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V čísle nájdete: 

Ø históriu Valentína, 
Ø aký bol karneval, 
Ø vaše naj... , 
Ø týždeň na lyžiarskom  výcviku, 
Ø trendy zimnej módy, 
Ø a ďalšie... 

NAJKRAJŠIE VALENTÍNSKE SRDIEČKO 
Vo februári, v období Valentína, sa na našej 
škole uskutočnila súťaž o najkrajšie Valentínske 
srdiečko. Srdiečka boli veľmi nápadité, pestré 
a tie najkrajšie boli odmenené.  
Víťazmi sa stali:  
I. stupeň: Marko Kováč, Petra Podhorská, 
Diana Bacúšanová, Diana Skačanová. 
II. stupeň: Natália Kánová, Andrea Fašková, 
Lenka Bubelínyová. 
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História Valentína 
 

Legendy vravia, že sv. Valentín bol kňaz 
žijúci v Ríme. V 3. storočí vládol cisár 
Claudius II. a ten bol toho názoru, že 
ženatí muži sú slabšími vojakmi. Práve 
preto zakázal v krajine manželstvo. Sv. 
Valentín však, napriek zákazu cisára, 
ďalej zasnuboval a oddával zamilované 
páry. Keď sa cisár dozvedel o jeho snahe 
spájať životy zamilovaných, dal ho popra-
viť. Tento rímsky kresťanský kňaz liečil 
chorých, a predtým ako bol popravený, 
vyliečil žalárnikovu dcéru. Vzniklo medzi 
nimi silné puto a pred svojou smrťou jej 
zanechal zamilovaný list s podpisom – 
Tvoj Valentín. Keďže bol popravený 
14.2., stal sa tento deň sviatkom lásky  
a to najmä preto, že žalárnikova dcéra bola prvá žena v histórii, 
ktorá dostala Valentínku 14.2.269. Práve preto sú aj dnes pohľad-
nice a listy – „VALENTÍNKY“ – symbolom tohto sviatku.  

Takisto aj naša škola pripravila pre žiakov prekvapenie. Keď sme 
prišli do školy, deviataci nám na tričká popripínali papierové sr-
diečka a zaželali pekného Valentína. Taktiež sme sa mohli zapojiť 
do súťaže o najkrajšie Valentínske srdiečko.   
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Mesiac február je typickým fašiangovým obdobím. A fašiangy sú 
oddávna spájané s veselosťou, žartovaním, preobliekaním. 
My sme si toto obdobie pripomenuli KARNEVALOM pre mladších aj 
starších. Masky sa najprv predstavili, a potom ich porota vyhodnotila a odme-
nila.  

Prácu mala ťažkú, lebo sa tu zišla naozaj pestrá paleta masiek: smrtky, bezdo-
movci, šašovia, piráti, princezné, rómska osada, záchod, ...  

 

Po vyhodnotení masiek sa pre starších žiakov začala tradičná diskotéka, na 
ktorej sa zabávali na hudbu rôzneho žánru. Počas programu sa žiaci mohli 
osviežiť a občerstviť. Po skončení karnevalu odišiel každý domov s úsmevom 
na tvári. 

Bibka 
 



Beňušský školáčik 

 4

 
ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁKOV 

8. februára sme v našej škole 
privítali škôlkárov, teda pardón 
– už budúcich prvákov, ktorí 
prišli aj so svojimi rodičmi na 
zápis. Pani učiteľka Murgašová 
a štvrtáci pripravili pre nich 
zaujímavý program. Už sa na 
nich tešíme! 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

9. februára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa na ňom takmer 40 súťažia-
cich. Víťazi nás reprezentovali v okresnom kole, z ktorého traja sú ťažiaci –  
V. Gašperanová, R. Jančichová a A. Murgašová postúpili  do oblastného kola, 
ktoré sa uskutoční 20. marca v Banskej Bystrici.  
I. kategória 
Poézia    Próza 
1.: Roman Lopušný (3. ročník) 1.: Veronika Gašperanová (4. ročník)  
2.: Laura Molnárová (3. ročník)  2.: Marian Šperka (3. ročník) 
     Diana Bacúšanová (4. ročník) 
     Anežka Králová (4. ročník) 
3.: Peter Javorčík (3. ročník) 
     Karolína Matulíková (2. ročník) 
     Matej Šperka (2. ročník) 
II. kategória 
Poézia                     Próza  
1.:Nikola  Békyová (7. ročník) 1.: Lukáš Murín (7. ročník)       
2.: Samuel Král (6. ročník)                    2.: Aneta Nemčoková (6. ročník)      
3.: Timea Libičová (5. Ročník) 3.: Martin Kovalčík (5. ročník) 
III. kategória 
Poézia    Próza 
1.: Renáta Jančichová (8. ročník) 1.: Alžbeta Murgašová (9. ročník) 
2.: Bianka Kosmelová (8. ročník) 2.: Monika Kňazíková (9. ročník) 
3.: Natália Kánová (9. ročník)      3.: Viktória Dolinská (8. ročník) 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Aj tento raz sme sa boli pozrie ť 
v Banskej Bystrici na výstavu                        

zvierat, ktoré žili pred nieko ľkými 
miliónmi rokov. 
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FUTBAL BASKETBAL HOKEJ VOLEJBAL

