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V č ís le  nájdete:  
 
Ø štatistiku školského roka, 
Ø info a foto zo súťaží, 
Ø ako sme prežili MDD, 
Ø vlastnú tvorbu, 
Ø tip na letnú pochúťku, ... 
 

Mimoriadna správa 
 

Na známosť sa všetkým dáva 
mimoriadna, zvláštna správa: 

Tak ako vždy v tomto čase, 
školský rok sa končí zase. 

 

Čakajú nás staré mamy, 
jazerá a pri nich stany, 
dva mesiace v prírode, 
na horách i pri vode. 

 

Zmĺkol zvonček, slnko volá: 
,,Maj sa dobre, milá škola!“ 

 

Zdroj: internet 

 
 

  

máj - jún 2011  
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Štatistika školského roka 
Školský rok 2010/2011 ukončí v našej škole 145 žiakov. Všetci títo žiaci prospeli. Zo sprá-
vania boli  udelené dve znížené známky druhého stupňa, sedem riaditeľských pokarhaní 
a sedem pokarhaní triednym učiteľom. 
Horšie to bolo s dochádzkou. Žiaci v prvom polroku vymeškali 4 164 ospravedlnených 
hodín a 3 neospravedlnené, v druhom polroku dokonca 5 625 ospravedlnených a 11 
neospravedlnených hodín. 
 

Pochvaly riaditeľkou školy 
II. trieda – Laura Molnárová.  
III. trieda – Veronika Gašperanová, Anežka Králová. 
IV. tr ieda – Martin Kova lč ík, Timea Libičová, Branislav Machnič, Tomáš Tréger. 
V. trieda – Lenka Bube línyová, Andrea Fašková,  Bianka Felnerová, Samuel Král, Nikola 
Kudzbelová, Parícia Kubicová, Richard Orovč ík, Martin Petržel, Lukáš Pôbiš, Lucia Srnková, 
Alexandra Zlukyová. 
VI. tr ieda – Frederik Belko, Henrieta P iliarová, Tomáš Klája, Mária Šperková. 
VII. trieda – Michae la Bačkovská, Bianka Kosmelová. 
VIII. trieda – Iveta Laurincová, Lucia Škantárová, Maroš Švantner, Adam Radóc. 
IX. tr ieda – Roman Bubelíny, Dáša Fašková, Jozef Radóc,  Lukáš Laurinc, Adrián Solava. 
 

NAJ dochádzka (0 vymeškaných hodín) 
Miroslav Kochan (I. trieda), Tomáš Lupták (I. trieda), Petra Bubelinyová (II. trieda), Bronislava 
Bačkovská (III. trieda), Nikoleta Libičová (VI. tr ieda), Michaela Bačkovská (VII. trieda),  Roman 
Bubelíny (IX. tr ieda). 

.......................................................................................... 
Škola Počet  

Obchodná akadémia B. Bystrica 2 
Hotelová akadémia Brezno 3 
SPŠ J. Murgaša B. Bystrica 1 
Súkromná sociálna 
a pedagogická akadémia Brezno 

3 

KAM ĎALEJ??? 
Tak ako každý rok, aj 
v tomto školskom roku, 
opúšťajú brány základnej 
školy deviataci. Tentokrát 
sa do stredných škôl roz-
lietne 21 žiakov. 
A kam smerujú ich kroky? 

Stredné odborné školy Brezno, 
B. Bystrica, B. Štiavnica  

12 

.......................................................................................... 
Meno a 

priezvi sko Trieda Poradie  
v kraji  Úspech v rámci SR 

T. Bacúšanová, 
L. Trégerová VII. 1. 

10. – 14. miesto v SR, 
MAJSTER fyzIQ 

(titul získava 10 %  
najúspešnejších 
riešiteľov v SR) 

Z. Babničová, 
M. Bačkovská VII. 3. 34. – 36. miesto v SR, 

úspešní riešitelia fyzIQ 

fyzIQ –  
 

korešpondenčný 
fyzikálny 
seminár, 
výsledky 

celoročného 
snaženia 

 
R. Bubelíny IX. 2. 60. miesto v SR, 

úspešný riešiteľ fyzIQ 
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Medzinárodný deň detí  je pre žiakov našej školy vždy výnimočný. Vtedy nesedia v škols-
kých laviciach, ale  vyberú sa do prírody alebo na športové ihriská. Nebolo tomu inak ani 
v tomto roku. 
Takto si svoj  deň užili deti z 1. stupňa:  

