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 Tomáš  Janovic 
 

 

 

 

* 22. máj 1937  Bratislava  

Motto: „ Vrážame si nože do chrbta, aby sme mohli obedovať strieborným príborom.“ 
 
Narodil sa v úradníckej rodine. Publikovať začal hneď po nástupe na vysokú školu 
v satirickom týždenníku Roháč, kde sa neskôr zamestnal. Knižne debutoval básnickou 
zbierkou Život je biely holub, v ktorej reagoval na vojnové zážitky z detstva. Už 
tu prejavil svoj aforistický talent, ktorý naplno rozvinul v neskorších epigramoch 
a aforizmoch. Účinnosť svojej poetiky postavil na voľnom priraďovaní faktov, ktoré 
ústia do nečakanej metafory a kontrapunktickej pointy. Konštrukcia takejto poetiky má 
blízko ku krátkym satiricko-humoristickým žánrom, čo nakoniec ovplyvnilo celú jeho 
ďalšiu tvorbu. 
 
Tvorba:   (Ne)ukradni tri vajcia 
  Snehuliaci 
  Malá samoobsluha 
  Zvieratká na dvore 
  Rozprávkové varechy 
  Drevený tato 
  Jeleňvízor 
  Kráľovná krásy  ... 
        

/red., zdroj: internet/ 
 

 



Otoč → 
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A opäť sme žili rozprávkami!  
 

V dňoch 4. – 5. apríla 2014 sa na našej základnej škole uskutočnila po 
druhýkrát veľmi zaujímavá a žiakmi už obľúbená akcia s názvom Noc s Andersenom. 
Pripomíname si ňou výročie narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena. Hlavnou koordinátorkou bola opäť pani učiteľka Mgr. Michaela Káčeriková 
a zapojili sa aj pani učiteľky Mgr. Božena Dupáková, Mgr. Mária Záteková a Mgr. 
Katarína Halúsková. Akciu si nenechal ujsť ani náš pán riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek 
a pán učiteľ Mgr. Gabriel Horos jej priebeh zachytil aj na fotografiách.  

Rozprávkové dobrodružstvo sme odštartovali už o 18:00 hod. Zúčastnili sa ho 
vybraní žiaci 5., 6. a 7. ročníkov. Pomôcť nám prišli aj dve žiačky 9. ročníka, ktoré ako 
rozprávkové bytosti privítali žiakov pri prvej z úloh. Keď ju žiaci splnili, tak im už nič 
nebránilo vstúpiť do sveta plného rozprávkových hrdinov. Následne sme si všetci 
vypočuli príhovor a pozreli zaujímavú prezentáciu o živote H.CH. Andersena. Veď 
nestačí poznať len rozprávky, ale aj spoznať život človeka, ktorý ich sám napísal.  

Skôr ako sme sa vrhli do ďalšej úlohy, tak nás čakalo prekvapenie. Našu 
základnú školu navštívil Ing. Vladimír Macášek, prednosta Okresného úradu 
v Žiline . Spolu s ním prišiel aj pán Mgr. Dušan Korman, ktorého syn našu školu 
navštevuje. Pán Macášek sa nám prihovoril milými slovami a žiakov okrem toho 
obdaroval aj peknými darčekmi. Preto im touto cestou chceme vyjadriť naše veľké 
poďakovanie.   

