prináša službu, v ktorej môžete cez Skype zavolať na ktorúkoľvek 
pevnú linku na Slovensku. 
 
Jednoducho si nainštalujete min. Skype 4.0 s bonusovými 
balíčkami. Potom sa vám všetky telefónne čísla na internete 
budú ukazovať v kliknuteľnom rámčeku. Keď naň kliknete, 
spustí sa Skype a začnete volať. 
Samozrejme, zdarma je to len pre pevné linky na území 
Slovenska. 
 
Apple predstavila biely iPhone.  Modely iPhone 4 v bielej farbe sú od 28.4. 
predateľné na webe www.apple.com/uk a u vybratých predajcov Apple vo svete: 
Austrálii, Belgicku, Českej republike, ... a USA a čoskoro už v ďalších krajinách sveta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      /Tibor Škvrnda, 8.A/ 
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Ahojte... Väčšina ľudí teraz sleduje Česko-Slovenskú SuperStar a ja som si pre vás 
pripravila text spoločnej piesne dvanástich finalistov, ktorá má názov Nevzdávam. 
 
Poskladám svet  
z tónov a úlomkov viet 
budú spočítané  
z pádov a strát 
Nechci si lhát  
na hvězdu si hrát 
shining so high  
deep in the sky 
uuuuu, keď sa strácam 
pozbierať sa musím vždy sám 
 
REF: 
Nevzdávám  
sebe hledám 
sám sebou být chci  
a nezůstat sám 
 
Koľkokrát  
príde len pád 
a musím vstať  
keď som na kolenách 
 
Vždyť mnoho dní mám  
před sebou 
Nezlomí mě nic  
znát rub nejen líc 
a řvát z plných plic  
chtít ještě víc 
Ale stačí len chcieť  
žiť a neumrieť 
cestu vždy nájdem  
kým priateľov mám 
uuuuu, když se strácím 
zůstávám a jsem jedním z vás  
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REF: 
Už mám plán  
šťastie hľadám  
byť sám sebou chcem  
a nezostať sám 
 
Často krát  
přijde jen pád  
a musím vstát  
když jsem na kolenou 
 
Veď mnoho dní mám  
pred sebou 
Pro všechny je tady místo 
(je tady místo) 
Tak spolu zůstanem dál 
(zůstanem dál) 
Stáť pri sebe budeme blízko  
Každý z nás môže byť kráľ 
(může být král) 
 
Nevzdávám  
sebe hledám 
sám sebou být chci  
a nezůstat sám  
 
REF: 2x  
Nevzdávám  
sebe hledám  
sám sebou být chci  
a nezůstat sám 
 
Koľkokrát  
príde len pád  
a musím vstať,  
keď som na kolenách 
 
Vždyť mnoho dní mám  
před sebou 

 
 
                                             /Barborka Kapitulčinová, 6.A/ 
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Panna 23.8.-22.9. 
    Základná charakteristika:  
 

Títo praktickí a racionálni ľudia majú sklon k 
sebaobetavosti, pretože sa snažia svoje vlastné záujmy 
často podriaďovať dôležitejším veciam. Pre svoju 
veľkú náročnosť sú ľudia narodení v znamení panny 
voči ostatným mimoriadne kritickí a súčasne si 
sebakritikou podkopávajú aj vlastné sebavedomie.  
Tento človek býva obvykle bystrý, skromný, čistotný, precízny, pracovitý, 
metodický, skôr skeptický s prísne racionálnym správaním, na druhej strane ale 
môže byť malicherný, vypočítavý, úzkostlivý, suchopárny a citovo chladný. 
Panna má väčšinou dobre vyvinutý zmysel pre detail, čo ju predurčuje na 
vykonávanie činností, kde je potrebné mať presné oko. Svojím puntičkárskym 
prístupom môže druhým poriadne znepríjemňovať život.  

 
 
 
Váhy  23.9.-22.10.  

Základná charakteristika 
 
Obvykle očarujúca osobnosť, ktorá disponuje vybranými a 
jemnými spôsobmi správania. Výrazný šarm a elegancia. U 
týchto ľudí stojí v popredí extrémna túžba po harmónii, čomu 
sa podriaďuje aj celý charakter, preto obvykle bývajú 
diplomatickí, nestranní, tolerantní, prispôsobiví a vnímaví k 
ostatným bytostiam. Sú majstri v hľadaní kompromisov. 
Drsnú životnú realitu si prikrášľujú všade tam, kde len môžu. 
Často majú umelecký talent, alebo aspoň silné estetické 