 
V minulom čísle Školáčika ste mali možnosť nájsť tieto staré (staro-
dávne) slová. Tu sú ich významy:  
šífriky – fliačky s kapustou, máľa / myši – zemiaková placka; myši – malé 
placky, zaft – sirup, gombóse / gombovce – slivkové guľe zo zemiakového 
cesta, mrvänica (s bryndzou, s kurčiatkami) – polievka s mrveničkovou 
závarkou, talkne – dolky, talkniar – panvica na dolky, dinstovať (dinstovanie 
kromple) – dusiť (jedlo), haboše – rúrky z lístkového cesta plnené snehom, 
rajtop (rajtopík) – mliečnik (malý mliečnik), búteľa – fľaša, brôtvaň – 
pekáč, bľacha – plech na streche, auzac – podnos pod tortu, kandľa – 
konva, kropačka – krhla, šochtár – vedierko so zobáčikom (lievikom) na 
dojenie mlieka. 
Spomedzi správnych odpovedí z minulého čísla sme vyžrebovali Anežku 
Královú. 
 

A tu sú ďalšie nové slová. Ich význam môžete vhodiť do škatuľky na 
chodbe. Ešte malá pomôcka – sú to názvy rastlín: 
cmuľkáč, kačička, zrastajčok, zinzolín, vytrčpolk, blatúch, dríšteľa, 
krompašník, gergiňa, burgonda, stará dnovka, včelien, šlajerbum, pro-
minceľ, jarec, žito.    
 

 
 
 
 
 

Ahojte! Som tu znova, tentokrát som sa pýtala, aký šport vás baví alebo ho sledujete 
v telke. 
 
Možnosti boli takéto: 

♦ FUTBAL 
♦ BASKETBAL 
♦ HOKEJ 
♦ VOLEJBAL 

 
Po vyhodnotení vašich od-
povedí som zistila, že je 
medzi vami veľa futbalo-
vých fanúšikov a  fanúšikov 
volejbalu. 
 

Miška 



Beňušský školáčik 

 6

Nikdy na teba nezabudneme... 
Jednou z krásnych vecí na VII. triede je to, že sa chodí na lyžiarsky 
výchovno-výcvikový kurz (LVVK). 
Myslím, že každý žiak je najšťastnejší vtedy, keď je so svojimi spolužiakmi 
čo najdlhšie. My, žiaci VII. triedy sme spolu prežili päť tých najkrajších 

a najzábavnejších dní. Našou cestou nás 
sprevádzali aj niektorí ôsmaci. Ani jeden 
jediný deň sme sa nenudili. Prvý deň bol ešte 
celkom pokojný. Unavení z dlhej cesty sme sa 
ubytovali v jednom krásnom a luxusnom hote-
li. Neskôr sme sa išli pozrieť aj na vlek.  
No tá pra-
vá zábava 

začala až na druhý deň. Vymýšľali sme 
mnoho hier, ktorými by sme sa zabavili. 
Ešte že sme mali Táničku, Bibku 

a Mišku, 
lebo s ni-
mi sme sa 
nasmiali naj-
viac. Vymysleli hry, ktoré by nám ani nenapadli. 
Na tretí deň večer nám učitelia pripravili 
diskotéku, ktorá trvala veľmi dlho. Keď 

učitelia na čas odišli, o zábavu sme sa pos-
tarali my. Na štvrtý deň, no aby sme sa 
náhodou nenudili, nám učitelia pripravili 
niekoľko kvízov. Večer nasledovalo noč-
né lyžovanie a s tým spojený aj karne-
val. Vyhrali všetci. No a piaty deň bol 
trocha smutný, lebo sme sa museli 
rozlúčiť s našou Lučivnou.  

január – február 2012 

 7

 
Ach, ako nám len chýba. Tá radosť, smiech a plno zábavy. Na také veci 
človek nezabúda. No vlastne, na také veci sa ani nedá zabudnúť. Boli to tie 
najkrajšie strávené dni zo všetkých. Tento výlet nám v srdciach vydrží na 
veky.  
Na budúci rok to budete vy šiestaci, ktorí zažijete päť krásnych dní. 
Šiestaci, ani si neviete predstaviť, ako vám závidíme. No ale aj tak dúfame, 
že si to tam užijete naplno a zostanú vám také nádherné a nezabudnuteľné 
spomienky ako nám. 

