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  Spomienka na uplynulé veľkonočné sviatky 

 

           
 
 

 

 

Priatelia z rôznych krajín –  
M. Bačkovská (7. roč.) 

V čís le  nájdete:  
 
Ø informácie o úspechoch našich 

žiakov v súťažiach, 
Ø zaujímavosti o exkurziách, 
Ø čo všetko sa udialo pri príležitosti 

Mesiaca knihy, 
Ø úspešnú vlastnú tvorbu, ... 
 

Veľkonočný zajko 
 

Veľkonočný zajko otvára nám jar, 
pozná, figliar veľký, presne kalendár. 

Robí malé hniezda, kde je trávička, 
ukladá nám do nich pestré vajíčka. 
Berme, deti, košík, ta sa do práce, 

je ich toľko, že ich všetky nevprace. 
Odnesieme náklad rovno do školy, 

rozdelíme aj tým, čo tu neboli. 
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30. marca sa v obci Beňuš konala policajná bezpečnostná preventívna 
akcia. Policajný zbor a my, zástupcovia školy, sme merali vodičom 

rýchlosť. Deti zo ZŠ Beňuš 
nakreslili výkresy, ktoré sme 
spolu s pochvalami pre zodpo-
vedných a pokarhaním pre ne-
zodpovedných vodičov  rozdá-
vali v podobe smajlíkov. 
Na cestách sme videli viac 
zodpovedných vodičov. Milí 
policajti nám tiež ukázali, ako 
sa robí s radarom a mohli sme 
si niekoho aj zamerať. Keď 

sme rozdali všetky pochvaly a pokarhania, dostali sme za odmenu ref-
lexné pásky a vesty. Potom sme sa vrátili do školy. Tento deň mali 
nezodpovední vodiči šťastie, dostali len pokarhanie.                      Lucinka   
                                       

V APRÍLI SI KAŽDOROČNE PRIPOMÍNAME HNEĎ DVA 
VÝZNAMNÉ DNI 

Prvý z  nich je Deň narcisov, ktorý sa uskutočnil 
15. apríla. Tak ako každý rok, i v tomto roku sa Liga 
proti rakovine v jedinečnom projekte Deň narcisov 
pokúsila spojiť tisícky ľudí v uliciach celého Slo-
venska v jednej myšlienke – myšlienke spolupat-
ričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj naši 
žiaci v tento piatok finančne prispeli do verejnej 

zbierky buď v škole alebo zbierkami v uliciach obce a to sumou 114,69 €. 
 

Druhým dôležitým dňom je 22. apríl – Deň Zeme. 
Žiaci našej školy sa už v stredu 20. apríla rozbehli 
po okolí školy a po obci a v spolupráci s Lesným zá-
vodom Beňuš vyčistili mnohé priestranstvá. A tak 
sme aj našu obec skrášlili a pripravili na veľko-
nočné sviatky.       
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Noc v knižnici 
     Z 8. na 9. apríla sa v  ZŠ Beňuš 
uskutočnila akcia s názvom Noc v kniž-
nici. Bola určená pre žiakov prvého 
stupňa, ale zúčastnili sa na nej aj pia-
taci a šiestaci.  
Najprv všetkých prichádzajúcich čaka-
lo privítanie Strigou Migou z Migoviec. 
Žiaci sa potom premiestnili do urče-
ných tried, tam sa vybalili, pripravili si 

svoje spacáky a všetko, čo mali so sebou. Neskôr nasledovala večera. 
Deti sa nahrnuli po skupinách ku stolu. Keď sa všetci žiaci najedli, večer 
pokračoval programom. Po programe boli rôzne súťaže a po ich vyhod-
notení nasledovala krátka diskotéka, pri ktorej sa všetci vyšantili. 
Nakoniec žiakov čakala rozprávka na dobrú noc. Po polnoci škola stíchla 
a všetky deti už spali. Ráno nasledovala rozcvička, raňajky a išlo sa 
domov. 