cítenie. Milujú poriadok a spravodlivosť. Potreba harmónie ich predurčuje k 
tomu, že ju hľadajú u druhých ľudí, preto je to znamenie, ktoré sa na partnerstvo 
vzťahuje najviac.  
Neznášajú nevraživé hádky a dusnú atmosféru, preto negatívne pocity radšej 
potlačia, aby niekoho nezranili, čo ale u niektorých typov môže byť predzvesťou 
silnej pretvárky, pretože len s ťažkosťami povedia to, čo si v skutočnosti myslia. 
Aj keď sú váhy rodení plánovači, svoje ciele málokedy dosahujú sami, obvykle 
im k tomu vždy niekto výrazne pomáha. Ich sila je v tom, že si vedia získať 
mnoho priateľov a dôležitých spoločenských kontaktov, ktoré im napomáhajú v 
kariére. 
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Škorpión  23.10.-22.11.  
Základná charakteristika 

Ľudia narodení v znamení škorpióna sa namiesto vyrovnaného 
priemeru radšej pohybujú všade tam, kde sa rozpínajú extrémy, 
pretože ich faustovská povaha sa viac prejavuje pri situáciách na 
hrane ako v bežnom živote. Majú veľmi podmanivý a 
nepreniknuteľný charakter, v ktorom badať prvky niečoho 
démonického. Vynikajú húževnatosťou, odvahou a dobrou intuíciou, 

pričom len ťažko dokážu robiť kompromisy. Škorpión je mimoriadne tvrdý, ale aj citlivý 
zároveň. Keďže je veľmi zraniteľný, často býva obdarený veľmi nebezpečnými zbraňami. 
Je to majster skrytých psychologických bojov a duševného trýznenia. Krivdy a neprávosti 
si pamätá až do konca života, pričom sa neštíti aj po rokoch ich oplácať. Má sklony k 
pomstychtivosti a krutosti. Mocné emócie spôsobujú, že dokáže milovať, ale i nenávidieť z 
celého srdca. Má záujem o všetko skryté a tabuizované, kde môže spoznať vášnivé i 
bolestné výšky a hlbiny života. 
  
Škorpión má obvykle vynikajúce regeneračné schopnosti, pričom sa priam zázračne 
dokáže vylízať aj z patových situácií. Túžba po intenzívnych zážitkoch, ktoré vedú k 
radikálnej zmene osobnosti. Životné krízy obvykle pôsobia na charakter priaznivo, 
pretože vedú k sústredeniu síl.  
                                    /pripravila Petra Macurová, 6.A/ 
 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
                    
 
Ide slon po púšti, stretne ho žirafa a pýta sa : 
-Prečo za sebou ťaháš tie dvere od auta?- 
A slon na to: 
-Keby mi bolo teplo, tak si otvorím okienko:-)) 

 
Policajt bol taký chorý, že nedokázal 
zísť z postele. Vonku sa však čosi 
dialo, vrava tam neutíchla. Preto 
rozkázal svojej žene: 
-Jana, prines mi okno nech sa 
pozriem na ulicu : - )) 

 
Blondínka sa vo vlaku rozrušene 
pýta sprievodcu: -Prosím Vás rušňovodič  
dobre pozná cestu?- 

 /Lucka Knihová, 6.B/ 
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7. 4. 2011 sa uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej dievčat ZŠ.  Náš tím obsadil  
5. miesto. 

          �     �     �     �     �     �     �     �     �     �      
 
Dňa 12. 4. 2011 sa konalo okresné kolo BiO v kategórii E – „Poznaj a chráň“ .  
V kategórii BOTANIKA sa naša žiačka Katarína Gazdíková (7.A) umiestnila na 2. mieste. 
V kategórii ZOOLÓGIA sa umiestnil na 1. mieste Pavol Urban (9.A). V krajskom kole sa 
Katka Gazdíková umiestnila na 12. mieste. 

            
�     �     �     �     �     �     �     �     �     �      

 
28. 4. 2011 sa uskutočnilo II. kolo súťaže: „Rastliny a zvieratá našich lesov – Spiaci 
les“. 
Zúčastnili sa dve družstvá 5. roč. : B. Vlčková, R. Poprocká a A. Jašurková (5.B) – 2. 
miesto        F. Rapčan, P. Bajánek, J. Bielek – 5. miesto 
Súťaže sa zúčastnili aj žiaci 4. roč. : D. Lisko, D. Gábor, A. Kvašňovský. 