Potom sme už žiakov rozdelili do skupín a začala sa ich ďalšia úloha. Mali 
spoločne vytvoriť plagát, ktorého príprava pozostávala z viacerých krokov. Každá 
skupina dostala obálku a v nej našla inštrukcie, podľa ktorých vytvorili plagát. Máte 
pocit, že je toho už celkom dosť? Ale kdeže! Veď ak chceme prežiť rozprávkovú noc, 
tak sa do takej rozprávky musíme aj na chvíľu dostať. A tak si žiaci pripravili krátku 
dramatizáciu, ktorá súvisela s ich plagátom a predstavili sa ňou pred ostatnými. Zrazu 
sa teda medzi nami objavila Princezná na hrášku, Malý cínový vojačik, Cisár a jeho 
nové šaty, Škaredé káčatko či Dievčatko so zápalkami. A tak ako v rozprávkach museli 
ich hrdinovia prekonať aj náročnejšie úlohy, nebolo tomu inak ani v našej rozprávke. 
Žiaci sa najskôr poriadne posilnili a s radosťou sa pustili do plnenia pripravených úloh. 
Už na nich totiž čakali rozprávkové komnaty, v ktorých sme preverili ich vedomosti, 
hravosť, šikovnosť a fantáziu. Nikto z nich sa nenechal zahanbiť a všetci sa hravo 
dostali do cieľa. Následne sme sa presunuli do komnát určených na oddych, kde si žiaci 
políhali a rozprávková noc pokračovala ďalej. Prečítali sme si niekoľko rozprávok 
a deti sladko zaspali. Ráno sme sa rozlúčili zazvonením na zvončeku a žiaci si odniesli 
aj pamätné darčeky, ktoré im budú rozprávkovú noc pripomínať. Veríme, že každému 
zostanú na takto strávenú noc len príjemné spomienky a už teraz sa všetci veľmi tešíme 
na budúci rok. 
      

Mgr. Katarína Halúsková 
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A je tu opäť naša fotografická súťaž!!! V treťom čísle sme uverejnili fotografiu 
jednej z vašich p. učiteliek. Vašou úlohou bolo uhádnuť, kto sa ukrýval za tvárou 
malého bucľatého dievčatka. Zrejme to pre vás vôbec nebolo jednoduché, lebo to 
nikto z vás neuhádol. A kto to bol? Bola to p. učiteľka Mgr. Katarína Halúsková.  
 
Ale nezúfajte, lebo my sme pre vás pripravili ďalšiu hádanku. 

A keďže pani učiteliek je na našej škole celkom veľa, tak sme si opäť pripravili fotografiu 
jednej z nich. Tak sa na ňu dobre pozrite a popremýšľajte. Tak čo? Už viete? Že ešte nie? 
Nevadíííí. Máte na to čas, tak si to opäť poriadne premyslite a hádajte. ☺ Na vaše 
odpovede sa už teraz veľmi tešíme. V dolnej časti stránky odstrihnite súťažný kupón 
a s vaším menom, triedou a tipom ho vhoďte do „krabice“ na 1. poschodí našej školy. Na 
víťaza čaká nejaké pekné prekvapenie. Tak veľa šťastia!! ☺  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súťažný kupón č.4 
Meno a priezvisko: .............................................................................. 
Trieda: .............................................. 
Tvoj tip: ............................................................................................... 
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Fašiangy sú už od nepamäti symbolom 
veselosti a obdobím maškarných 
karnevalov. A tak si aj naša základná 
škola spestrila jeden deň takouto 

fašiangovou veselicou. Fašiangový karneval sa u nás koná už každoročne a tento rok sa 
uskutočnil 28. februára a jeho vyvrcholením bolo aj pochovávanie basy.  