Tánička 

Návšteva knižnice v Brezne 
     V marci v rámci Mesiaca knihy žiaci siedmej 
triedy navštívili Mestskú knižnicu v Brezne. Tá-
to knižnica sa delí na tri časti, a to: oddelenie 
literatúry pre dospelých, oddelenie literatúry  
pre deti a oddelenie náučnej literatúry. My sme 
navštívili všetky. Pracovníčky knižnice nám 
urobili bohatú prednášku o  všetkých žánroch 
kníh, ktoré sú v knižnici, videli sme staršie knihy, ale aj tie novšie. 
Zistili sme, že ak chceme byť členmi knižnice pre dospelých, musíme 
mať občiansky preukaz. V detskej časti sme videli všetky knihy, ktoré 
spadajú do našej vekovej kategórie. 

Tánička 

Návšteva knižnice v Braväcove 
     Mesiac knihy si pripomenuli aj žiaci prvého stupňa. Uskutočnili ex-
kurziu  do braväckej knižnice. Na tejto milej akcii sa zúčastnili  tretiaci 
a štvrtáci. V knižnici im teta najprv prečítala jednu rozprávku, a potom 
čítali sami. Neskôr mali súťaž v hľadaní knižky podľa autorov. 

                                                                                                                  Miška 
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     Ako sme vás informovali v minulom čísle, vo februári sa v našej 
škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Štyri žiačky: 
Anežka Králová (3. ročník), Veronika Gašperanová (3.), Bianka Kos-
melová (7.) a Monika Kňazíková (8.) nás reprezentovali v okresnom 
kole v Brezne. Z tohto kola postúpili až tri z nich na regionálne kolo  
do Banskej Bystrice, kde sa Veronika Gašperanová umiestnila  
na 2. mieste.  

  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
     V rámci Mesiaca knihy sa v našej škole tradične uskutočňuje lite-
rárny kvíz. Aj tento rok medzi sebou súťažilo 5 tried. Do triedy vstúpi-
li pani učiteľky, žiaci stíchli, a začal sa kvíz. Mal päť kôl: 1. témou bola  
literatúra, 2. témou gramatika, 3. témou bolo poznávanie spisovateľov,  
v 4. kole žiaci identifikovali literárne ukážky  a v 5. samostatne tvorili. 
Všetky družstvá sa snažili, súčty bodov boli veľmi tesné, ale konečné 
výsledky boli napokon takéto: I. miesto obsadili šiestaci, II. miesto de-
viataci, III. miesto ôsmaci a o IV. miesto sa podelili siedmaci a piataci. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
     Takto sa snažili naši deviataci na Testovaní 9 – 2011:                                          
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MALÝ FUTBAL – OKRESNÉ KOLO 
    5. apríla 2011 v základnej skupine naši 
chlapci obsadili 2. miesto po zápasoch: 
Beňuš – Brezno, Mazorníkovo    5:4,  
Beňuš – Závadka nad Hronom   3:3, 
Beňuš – Brezno, Pionierska 4      4:10.  
Všetky zápasy boli odohrané na umelej tráve. 
Chlapcom za pekný výsledok ďakujeme. 
Abecedný zoznam reprezentantov našej 
školy: Jozef Dolinský (8. ročník), Miloš 
Faško (9.), Michal Košík (6.), Lukáš 
Laurinc (9.), Filip Martinec (8.), Jozef 
Radóc (9.), Adrián Solava (9.), Šimon 
Škôlka (8.), Peter Šperka (7.), Maroš 
Švantner (8.). 
 