            
�     �     �     �     �     �     �     �     �     �      

 
Dňa 14. 4. 2011 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže – Čo vieš o hviezdach? Zúčastnili sa 
títo žiaci:   Daniel Dupkala (9.A) – 2. miesto  
  Alexander Backa (9.A) – 3. miesto 
 
Žiaci postúpili do celoslovenského kola.            Gratulujeme !!!  ☺ 
 

           �     �     �     �     �     �     �     �     �     �      
 
Dňa 18.4. – 19.4. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo matematickej 
súťaže PYTAGORIÁDA.  
V 3. kategórii sa na 2. mieste umiestil Jakub Ďurina. 
Vo 4. kategórii sa na 2. mieste umiestnil Michal Galvánek. 
V 5. kategórii sa na 1. mieste umiestnil Fabián Rapčan. 
V 6. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Andrea Tinková a na 3. – 4.  
mieste : Lukáš Komzala. 
 

V 7. kategórii sa na 1. – 2. mieste umiestnila Elena Dadajová a Milan  Pagáč.   
             
         �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     

 
Uskutočnilo sa aj krajské kolo recitačnej súťaže - Vajanského Martin. Marianka Plošticová 
(5.A) sa umiestnila na krásnom 2. mieste.         
 



––– In - Suľková čik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 11111111     
 

Výsledky celoslovenského testovania – 
  Testovanie 9- 2011 
 
Tak ako na každej ZŠ, tak aj naši deviataci  museli 9. marca  
písať „MONITOR“ – Testovanie 9-2011. A takto to zvládli: 

 
V SJL boli úspešní na 89,6 % a v MAT dosiahli 68,9 %. 
 
V rámci Slovenskej republiky sa do testovania zapojilo 1451 ZŠ.  
 
V predmete SJL sa naša škola v okrese KNM umiestila na 1. mieste. V rámci Žilinského 
kraja tiež na 1. mieste a v rámci SR sme obsadili 2. miesto. 
 
Na Testovanie-9 pripravovali žiakov p. uč. Mgr. Božena Dupáková (SJL) a Mgr. Lenka 
Koňušíková (MAT).  
        /red./ 
 
  ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   

      
V utorok 31.5. 2011 sa v našej knižnici uskutočnil čitateľský maratón. 
Akciu zastrešovala organizácia Unicef v spolupráci s Linkou detskej 
istoty. Maratón prebiehal v čase od 8.00- 15.00 hodiny s malými 
prestávkami. Z našej školy sa zapojili všetky triedy 1.-4. ročníka, žiaci 5. 
ročníka , 6.A trieda a ŠKD. Spolu čítalo 183 detí. 
     V celoslovenskom meradle v minulom roku čítalo 21 234 detí. Tento 
ročník bol úspešnejší a čítalo spolu 30 480 detí. Srdečne blahoželáme. Aj my sme sa 
stali účastníkmi rekordu. O rok sa tešíme zasa. ,,Do čítania, priatelia!!!“ 
 

        /Mgr. Slávka Malíková/ 
 
�      �      �       �      �      �       �      �      �       �      �      �       �      �      �       � 

       ☺☺☺☺            
 
JÚN - koncoročné výlety a koncoročné previerky �, didaktické hry pre I. stupeň 
a 2. účelové cvičenie pre II. stupeň, čistenie a odovzdávanie učebníc, preberanie 
učebníc a čistenie tried; Olympijský týždeň; Slávnostné ukončenie šk. roka – 
odovzdávanie vysvedčení – 30.6. ☺  

JÚL - AUGUST            VYTÚŽENÉ  PRÁZDNINY !!! 
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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 zo 4. čísla:  1. miesto: Alžbetka Škvrndová 6.A 

2. miesto: Katka Hollá  6.A   
3. miesto: Martinka Jarošová 7.B 

 (Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej) 
  �   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
Meno a priezvisko:........................................................Trieda:...................... 
1. Akú farbu má slovenská zástava?.................................................................................... 
2. Kedy oslavujeme Deň detí?............................................................................................. 
3. Kto moderoval SuperStar?.............................................................................................. 
4. V ktorý deň sa vysielala SuperStar?................................................................................ 
5. Tajnička:.......................................................................................................................... 
  �   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  

 
1. Čím si ľudia pridržiavajú nohavice? 
2. Ako sa volá mocná kráľovná, ktorá vládla Egyptu? 
3. Súhlas po slovensky. 
4. Akú knihu rozprávok napísala Božena Němcová? 
5. Akú vec používame na kúrenie?(v byte) 
6. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji vyhralo?   7. Čo bolo 9. mája? 
8. Aký druh zvieraťa vyhynul pred miliardami rokov? 
9. Ktoré mesto je v Amerike známe filmami? 
                   /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... 
 

                      

           1.                 

2.                           

       3.               

        4.                

     5.                    

        6.                  

 7.                              

      8.                      

   9.                       