Naši žiaci nás opäť prekvapili nápaditými a veselými maskami. Škola sa tak premenila 
na rozprávkovú krajinu, v ktorej ste mohli spozorovať pobehujúcich Šmolkov, 
princezné, víly, pirátov, cirkusantov či mnohé iné rozprávkové postavičky. Deti nám 
dokázali, že ich fantázia pri tvorbe masiek je skutočne bohatá. V priebehu voľnej 
zábavy a tancovania pri veselej hudbe ich svojím bystrým očkom sledovala aj naša 
porota. Tú tvoril p. riaditeľ, učitelia, zástupcovia rodičov ako i zástupcovia školského 
parlamentu. A nemali to veru vôbec jednoduché! Veď vybrať tie najkrajšie masky bolo 
naozaj ťažké. Po dlhom zvažovaní sa rozhodli a víťazné masky boli odmenené nielen 
veľkým potleskom, ale aj peknými cenami.  
Po vyhlásení víťazov sme však ešte neskončili. Nasledovalo pochovávanie basy. Počas 
smútočného obradu sme si veru aj poplakali za našou milovanou basou. Ako pán farár 
sa nám opäť predstavil náš pán riaditeľ a smútočný sprievod pozostával aj z niektorých 
masiek. 
Žiakom sa takto strávené chvíle páčili a pripomenuli si tak fašiangové obdobie a jeho 
význam. Zároveň chceme touto cestou vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí prispeli 
k usporiadaniu tohtoročného karnevalu. Veď vďaka nim sme mohli stráviť deň plný 

zábavy, veselosti a smiechu.  
Zároveň ďakujeme aj samotným maskám 
a tvorivým rodičom, ktorí najmä menším 
žiakom pomáhali masky vytvoriť. Už 
teraz sa všetci tešíme na budúci rok a na 
masky, ktorými nás žiaci opäť prekvapia.  

 
    

 Mgr. Katarína Halúsková 

 

    

    



––– In - Suľková čik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 7777    

                                    

 
 

 
 

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle 
poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol 
environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z 
Wisconsinu, Gaylord Nelson.  

 
Tento deň sa začal 

oslavovať od roku 1970. Jeho 
cieľom je pripomenutie si našej 
závislosti na cenných daroch 
poskytovaných Zemou.  

Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného 
prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového 
úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a 
ostatných tvorov žijúcich na Zemi.  
My si tento deň pripomenieme 25. apríla.  
                  /red., zdroj: internet/ 
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V sobotu (29. marca) vyrazili zdatní cyklisti z turistického krúžku na ich ďalšiu 
cyklopúť smer Rudina – Brodno – Budatín a späť. Úspešne zdolali 28km. Počasie 
nám prialo, slniečko príjemne hrialo a ani nám tak nefúkalo...V Budatíne pri Váhu sme 
sa pokochali na krásnych labutiach, poopaľovali na slniečku, dobili sme energiu 

nejakou dobrotkou a pobrali sa domov. Všetkým 
účastníkom  Emke, Kike, Natálii zo 6.A a 6.B,  
Benjamínovi, Kristínke zo 4.B, Jakubovi z 3.B, jeho 
bratovi Samkovi z 2.A a ich otcovi patrí veľký obdiv 
za ich statočnosť a vytrvalosť. Pani učiteľky Lenka 
a Majka veria, že nabudúce sa akcie zúčastní viac 
detí a  rodičov a prídu si odskúšať svoju kondičku. 
Tešíme sa na vás!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                               
/Vaši cyklisti.../ 
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- je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý 
pripadá na marec alebo apríl. Tento rok začína 17. 
apríla (ZELENÝ ŠTVRTOK) a končí 21. apríla 
(VEĽKONOČNÝ PONDELOK).  
Pre kresťanov je oslavou zmŕtvychvstania  Ježiša 
Krista tri dni po jeho smrti na kríži. 
Pre ľudí sú veľkonočné sviatky iba skončenie 
pôstu a začiatok zábavy. 
 