Chceli by sme sa poďakovať 
učiteľom a inštruktorom, ktorí 
s nami mali čo robiť, aby nás udr-
žali na nohách.  
No to najväčšie ďakujem patrí 
tebe, LUČIVNÁ. 
 

Vyhodnotenie lyžiarskych 
pretekov: 

Dievčatá: 
1. Michaela Bačkovská 

Chlapci:                2. Lucia Trégerová 
1. Pavel Kochan                  3. Bronislava Piliarová  
2. Denis Bagin 
3. Lukáš Murín                                                                   
 

Pripravili:  
Majka,  Adam 
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Dievčatá – kožušinové vesty 
Chladné počasie nás núti siahnuť po 
kusoch odevu z nášho šatníka, ktoré 
nielen skvelo vyzerá, ale dôležité je, 
aby nás chránilo pred nepriazňou po-
časia. Obe uvedené vlastnosti do bod-
ky spĺňajú kožušinové vesty. Módne 
obchody sa nedajú zahanbiť a ponú-
kajú nám dámske vesty od výmyslu 
sveta. Siahnite po klasických strihoch, 
ak sa nebojíte experimentov, stavte na 
extravaganciu. Kožušinová vestička 
s vysokým golierom nielen očarí, ale aj 
príjemne zohreje.  

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Chlapci – nič nové 
Pre chlapcov tento mesiac redakcia nepripravila žiadnu novinku , pretože naši 
chlapci vedia, čo sa nosí ☺. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Kozmetika – krémovať !!  
- Pleť je v chladom počasí vystavená 
pôsobeniu počasia, teda nízkym tep-
lotám, vetru, mrazu, zvýšenej vlhkosti 
vzduchu,  
- pokožka sa v zime stáva citlivejšou, 
zraniteľnejšou, vysušuje sa, 
- v teplých miestnostiach sa navyše 
odparuje voda z pokožky, pleť sa teda 
preto viac vysušuje, 
- pokožku oslabuje a ničí aj nadmerne 
časté umývanie agresívnymi čistiacim 
prípravkami. 
 
To znamená, že v zime naša pleť vyžaduje precíznu starostlivosť a hlavnou 
zložkou je krém!!! Stačí si pleť nakrémovať raz-dva krát za deň a ochránite si 
ju. 
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Zimné radovánky 
Čože sa to vonku deje? 
Rožkovec sa zrazu belie. 
A v beňušských dolinách 
snehobiela perina. 
Berme lyže, berme sánky, 
to zas budú radovánky. 
Kto sa nevie lyžovať, 
nech sa ide guľovať. 

L. Srnka 
 
Potok Hlboká 
Braväckou dolinou Hlboká preteká, 
je to malý potôčik, čo do Hrona vteká. 
No keď búrka spení jeho kľudné vody, 
zaraz pozalieva všetko poza brehy. 
Vtedy jeho sila stokrát sa znásobí 
a všetko berie, čo mu v ceste stojí. 
Po búrke opäť jeho sila slabne 
a je z neho „kľudas“ s pár  kvapkami na dne. 

M. Šperka 
 
Rodná dedina 
Beňuš je moja rodná dedina, 
nevyrovná sa jej žiadna iná. 
Prvé krôčky som tu urobil, 
do školy som tu nastúpil. 
Svoje detstvo tu prežívam 
a kamarátov spoznávam. 
Na Kolesárke stojí môj rodný dom, 
veľa radosti a šťastných chvíľ 
prežívam v ňom. 
Keď vyrastiem na veľkého chlapíka, 
vždy sa rád vrátim do môjho rodiska. 

M. Ličko 
 

 
 

 
Moja dedina 
V údolí naša dedinka drieme 
obklopená lánmi úrodnej zeme. 
Vencom hôr obkolesená 
sťa lúka v plnom kvete nekosená. 
Horské potoky ju napájajú, 
cesta, železnica so svetom spájajú. 
Rada sa šplhám po stráni, 
mám dedinku ako na dlani. 

L. Molnárová 
 
Braväcká dedinka 
Braväcovo  je malá dedinka, 
cez ktorú preteká vodička malinká. 
Vyviera pod kopcom Beňuška, 
Hronu spieva pesničku do uška. 
Okolo sú krásne hory, 
každý turista to hovorí. 
V zime tu veľa snehu máme, 
sánkovať sa chodievame. 
V lete, keď slnko pripeká, 
každý na Schweintaal uteká. 
Bazény tam čakajú, 
do vody nás lákajú. 
Mám Braväcovo rád 
a nikde inde nechcem bývať. 

T. Kubica 
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Tento mesiac sme sa boli pýtať našich žiakov: „Ako si predstavuješ 
trávenie valentínskeho dňa?“  
Dostali sme zaujímavé odpovede . 
 
