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január - február 2011 

 
 

 
Snežienka 
 
Predjarie zavládlo vonku.  
Zobúdza sa lienka. 
Za slnkom vystiera stonku 
odvážna snežienka. 
 
Kvietok biely ako sniežik  

                                v noci s mrazom ráta. 
                                Ráno bude zase svieži, 
                                aj keď zmrznú blatá. 

                                                          
 
Výtvarné práce žiakov VI. triedy 

V čísle nájdete: 
 
Ø čo sme pripravili pre budúcich 

prváčikov, 
Ø výsledky rôznych súťaží, 
Ø valentínske pozdravy, 
Ø spomienky na lyžiarsky výcvik, ... 
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Všetkým učiteľom a hlavne pánovi učiteľovi Kánovi  
veľa zdravia a šťastia prajú dievčatá a chlapci zo VI. triedy. 

Všetko dobré k Valentínovi  prajú žiačky I. triedy  
pani učiteľke Matisovej. 

Žiačky II. triedy prajú veľa lásky pani učiteľke Ľuptákovej. 
Miška praje všetko dobré, veľa lásky  

Lucke, Zuzke, Táničke, Bibe. 
Bronka praje všetko dobré, veľa lásky  

k Valentínovi pani učiteľke Murgašovej. 
Erik, Lenka, Lucka, Monika prajú šťastný  

Valentín naj pani učiteľke Simanovej. 
Bibka praje všetko dobré  

k Valentínovi  
triednej pani učiteľke  

Murgašovej. 
 

 
                    
 

 
Polročná štatistika školy 
Koniec januára znamená pre žiakov vždy aj koniec prvého polroka. Akí sme 
boli úspešní? Zo 145 žiakov školy prospelo 141. Za správanie bolo udelených 
7 pokarhaní triednym učiteľom, 7 pokarhaní riaditeľom školy a dve dvojky. 
Vymeškali sme 4164 hodín, čo predstavuje 28,71 hodiny na žiaka, z toho boli  
3 hodiny neospravedlnené. 
 

 
DEVIATACI, DRŽÍME VÁM PRSTY!!! 

Dňa 9. marca, to je v stredu, sa uskutoční pre deviatakov hlavné certifikačné 
testovanie, na ktorom sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ. Testujú sa 
vedomosti zo slovenského jazyka a z matematiky. Tí, ktorí sa z objektívnych 
dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho termínu testovania, ho absolvujú 
v náhradnom termíne dňa 29.3.2011. Počet dosiahnutých bodov sa zapisuje 
aj na prihlášky na stredné školy. 
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Deň 8. február 2011 bol 
v našej škole výnimočný. 

Uskutočnil sa zápis 
budúcich prváčikov. 

     
    My, štvrtáci, sme ich privítali programom o Snehulienke a siedmich 
trpaslíkoch. Program sa deťom veľmi páčil, pričom sme vyskúšali ich 
znalosti a vedomosti z rôznych oblastí. 
    Vedko ich testoval z matematiky, Kýblik z prírodovedy, Plaška museli 
odhaliť, kde sa skrýva, Kýchal (okrem toho, že kýchal) ich vyskúšal  
zo znalostí ovocia a zeleniny. Pre Dudroša museli zoradiť obrázky podľa 
veľkosti. Spachtoš testoval ich pamäť krátkodobým náhľadom 
a zapamätaním obrázkov. Smejko skúšal ich poznatky v oblasti geo- 
metrie. Celou rozprávkou ich sprevádzala Snehulienka. 
    Musím uznať, že budúci prváci sú veľmi bystrí a šikovní a v skúškach 
znalostí budúceho prváka obstáli. 
To znamená, že boli prijatí do cechu školského a v septembri sa na nich 
veľmi tešíme. 

 
Martin Kovalčík, IV. trieda 

 

 
 

 



Beňušský školáčik 

 4 

 

 
     Začiatok roka sa už tradične uskutočňujú súťaže v prednese. Prvou bola 
súťaž v prednese slovenskej povesti  Š a l i a n s k y   M a ť k o. Školské kolo 
sa uskutočnilo 11.1. a sily si zmeralo 15 súťažiacich.  
Výsledky: 
I. kategória –  2. a 3. ročník 
1. V. Gašperanová (3.), 2. A. Králová (3.), M. Šperka (2.), 3. P. Podhorská (3.), 
P. Bebelínyová (2.) 
II.kategória –  4. a 5. ročník   
1. B. Machnič (4.), 2. M. Kovalčík (4.), 3. T. Libičová (4.) 
III. kategória –  6. a 7. ročník  
1. neudelené, 2. F. Belko (6.), 3. V. Dolinská (7.) 
 