Tradícia je oblievanie dievčat a šibanie korbáčom. 
Po vyšibaní dostanú  chlapci i mládenci maľované 

vajíčka alebo sladkú odmenu. 
Znakmi Veľkej noci sú:  - kuriatka 
                                         - malá ovečka - baranček 
                                         - maľované vajíčka                                          
                                         - malé zajačiky 
Som zvedavá, či aj tento rok bude dostatok šibačov a oblievačov dievčat... :-) 

 
 

 

                                                                           

     

 

 

   
   
  

 

/Katarína Račáková, 5.A/ 
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Zriedkavo počuť takúto vetu z úst dieťaťa. Jej vyslovenie je odmenou. Odmenou pre 
tých, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii zaujímavého podujatia pre deti, ktoré 
ich tak nadchlo.  
Poďakovanie patrí spoločnosti VOLVO GROUP SLOVAKIA, ktorá pozvala druhákov 
zo Základnej školy v Kysuckom Novom Meste na  vzdelávací Interaktívny seminár 
z oblasti dopravnej výchovy. Spoločnosť zabezpečila i dopravu, a tak sa všetci  tešili na 
zaujímavé dopoludnie. 
Cieľom seminára bolo zvýšiť vedomosti detí o bezpečnosti pri cestnej 
premávke, upozorniť ich na možné riziká a možnosti ako im predchádzať. 
Na interaktívnej prednáške si deti utvrdili známe poznatky a rozšírili ich o nové 
vedomosti. Spoločne riešili dopravné situácie, priraďovali  názvy k dopravným 
pomôckam, súčiastkam, súťažili.    
V dielni mali deti možnosť vidieť, koľko práce a zodpovednosti musí vynaložiť človek 
predtým, ako kamión naštartuje motor a pustí sa na svoju jazdu. Už poznajú prednú 
nápravu, ťahač, montážnu jamu, vysokozdvižný vozík, vedia, ako sa dá pozrieť 
podvozok ... 
Presvedčili sa, aké dôležité je byť videný, prečo sa nesmú hrávať okolo odstaveného 
kamiónu a mnoho, mnoho ďalších vecí. Zážitkom bol pobyt v kabíne auta, jeho 
prehliadka  a napokon jazda s veselým trúbením, pri ktorom sme si zakrývali uši. 
Spoločnosť darovala deťom reflexné vesty, prívesok na kľúče a model kamióna.  
Odchádzali sme nadšení.  
Ďakujeme spoločnosti Volvo Group za krásny zážitok, všetkým zamestnancom za 
trpezlivosť, ktorou odpovedali deťom na zvedavé otázky a za to, že oslovili práve nás. 
Ostane nám dlho v pamäti toto krásne prepojenie školy a praxe.  
 

          

  /Mgr. Jarmila Lišková/ 
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Druhá májová nedeľa už tradične 
patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň 
matiek pripomenieme v nedeľu 11.mája. 
Deň matiek sa  dostal do povedomia na 
prelome 19. a 20. storočia. Zásluhu na 
tom má Američanka Anna Marie 

Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a 
všetkým matkám sveta. Lobizmus dám spôsobil, že Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 
druhú májovú nedeľu za Deň matiek. 
 

  ,,Pane, ktorý si na nebi, 
  zachovaj všetkým deťom mamy. 
  Nech ako cesto na chlebík  
  im rastú v teple pod rukami. 
  Zachovaj nám oboch rodičov, 
  veď dve ruky od Teba máme. 
  Dve rúčky deťom stvoril Boh: 
  Pre ocka jednu, 
  druhú mame." 
 
                         Milan Rúfus 

         
/Mária Pagáčová, 7.A/ 

 ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ����       

              Novinky zo sveta PC hier 

World of Warcraft: Warlords of  
Draenor 

Draenor (Outland) je svet, v ktorom sa bude dej 
odohrávať, ale nebude za čias Illidana. Nájdete tam 
starovekých obyvateľov Draenoru - Hnedých Orkov. 
Môžete si vybudovať sídlo, prestavať ho na pevnosť a 
vytvoriť si armádu pozostávajúcu z NPC, ktoré bežne 
stretávate v osade. Vzniklo 7 nových lokácií, 2 raidy 
a 17 bossov. 