13. apríla sa aj dievčatá zúčastnili 
na okresnom kole malého futbalu v Mazor-
níkove a skončili na 5. mieste. Ďakujeme 
im za ich účasť. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
     Pri príležitosti Dňa Zeme sa v ZŠ Polomka uskutočnila EKO súťaž.  
Vo vedomostnej  časti sa naši ôsmaci umiestnili na 3. mieste. Vo vlastnej tvorbe 
bolo odmenených až 5 žiakov. Sú to: 1. miesta: Miška Bačkovská (7. ročník), 
Ivetka Laurincová (8.), 2. miesto: Lucka Škantárová (8.), 3. miesta: Majka 
Šperková (6.), Frederik Belko (6.).  Časť odmenených prác si prečítate na strane 
7, ostatné v budúcom čísle. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
     V apríli ste si mohli na stene pri školskej knižnici pozrieť výstavku výkresov 
na tému Priatelia z rôznych krajín. Maľovali ich žiaci II. stupňa. Porota v zlo-
žení: pani riaditeľka a vyučujúce z I. stupňa vybrala najvýstižnejšie a najza-
ujímavejšie výkresy. Ich autormi sú: Lenka Srnková (5. ročník), Miška Bačkov-
ská (7.), Lenka Gažurová (8.), Bianka Felnerová (5.), Jakub Gaľa (8.). 

 
         Lenka      
         Srnková 
 
           Bianka  
          Felnerová 
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Každý rok sa opakujú sviatky, a teda 
aj Fašiangy. Na našej škole sa v tom-
to období pravidelne uskutočňuje 
karneval pre I. a II. stupeň. Tento 
rok deviataci urobili krásny začia-
tok: kým sme začali s predvádzaním 
masiek, „babička“ ponúkla porotu 
buchtičkami, klobáskami, chlebíkom.  

Moderátorky nás zoznámili s programom a predstavili nám masky, 
ktoré sa predviedli pred porotou. Najkrajšie z nich boli odmenené. 
Potom  mali žiaci možnosť ukázať svoju šikovnosť a zdatnosť v zau-
jímavých súťažiach a zatancovať si na fašiangovej diskotéke.  

Zapísala: Ingrid 
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Pomocná ruka 

     Kde bolo, tam bolo, žilo raz jedno dievčatko s menom Sára. Takmer každý deň 
chodila do lesa a tam pozorovala stromy, zvieratká, rastliny a bystriny. 
     V tom lese však bolo niečo nezvyčajné. Každý deň videla viac a viac odpadkov. 
Vôbec sa jej to nepáčilo. Raz si však povedala, že odpadky pozbiera. So sebou si vzala 
aj jednu kamarátku Lauru. Obe odpadky pozbierali a v lese sa opäť dalo krásne žiť. 
Všade bolo čisto, sviežo a voňavo. Obe boli na seba hrdé, že takým malým činom 
mohli pomôcť. 
     O týždeň sa dievčatá do lesa vybrali znova. Boli veľmi prekvapené. Zase to isté ako 
na začiatku. Všade boli odpadky. Vôbec sa im to nepáčilo a povedali si, že to musia 
prešetriť. V sobotu ráno sa vybrali do lesa a schovali sa do kríkov. Zrazu počuli zvuky. 
Rýchlo stíchli. Boli tak ticho, že skoro ani nedýchali. Cez kríky videli, že v lese sú 
nejakí chlapci a po zemi rozhadzujú papieriky, fľaše a plechovky od energy drinkov. 
Boli veľmi nahnevané. Našťastie Laura jedného z chlapcov spoznala. Keď chlapci 
odišli, aj dievčatá išli domov. Doma všetko povedali rodičom. Ich rodičia to nahlásili  
na ochranu prírody a bolo po probléme. Chlapci si dobre zapamätali, že odpadky do le-
sa nepatria. 
     Sára a Laura neskôr vymysleli aj jednu akciu,  na nej 
sa každoročne zúčastňuje viac škôl. Ide v nej o životné 
prostredie. Školy súťažia, ktorá za hodinu vyzbiera 
v lese najviac odpadu. Dievčatá mysleli, že to prírode 
pomôže. A mali pravdu. 
     Sára a Laura chceli týmto činom povedať, že prírodu 
treba chrániť a treba sa o ňu postarať. 