     Školské kolo v prednese poézie a prózy H v i e z d o s l a v o v   K u b í n 
sa uskutočnilo 10. 2., celkový počet súťažiacich bol 31.  
 Ocenenia si rozdelili takto: 
I. kategória  –   2. – 4. ročník  
Poézia                                                        Próza  
1. V. Gašperanová (3.)                           1. A. Králová (3.) 
2. T. Libičová (4.), T. Kubica (2.)           2. M. Kovalčík (4.) 
3. A. Solavová (4.), A. Chvála (3.)         3. M. Kováč (3.) 
II. kategória  –   5. – 7. ročník 
Poézia                                                       Próza  
1. B. Kosmelová (7.)                                 1. neudelené 
2. R. Jančichová (7.)                                  2. neudelené 
3. E. Jančová (6.)                                       3. L. Trégerová (7.) 
III. kategória  –   8. a 9. ročník 
Poézia                                                          Próza  
1. neudelené                                                1. M. Kňazíková (8.) 
2. I. Laurincová (8.)                                    2. L. Gažurová (8.) 
3. K. Orovčíková (8.), Z. Pauliaková (9.)   3. A. Murgašová (8.) 
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ŠKOLSKÉ KOLO ŽIAKOV V STOLNOM TENISE  
Vo februári sa na našej škole uskutočnil turnaj v stolnom tenise. Na turnaji sa  
zúčastnili žiaci 2. stupňa. Pre veľký záujem bol turnaj rozdelený na 2 dni. Osobitne boli 
hodnotení chlapci aj dievčatá. 
Výsledky: 
Staršie dievčatá (7. – 9. ročník): 

1. miesto: Michaela Bačkovská (7.) 
2. miesto: Dáša Fašková (9.) 
3. miesto: Veronika Chriašteľová (9.) 

Starší chlapci (8. a 9. ročník): 
1. miesto: Lukáš Laurinc (9.) 
2. miesto: Adrián Solava (9.) 
3. miesto: Branislav Pohorelec (8.) 

Mladšie dievčatá (5. a 6. ročník): 
1. miesto: Monika Divoková (5.) 
2. miesto: Lucka Bubelínyová (5.) 
3. miesto: Lenka Bubelínyová (5.) 

Mladší chlapci (5. – 7. ročník):  
1. miesto: Peter Šperka (7.) 
2. miesto: Michal Košík (6.) 
3. miesto: Daniel Javorčík (6.) 

 
 
 
 
 
 
OKRESNÉ KOLO ŽIAKOV V STOLNOM TENISE  
Na okresnom kole vo Valaskej nás reprezentovali:  
Lukáš Laurinc (9.), Adam Radóc (8.), Adrián Solava (9.), Maroš 
Švantner (8.). 
Výsledky nášho družstva v skupine 2: 
Beňuš – Nemecká    4:2           Beňuš – Valaská      4:1 
Finále zohralo naše družstvo s víťazom skupiny 1: 
Beňuš – Brezno-Mazorníkovo      4:3 
 
KRAJSKÉ KOLO ŽIAKOV V STOLNOM TENISE 
Naši chlapci nás po víťazstve v okresnom kole reprezentovali aj na krajskom kole 
stolného tenisu v Kalinove, ale nepodarilo sa im umiestniť na popredných miestach. 
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Tohtoročný lyžiarsky výcvik sa uskutočnil od 24. do 28. januára. 
Zúčastnili sme sa na ňom my, siedmaci, a vypomohlo nám zopár 
ôsmakov. 
V pondelok sme cestovali z Beňuša na miesto určenia - do Vysokých 
Tatier, do Štrby. 
Hneď prvý deň po ubytovaní sme sa presunuli za penzión na sneh, 
aby sme sa rozcvičili a niektorí aj zistili, či sa vieme poobúvať 
a postaviť na lyže. 
Ďalší šok nás čakal, keď nám vedúci oznámili, že budú bodovať izby. 
To dopadlo pre niekoho dobre a pre niekoho horšie J!                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posedenie v bufete  
pri  svahu 

Niekedy sme sa vozili 
na takomto parádnom 
autobuse 

Naši drahí 
inštruktori 
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V utorok ráno sme sa  presunuli na svah v Lučivnej, kde nás rozdelili 
na začiatočníkov a pokročilých . 
V stredu sme opäť lyžovali a poobede sme navštívili zasnežené 
Štrbské Pleso aj pleso s malým p (bolo zamrznuté). 
Vo štvrtok sme po lyžovačke privítali pani riaditeľku a pripravili sme 
pre ňu aj pre seba malé divadelné predstavenia.  
V piatok doobeda sme sa lyžovali, potom bola súťaž v slalome. 
Výsledky boli takéto:  
VIII. trieda: 1. Betka Murgašová, 2. Jakub Gaľa, 3. Filip Martinec. 
VII. trieda: 1. Miška Bačkovská, 2.Veronika Ďuricová,  
                  3. Andrej Bubelíny.                                              Miška 