 

/Michal Galvánek, 7.A/     
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MRKVOVÉ  VE ĽKONOČNÉ  PEČIVO 
 
Suroviny: 

• 200 g jemne nastrúhanej mrkvy 

• 300 g zmäknutého stuženého rastlinného tuku 

• 400 g hladkej múky 

• 1 ks vanilkový cukor 
Ďalej potrebujeme: 1 ks marhuľový džem 
Postup: Z mrkvy, tuku a hladkej múky vypracujeme cesto, vyvaľkáme na 1/2 cm a 
vykrajujeme rôzne tvary. Pečieme na suchom plechu 15-20 minút. Upečené natrieme 
marhuľovým džemom. 
                                      
                                                            Dobrú chuť !!! ☺☺☺☺ 

                                                            
/Daniela Hagenová, 5.A/ 

������������������������������������������������������� 

 

 
 
 
  Dežko sa vracia domov zo šibačiek s plným košíkom vajíčok.  

Mama sa ho pýta : „Dežko, koľko ?“ 
„Dvadsať.“  
„A čo dvadsať ?“  
„ A čo koľko ?“ 

 
 
Inzerát : Predám  veľké veľkonočné vajce nabúrané sprava.  

Značka : Pri rýchlom jednaní zľava. 
 
 
Sme z toho celé popletené. Značka : veľkonočné korbáče. 
  
      /Denis Mäkký, 7.A/ 
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V dňoch 18. – 19. marca sa uskutočnilo v DK v KNM okresné kolo Pytagoriády. 
Zúčastnilo sa 21 detí z I. stupňa a 21 detí z II. stupňa.  
Úspešní riešitelia: 
 3. ročník Klučková Silvia  3.B 9. miesto 
 4. ročník Smetana Erik  4.A 4. miesto 
   Hybrantová Lívia 4.A 7. miesto 
   Gazdíková Ivana  4.A 8. miesto 
 8. ročník Jancová Alžbeta  8.A 1. miesto 
   Sedláčková Zuzana 8.A 5. miesto 

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

 
Dňa 27. marca sa uskutočnilo okresné kolo (dekanátne) Biblickej olympiády  v CVČ 
sv. Jakuba. Zúčastnili sa ho žiaci: Alžbeta Jancová (8.A), Zuzana Sedláčková (8.A), 
Nikola Jantošíková (8.A) a umiestnili sa na výbornom 4. mieste.   
 

             ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 
 
Európa v škole  (literárna súťaž) – okresné kolo 
I. kategória    III. kategória 
Natália Halúsková (3.B) – 3. miesto Simona Jantošíková (8.A) – 2. miesto 
 

Simona Jantošíková: Slávici 
 

     Tvoria sa pramene života, 
     tiahnu sa ponad strmé prekážky 

         a plynú cez kus zaneprázdneného sveta. 
     Napokon príde ten čas, 
     keď ústia do hlbín podzemia. 
     Tam zastanú a skamenia. 
     Každú chvíľu života im vypĺňajú 
     spievajúci  slávici, 
     od najvyššieho stromu, ktorý je medzi nami 
     v nedosiahnuteľných výškach tu na zemi. 
     Dodávajú im  lásku, odpočinok a energiu. 
     Zúfalstvo, starosti, útrapy a prázdnota  
     odídu do zabudnutia. 
     Radosť ožíva a pretrváva donekonečna. 
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Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 
 

Poézia  
I. kategória   
1. miesto Martin Ceniga (2.A) 
2. miesto  Simona Oszvaldová (2.B) 
3. miesto Tatiana Halúsková (1.B) 
 
II. kategória     III. kategória 
1. miesto     Radka Kandriková (6.B) 1. miesto     Marianna Plošticová (8.A) 
2. miesto     Ema Ponechalová (6.A) 2. miesto     Romana Poprocká (8.B) 
3. miesto     Katarína Račáková (5.A) 3. miesto     Adriana Horáková (7.B) 
 
 
Próza 
I. kategória   
1. miesto Natália Halúsková (3.B) 
2. miesto  Dorota Petreková (2.A) 
3. miesto Ján Dadaj (1.A) 