Mária Šperková, 6. roč. 

Strom 
Bol raz jeden veľký strom 

a ten tienil krásny dom. 
Keď nastal slnečný deň, 

chlap zoťal strom – ostal peň. 
Stromu nastal koniec, 

jeho existencii zazvonil zvonec. 
V deň, keď strom umrel, 
človek si hlavu udrel. 

Pri tom údere mu na um zišlo, 
aké šťastie mu odišlo. 
Strom mu chránil dom 

a on sťal ten strom. 
 

Michaela Bačkovská, 7. roč. 

Veselo v lese 
Do prírody chodím rád 
ja a aj môj malý brat. 

Zbierame si lesné plody, 
potom máme doma hody. 

 

Od rána až do večera 
prechádzka je vydarená. 

V lese vanie čerstvý vetrík, 
do zeme sa skryje červík. 

 

Na strome je veverička, 
hneď na hlave mi je šiška. 

V lese je vždy veselo, 
škoda, že sa zotmelo. 

 

Frederik Belko, 6. roč. 
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Milí spolužiaci! Opäť sme chodili po chodbách školy a pýtali sa vás, či sa teší-
te na Veľkú noc, či dodržiavate nejaké tradície. Od dievčat sme chceli vedieť, 
či sa tešia na kúpačov alebo sa pôjdu pred nimi skryť a od chlapcov, či si nie-
čo vykúpu. 
I. trieda 
Berenika: Teším sa na Veľkú noc, pred kúpačmi sa skrývam. 
 
II. trieda 
Peťko: Áno, teším sa na Veľkú noc, aspoň si zarobím.  
 
III. trieda 
Veronika: Áno, teším sa na Veľkú noc, lebo sa stretneme celá rodina. 
Skrývam sa pred chlapcami. 

IV. trieda 
Timka: Teším sa na Veľkú noc, ale nie na kúpačov.  
Bránim sa pred nimi. My doma upratujeme, vinšujeme si, atď. 

 
V. trieda 
Samuel: Áno, teším sa, aby som oblial sestru. Dievčatá mi dávajú čokolády. 
 
VI. trieda 
Nikoletka: Nie, neteším, lebo ma chlapci budú oblievať. Áno, 
skryjem sa tak, aby ma nik nenašiel. Žiadne tradície nedodržujeme. 
 
VII. trieda 
Renka: Áno chodia ku nám známi, my sa schováme a keď nás 
nájdu, tak nás oblievajú. 
 
VIII. trieda 
Kika: Áno teším sa na Veľkú noc. Pripravím si na kúpačov  
fľašu s vodou. Nebránim sa. A kúpačov mám rada.  
 
IX. trieda 
Veronika: Áno na Veľkú noc sa teším, ale nie na kúpačov.  
Utekám pred nimi. A maľujeme vajíčka.          
 
                                             

                                              Zapísali: Ingrid a Biba 

marec – apríl 2011 

 9 

 
Pamätná izba Martina Rázusa v Brezne 

     14. marca sa pre šiestakov uskutočnila exkurzia, ktorej hlavnou témou bol 
Martin Rázus. Jeho pamätná izba sa nachádza v pries-
toroch breznianskej evanjelickej fary. Žiaci sa o ňom dozve-
deli veľa dôležitých faktov, napríklad, že bol evanjelický 
kňaz, napísal diela Júlia, Maroško a mnoho ďalších. Na ste-
nách boli jeho fotografie, podpisy a dokonca tam bol aj 
stôl, na ktorom Martin Rázus písal. V druhej časti pries-
torov boli informácie aj o iných spisovateľoch nášho regió-

nu, napríklad Jánovi Chalupkovi, G. K. Z. Laskomerskom, F. Kreutzovi a iných. 
Pred koncom si mohli návštevníci kúpiť brožúrku o živote vystavených spiso-
vateľov. Na tejto exkurzii sa žiaci dozvedeli informácie, ktoré doteraz neve-
deli.                                                                                                                        Nikolka 