GRATULUJEME J 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tri slečny v lyžiarkach 
Divadielka  

Spoločná fotka  
na Štrbskom Plese 
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Milí spolužiaci! 
Opäť sme sa boli v chodbách školy pýtať, aké ste mali prázdniny, čo ste 
robili a či sa vám páčili ? 
I. trieda  
Saška: Páčili sa mi J, 
len som musela písať diktáty.  
Berenika: Páčili sa mi J.  
Hrala som sa, pozerala som 
televízor a čítala som si.  
II. trieda 
Peťo: Dáko sa mi nepáčili,  
lebo som sa nudil.   
Laura: Prázdniny boli dobré J,  
sestra mala oslavu a boli sme sa lyžovať. 
III. trieda 
Biba: Prázdniny boli veľmi dobré J, 
bola som na plavárni a na Sihle. 
Maťo: Boli dobré J, oddýchol som 
si a vozil som sa na bicykli. 
IV. trieda 
Anička: Bola som pri starkej. 
Maťo: Lyžoval a sánkoval som sa. 
V. trieda 
Agátka: Boli celkom dobré.  
Nerobila som nič zaujímavé.  
Natálka: Dobré boli J. 
Bola som na východe.  
VI. trieda 
Evka: Boli dobré J. Nebola som nikde.  
Miška: Dobré J. Chodila som von.  
VII. trieda 
Vika: Celkom OK J. Bola som von. 
Biba: Dobré J. Nerobila som nič.  
 
 

Pýtali sa: Lucka a Miška 
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Upozorňujeme čitateľov, že tento príbeh je úplne vymyslený. 
Akákoľvek podobnosť s našimi žiakmi a ich konaním je čisto 

náhodná. 
Cŕŕ, neľútostne sa ozval ten čertovský vynález  ľudstva zvaný budík práve  
vo chvíli, keď mi matikárka zapisovala do klasifikačného záznamu pätnástu 
jednotku. Neľútostne ma vytrhol z môjho krásneho sna a oboma nohami som 
vhupol do drsnej životnej reality všedného školského dňa.  
Je ráno a ja sa musím rýchlo chystať do školy. Robím nevyhnutné ranné úkony 
a beriem do rúk tašku. Páni moji, veď ja   
nemám vymenené knihy na dnes. Kde je   
rozvrh? Po vytrvalom a  systematickom 
pátraní som ho našiel vo funkcii záložky 
v detektívke. Nasáčkujem do tašky  
6 kníh na 6 hodín, ktoré ma čakajú  
a dvíham tašku. Ujhá, div ma v krížoch 
neseklo. To predsa nie je možné, aby som 
vliekol takú ťarchu do školy, veď z toho 
človek môže ľahko dostať pruh. Vidím,   
že musím urobiť radikálnu úpravu. 
Prvú vyberiem literu – ospravedlním sa,  
že som myslel, že máme gramatiku.  
Aj anglina pôjde von, poviem učke, že mi 
niekto vytrhol stranu. A knihu bez patričnej strany sa brať neoplatí.  Na biole 
poviem, že som si opakoval v autobuse a bol som taký zabratý do učenia,  
že som knihu tam zabudol a ledva som stihol vystúpiť. Dúfam, že fyziku 
a deják donesie môj lavicový spolubojovník. A na občianke poviem, že som 
knihu požičal kamarátovi. A je to! Taška príjemne spľasla a tak môžem smelo 
a bez zábran vykročiť ku škole. 
Ale aké prekvapenie ma čakalo, posúďte sami! Moji vyučujúci na mňa 
nepedagogicky zvýšili intenzitu hlasu, ba si čosi značili aj do klasáku. A môj 
nepodarený kamoš si myslí, že budem nosiť knihy do školy ja. On totiž 
nedoniesol tie dve, s ktorými som nabetón počítal. Od dnes s ním nesedím! 
Človek sa už nemôže na nikoho spoľahnúť. Povedzte mi, prečo sú moji 
spolužiaci takí nezodpovední?! 

 
P R E K L E P Y  ***  P R E K L E P Y  ***  P R E K L E P Y 

Zhubný lekár - - - Akcia sa nám veľmi vyparila - - -  Dobšinská ľudová 
jaskyňa - - - Vetný čln - - - Dosiahol som prieberné výsledky - - - Ihličnatý 

pes  - - -  Ryby v diktáte  - - -  Osobný vlas do Zvolena - - -  Mestská 
hromadná poprava - - - Piatok – robota – nedeľa 
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2.3. 
Anežka Králová  III. 
6.3. 
Radoslav Lopušný  III. 
Radoslav Tapajčík  IV. 
Radoslava Matulíková  IX. 
7.3. 
Tomáš Klája  VI. 
Tomáš Ľupták  I. 
Tomáš Tréger  IV. 
10.3. 
Branislav Machnič  IV. 
Branislav Pohorelec  VIII. 
18.3. 
Eduard Faško  IV. 
19.3. 
Jozef Dolinský  VIII. 
Jozef Radóc  IX. 
 