Amália Dadajová (3.A) 
 
II. kategória     III. kategória  
1. miesto     Kristína Stoláriková (6.B) 1. miesto     Sofia Dupkalová (8.A) 
2. miesto     Laura Brodňanová (6.A) 2. miesto     Michaela Marčanová (8.B) 
3. miesto     Daniela Hagenová (5.A) 3. miesto     Kristína Gazdíková (7.B) 
 
 

 
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 
 
 

Poézia 
I. kategória Martin Ceniga (2.A)        účasť 
II. kategória Radka Kandriková (6.B)        2. miesto 
III. kategória Marianna Plošticová (8.A)       1. miesto – postup do krajského kola 
 
Próza 
I. kategória Silvia Klučková (3.B)         3. miesto 

Natália Halúsková (3.B)        účasť 
II. kategória Kristína Stoláriková (6.B)        účasť 
III. kategória Sofia Dupkalová (8.A)        1. miesto – postup do krajského kola 
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1. Robí „kikirikí“         2. Predmet, na ktorom sa učíme po anglicky 
3. Hráme s ňou futbal  4. Ukáže nám smer 
5. Množné číslo od slova strom 
6. Je tučný, zelený a jeho žena sa volá Fiona. Je to?  
7. Samička psíka  8. Náš štát sa volá 
9. Plagát po anglicky    
10.  Sú podobné mandarínkam. Sú to?  
11. Veľká žaba 

   

TAJNIČKA 

11116666 | ––––––––––––––––––––––––––––––––––  In - Suľková čik –– 
         TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK         TESTÍK         TESTÍK         TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK        TESTÍK        TESTÍK        TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK   TESTÍK   TESTÍK   TESTÍK        

AAAA    opäťopäťopäťopäť je to tu !!!  je to tu !!!  je to tu !!!  je to tu !!!     
Aj v tomto školskom roku sme si pre vás pripravili okrem ŽOLÍKA aj súťažný 

TESTÍK. Keď ho vyplníte, tak odstrihnite súťažnú časť a vhoďte ju do „krabice“ na  1. 
poschodí našej školy. Tešíme sa na vaše odpovede a traja z vás sa môžu tešiť na zaujímavé 
ceny. Ich mená budú uverejnené v ďalšom čísle. 
Výhercovia z 3. čísla sú:  1. miesto: Vanessa Hybrantová 8.B 

  2. miesto: Martin Slota  8.B 
  3. miesto: Barbora Kapitulčinová 9.A 

  Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. učiteľky Halúskovej. 
 �   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   � 
 

Meno a priezvisko: .............................................................................................................. 
Trieda: .......................................................  
1. Napíš dve mužské mená, ktoré sú zložené iba z 5 písmen: 
..................................................................................................................................................                  

2. 1. mája a 8. mája sú sviatky. Napíš aké? .........................................................................                                     
3. Pohľadnica stojí 0,80 € a magnetka stojí 2,30 €. Koľko eur zaplatí Maťko, ak si 
kúpi 5 pohľadníc a 3 magnetky?  
 a) 10,90 €   b) 7,50 €  c) 8,70 €  
                                                                                                                                      
4. Uveď mená a priezviská 3 slovenských spisovateľov/spisovateliek: 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
5. TAJNIČKA: Prajeme Vám veselú Veľkú noc ☺☺☺☺ ! Ale ako sa to povie po anglicky? 
(vylúšti a napíš)  ................................................................................................................... 
                                                                    
�   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
 

                           
 
-------------------------------------------- 
Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Sofia Dupkalová 
(8.A) - šéfredaktor, Barborka Kapitulčinová (9.A) – predseda a ďalší členovia 
redakčnej rady Katka, Danielka, Michal, Denis, Simonka, Nikolka, Majka, Kristínka 
a ďalší prispievatelia, ktorým ďakujeme ...  

 