  
Čistička odpadových vôd vo Valaskej 

     Na hodine chémie sme sa začali učiť o čističkách odpadových vôd. O týž-
deň na to, 6. apríla, sme išli na exkurziu do Valaskej, aby sme videli, ako to 

funguje. Mnoho z nás si myslelo, že 
tam čistia rieku Hron. Ale tu sa čistí 
odpadová voda z mesta Brezna, ktorá 
sa sem privádza potrubiami. Toto 
všetko nám povedala milá pani, ktorá 
nás pekne privítala a previedla areá-
lom. Dozvedeli sme o starom a novom 
spôsobe čistenia vody.                Adamko 
              

                    

    Výstava exotického hmyzu v Brezne 
   V marci ste v Horehronskom múzeu v Brezne mohli vidieť 
výstavu s názvom Exotické potvorky. Mnohých zaujali vysta-
vené včely, motýle či drobný hmyz, nechýbali však ani živé pa-
vúky. Naši žiaci (6., 7. ročník) boli niektorí bojazliví, ale aj tak sa 
exponáty všetkým  páčili. Na každom rohu bolo vidieť blesk fo-
toaparátov a  mobilov. U niektorých sa zjavil aj radostný lesk 
v očiach. Po návrate boli všetci spokojní a hovorili, že to bolo 
perfektné.                                                                                    Renka 
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Ananásový pohár s piškótami 
 

Suroviny na prípravu: ............................ 
 200 g ananásového kompótu, 
 2 dl sladkej smotany, 
 1 dl malinového sirupu, 
 100 g piškót, 
 10 g višní. 

 

....Postup prípravy: ................................ 
Vyšľaháme smotanu. Do pohárov dáme trochu malinového sirupu, trochu šľa-
hačky, piškóty namočené v ananásovej šťave, ananás, šľahačku a na vrch 
višňu. 

 
Banán so šľahačkou a čokoládou 
 

Suroviny na prípravu: ................................ 
 4 banány, 
 2,5 dl šľahačkovej smotany, 
 1 lyžicu práškového cukru, 
 1 čokoládu na varenie. 

 

....Postup prípravy: ..................................................................................................... 
Banány pozdĺžne rozkrojíme, dáme na taniere. Do osladenej vyšľahanej šľa-
hačky pridáme postrúhanú čokoládu a navrstvíme na banány. Posypeme strú-
hanou čokoládou. Podávame vychladené. 

Máj 
  7.5. Monika Divoková V. 
  7.5. Monika Kňazíková VIII. 
  8.5. Ingrid Gömöryová VII. 
10.5. Viktória Dolinská VII. 
10.5. Viktória Sásiková VIII. 
10.5. Viktória Vrbovská V. 
21.5. Zina Machničová IX. 
27.5. Iveta Laurincová VIII. 

 