23.3. 
Adrián Solava  IX. 
25.3. 
Marian Šperka  II. 
29.3. 
Miroslav Kochan  I. 
3.4. 
Richard Orovčík  V. 
24.4. 
Juraj Kňazík  IX. 
Juraj Srnka  IX. 
25.4. 
Marek Ličko  II. 
Marko Kováč  III. 

 
VHODNÉ NA OSLAVU 
Kakaový koktail 
Potrebujeme: 
100 g medu, 10 g kakaa,  
4 dl mlieka, 100 g čistého ľadu. 
Postup prípravy: 
Med, kakao a vajce dáme do šľahača  
a ušľaháme penu. Potom prilievame vychladnuté 
prevarené mlieko a potlčený ľad a spolu ešte dobre 
vyšľaháme. 
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BARAN   Konečne si v pohode a  máš dobrú náladu. Si nadaný,  
ale nesmieš sa tým nechať ovplyvniť a nezabudni na sebe pracovať. 
Dobrý deň - 2. apríl                   Zlý deň - 4. marec 
BÝK   Počas nasledujúcich dní sa nesnaž riešiť závažné problémy. 
Uspokojenie nájdeš v športovej činnosti. 
Dobrý deň - 14. apríl                 Zlý deň – 28. apríl 
BLÍŽENCI   Si  neistý, a preto sa niekomu vyrozprávaj, pomôže ti to. 
Venuj sa tiež kultúre a umeniu. 
Dobrý deň - 5. marec                   Zlý deň - 5. apríl 
RAK   Tvoja nálada nie je najružovejšia. Dávaj si pozor na tých, ktorí ti 
chcú radiť v priateľstve. 
Dobrý deň - 9. marec                    Zlý deň - 9. apríl 
LEV   Myslíš si, že si nejaký kráľ, ale  asi si sa prerátal. Zváž, či by nebolo 
lepšie si oddýchnuť. 
Dobrý deň - 10. marec                 Zlý deň - 11. apríl 
PANNA   Kamarát ti pripraví prekvapenie, ktoré ti urobí radosť. Mal by si 
sa však viac zamerať na svoje ciele. 
Dobrý deň - 6. apríl                      Zlý deň - 6. marec 
VÁHY   Všetko ti padá na hlavu, daj si pauzu  a  začni sa venovať svojim 
súkromným záležitostiam. 
Dobrý deň - 11. marec                    Zlý deň - 12.marec 
ŠKORPIÓN   Buď mimoriadne opatrný. Od istého človeka sa dozvieš 
niečo dôležité, čo ovplyvní tvoje plány. 
Dobrý deň - 16. apríl                       Zlý deň - 18. marec 
STRELEC   Neplytvaj svojimi silami,  tvoje znamenie ti hovorí, že ťa 
niekto veľmi príjemne prekvapí.  
Dobrý deň - 15. marec                    Zlý deň  - 8. apríl 
KOZOROŽEC   Aj ty si veľmi tvrdohlavý, ale mal by si aspoň niekedy 
ustúpiť, tvoji kamaráti to ocenia. 
Dobrý deň - 21. marec                    Zlý deň - 15. apríl 
VODNÁR  Si smädný, ale nie po vode, ale po hrách na počítači a to je zle. 
Pozor na bláznivé nápady, mohli by skončiť zle. 
Dobrý deň - 24. apríl                       Zlý deň - 30. apríl 
RYBY   Cítiš sa fajn, ale za tým fajn je prázdno, čiže niekto ti chýba. 
Dobrý deň - 16. marec                    Zlý deň - 25. marec 

Vaša Buffy 
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* O S E M S M E R O V K A * 

 
. 
Z minulej osemsmerovky bola správna odpoveď:  
Šťastný a milostivý nový rok vám praje Marek Pataky.  
Z tých, ktorí nám poslali odpovede, sme 
vyžrebovali: Mišku Bačkovskú, Marianku 
Hájikovú a Anežku Královú. 
Odpovede z terajšej osemsmerovky 
vhoďte do škatuľky na chodbe, tak isto 
ako z minulej osemsmerovky.            
 
Školáčik – časopis Základnej školy v Beňuši. Vydavateľ: Základná škola Beňuš.  
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Redakčná rada: členovia redakčného krúžku pod vedením Mgr. D. Mihokovej.  
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