I. trieda: Jerguško: Valentínsky deň by som chcel  
                                tráviť so svojou „frajerkou“. 
      Alžbetka: Chcela by som byť stále  
                              s maminou a objímať ju. 

 
II. trieda: Mário: Obdaroval by som srdiečkami  
                           svoju celú rodinu. 
                Berenika: Obdarovala by som celú rodinu  
                              darčekmi. 

 
III. trieda: Laura: Chcela by som, aby sme sa aspoň  
                             v ten deň mali všetci radi.  

      Peter: Chcem prežívať obyčajný deň.  
 
 

IV. trieda: Peťka: Vyrobím srdiečko. 
     Marko: Budem s frajerkou.  

 
V. trieda: Emka: Budem ho tráviť ako každý   
                          iný deň. 
    Anička: Urobím valentínky pre kamarátky. 
 
VI. trieda: Andrejka: Budem s ľuďmi, ktorých mám rada. 
      Martin: Namiesto počítača  budem s rodinou. 
 
VII. trieda: Adam: Budem v dobrej reštaurácii s frajerkou.  

       Henka: Romantika pri sviečkach. 
 
VIII. trieda: Peťulo: Začínam pozerať Ligu Majstrov. 
         Mirko: Ostanem s frajerkou. 
 
IX. trieda: Nedočkali sme sa odpovede!!! 

 
Pýtali sa: Tánička, Bibka 

január – február 2012 

 11

 
 
 
 
 
 
Toto obdobie sa nesie v znamení veterného Vodnára. Pre veterného Vodnára je 
typické, že dokáže povzbudzovať seba aj iných ľudí na rýchlejšie myslenie a konanie. 
Vodnárovi vládnu planéty Saturn a Urán. 
 
Baran: Nastal čas zmeniť niečo vo vašom živote. Zmeny sa nevykonajú sa-
my, buďte aktívni a verte viac svojej intuícii. Dôležité bude iba to, aby  nebolo 
horšie. V láske príde silný, čistý cit. 
Býk: Máte veľmi dobré obdobie. Všímajte si všetko, čo je pre vás dôležité. 
Tak ako budete dostávať, mali by ste aj dávať. Kto vie iným urobiť radosť, 
bude za to aj sám odmenený. 
Blíženci: Marec je pre vás duchovný mesiac. Mali by ste navštívi ť podobne 
zamerané prednášky, čítať viac duchovnej literatúry. Získaný pokoj bude 
priaznivo vplývať na ľudí okolo vás. 
Rak: V tomto mesiaci sa viac snažte a dajte viac energie do budovania vašej 
budúcnosti. Snažte sa byť čo najmenej uštipační, ak budete uštipační, môžete 
na to doplatiť. 
Lev: Máte radi voľnosť.  Nesľubujte niečo, čo nedokážete dodržať, spoliehajte 
sa radšej na seba. V láske sa vaše sebavedomie zmení z minima na maximum. 
Panna: Buďte užitoční. Pripravte sa na to, že to bude vyčerpávajúce. Ľudia si 
však začnú všímať vašu dobrú stránku. Niektoré zážitky budú veľkolepé. 
Váhy: Dlhšiu dobu chodíte pravidelne nakupovať, aby ste zakryli vašu nudu. 
No a vašim kamarátom to poznanie vadí. Nestraťte ich, lebo za chvíľu ich bu-
dete potrebovať. 
Škorpión: V škole ste v poslednom čase vnímavejší ako inokedy. Treba si 
nájsť čas aj na vašich kamarátov, rodinu. Ak budete iba leňošiť, unudíte sa. 
Strelec: Vaše problémy sa už vyriešili. No dbajte na to, aby ste si nevytvori-
li iné. Vaša rodina bude spokojná, na blízkych sa budete usmieva ť. 
Kozorožec: To, čo ste predtým dávali iným – dobrú náladu, optimizmus či 
lásku – by sa malo začať vracať. V láske sa pripomenú staré dobré časy. 
Vodnár: Už nie ste napätí ako v minulom období. Tajomstvá by však mali 
zostať tajomstvami. Nehovorte viac než treba. Teraz potrebujete pozitívne 
myslenie. Mohli by ste si zmeniť svoj účes alebo štýl obliekania. 
Ryby: V poslednom čase sa vám nič nedarí a ste z toho nervózni. Nebojte sa, 
všetko podstatné ste stihli. V láske máte šancu vyžehli ť si všetky prehrešky. 
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O S E M S M E R O V K A     N A     V O Ľ N É     C H V Í L E 

 
Tajničku osemsmerovky tvorí 49 nevyškrtaných písmen. 

Odpoveď vpíš do kupónu, vystrihni a vhoď do schránky na chodbe. 
Vyžrebovaní sa môžu tešiť na milú odmenu. 
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