Jún 
  3.6. Karolína Matulíková I.                                            
  4.6. Lenka Bubelínyová I. 
  4.6. Lenka Bubelínyová V. 
  4.6. Lenka Gažurová VIII. 
  4.6. Lenka Srnková V. 
  4.6. Lenka Vraniaková I. 
  5.6. Laura Molnárová II. 
16.6. Bianka Felnerová V. 
16.6. Bianka Kosmelová VII. 
29.6. Peter Javorčík II. 
29.6. Peter Karaffa III. 
29.6. Peter Králik IX. 
29.6. Peter Šperka VII. 
29.6. Petra Bubelínyová II. 
29.6. Petra Podhorská III. 
29.6. Pavol Kochan VII. 
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BARAN – ak neurobíš žiadne chyby v písomkách, tak sa nemáš čoho báť. 
Toto budú pre teba veľmi dobré mesiace, uži si ich. 
Dobrý deň - 2.5.                         Zlý deň - 14.5. 
BÝK – Buď  rozvážny. Už tvoje znamenie hovorí, že si dosť často tvrdohlavý,  
nemusí sa ti to vždy vyplatiť. 
Dobrý deň - 7.5.                         Zlý deň - 7.6. 
BLÍŽENCI – hlavne máj je tvoj mesiac. Je to mesiac lásky a tá čaká aj na te-
ba, len buď trpezlivý, láska si ťa nájde. 
Dobrý deň - 5.5.                          Zlý deň - 5.6. 
RAK – stále ti niekto hovorí, čo máš robiť. Musíš vedieť rozlíšiť, kedy treba 
poslúchať a kedy prejaviť vlastnú iniciatívu. 
Dobrý deň - 9.6.                           Zlý deň - 29.6. 
LEV – si typický vodca. Nastáva obdobie, kedy ťa budú všetci počúvať  
a uskutoční sa veľa tvojich vysnívaných plánov. 
Dobrý deň - 10.5.                           Zlý deň - 11.6. 
PANNA – si múdry človek. Teraz prichádza chvíľa, kedy to bude treba využiť 
a dokázať to na vysvedčení, aby si si mohol užívať krásne leto. 
Dobrý deň - 26.5.                            Zlý deň - 16.6. 
VÁHY – či si dievča a či chlapec, máš rád leto. Pomaly príde tvoje obdobie, 
ale dovtedy ťa čaká ešte zopár písomiek a skúšaní. 
Dobrý deň - 11.6.                             Zlý deň - 12.5. 
ŠKORPIÓN – si nervózny a cítiš sa zle. Chce to častejšie pohyb v prírode 
a športovanie, potom sa budeš cítiť oveľa lepšie. 
Dobrý deň - 16.5.                             Zlý deň - 18.5. 
STRELEC – niekto na teba nemá najlepší názor. Neboj sa, postupom času sa 
to zmení a budú z vás dobrí kamaráti. 
Dobrý deň - 15.6.                             Zlý deň - 8.6. 
KOZOROŽEC – rád spievaš, tak prečo sa bojíš, choď na súťaž, máš veľkú 
šancu v nej uspieť a uskutočniť svoj veľký sen. 
Dobrý deň - 21.5.                              Zlý deň - 15.6. 
VODNÁR – máš záľubu ohovárať. Ak nechceš stratiť kamarátov,  tak sa naj-
prv pozri na seba a zamysli sa nad sebou. 
Dobrý deň - 24.6.                              Zlý deň - 30.6. 
RYBA – tvoje domáce úlohy sú na nič, musíš sa viac snažiť, aby bolo lepšie 
vysvedčenie. Inak budeš dosť smutný.  
Dobrý deň - 16.6.                               Zlý deň - 25.6. 

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

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen. 
 
Z minulej osemsmerovky bola správnou odpoveďou veľmi pekná myšlienka: 
Človek nemusí nikdy meniť druhých, iba seba. Z tých, ktorí nám poslali 
odpovede, sme vyžrebovali: Bronku Piliarovú, Bronku Bačkovskú a Renátku 
Jančichovú. 
 
Odpovede z  terajšej osemsmerovky 
vhoďte do škatuľky na chodbe alebo 
odovzdajte p. u. Mihokovej. 
 
Školáčik – časopis Základnej školy Beňuš. Vydavateľ: Základná škola Beňuš.  
Adresa: Základná škola, č. 250, 976 64 Beňuš, e-mail: zsbenus@zsbenus.edu.sk. 
Redakčná rada: členovia redakčného krúžku pod vedením Mgr. D. Mihokovej.  
Grafická úprava: Mgr. R. Kán. Vychádza dvojmesačne. 

Meno: _____________________ 
Tajnička: __________________ 
__________________________
________________________ 
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