 
A takto zase 2. stupeň: 
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2. mája sa na našej škole uskutočnila súťaž Slávik školy 2011. Súťažilo sa  
v troch kategóriách. Žiaci ukázali pekné a čisté hlásky a naša ctená porota vybra-
la t ie najčistejšie a najkrajšie, ktoré nás reprezentovali v okresnom kole. 
     Výsledky školského kola: 
1.  KATEGÓRIA 
1. Laura Molnárová (2. roč.), Veronika Gašperanová (3. roč.), 2. Anežka 
Králová (3. roč.), 3. Karolína Matulíková (1. roč.), Tobiáš Kubica (2. roč.). 
2.  KATEGÓRIA 
1. Timea Libičová (4. roč.), 2. Lucia Strelcová (4. roč.), 3. Natália Pauliaková 
(5. roč.), Mária Šperková (6. roč.). 
3.  KATEGÓRIA 
1. Iveta Laurincová (8. roč.), 2. Janka Luptáková (7. roč.), 3. Andrea Černeko-
vá, (8. roč.). 
Víťazi nás reprezentovali v okresnom kole, kde sa umiestnili: 
Laura Molnárová  – 2. miesto, Iveta Laurincová  – 3. miesto. Blahoželáme! 

 
Dopravná interaktívna výstava 
     Dňa 17. mája sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili na interaktívnej dopravnej 
výstave v Brezne.  
     Bolo to super! Dozvedeli sme sa veľa toho, čo sme nevedeli. Najviac nás 
pobavila väznica a zrkadlo, v ktorom sme videli, ako vidí človek, ktorý je pod vply-
vom alkoholu. Páčila sa nám aj prednáška. Dozvedeli sme sa aj to, že  
od cigariet zažltnú prsty, zuby, pľúca. Bola tam aj cigareta, ktorá sa dala skla-
dať. Poslednou aktivitou bol zápis do policajnej kroniky. 
     Ďakujeme policajtom, že nás na túto skvelú výstavu pozvali. Dostali sme 
od nich drobné darčeky. Veľmi im ďakujeme za trpezlivosť a poučenie. 

Anežka a Veronika 
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V skratke... 
 

Jedno májové popoludnie sa v našej škole po druhýkrát uskutočnili v rámci 
počítačovej súťaže školy preteky áut  medzi žiakmi na počí tačoch. Bola to 
hra SRS: Street Racing Syndicate. Chlapci z našej školy majú o túto hru veľký 
záujem. Mohli si vybrať z množstva áut a tratí. Na každú trať si bolo treba 
vybrať správne auto a nitro. Vyhrať mohol len ten, kto vedel dobre ovládať 
autá a poznal trate. Zasúťažíme si aj na budúci rok? 
Výsledky: 1. A. Felner (6. roč.), 2. R. Orovčík (5. roč.), 3. D. Javorčík  (6. roč.), 
M. Petržel (5. roč.). 
..........................................................................................  
    Dňa 29.4. sa v Šumiaci uskutočnila súťaž Jarunkovej jar. Táto súťaž sa 
koná na počesť spisovateľky Kláry Jarunkovej. Súťažilo sa v troch veko-
vých kategóriách v poézii a v próze. Zúčastnili sa na nej tieto žiačky našej ško-
ly: Lenka Gažurová, Bianka Kosmelová, Veronika Gašperanová a Anežka 
Králová. Celkom sa nám darilo: 
v druhej kategórii poézia získala 1. miesto Bianka Kosmelová (7. roč.),  
v prvej kategórii próza 3.miesto získala Anežka Králová (3. roč.).  
.......................................................................................... 
     5. mája sa v Brezne uskutočnilo okresné kolo súťaže Na bicykli bezpečne. 
Abecedný zoznam členov družstva: Andrejka Fašková (5. roč.), Tomáš Klája 
(6. roč.), Richard Orovčík (5. roč.), Martin Petržel (5. roč.), Henka Piliarová 
(6. roč.), Saška Zlúkyová (5. roč.). 
     V súťaži žiaci preukázali výborné vedomosti pri riešení testu z pravidiel 
cestnej premávky (každý člen družstva riešil test samostatne) a tiež zručnosti 
pri jazde na bicykli po prekážkovej dráhe (každý člen družstva zdolal dráhu 
samostatne). Celkovo družstvo ZŠ Beňuš obsadilo v silnej konkurencii škôl 
okresu Brezno krásne 2. miesto. 
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O zvieratkách 
     Bolo krásne ráno. Slniečko svietilo a  zvieratká sa tešili z  ďalšieho krásneho dňa. 
Rozmýšľali, čo budú dnes robiť. Nevedeli, ako zaženú nudu. Rozhodli sa, že si spravia 
prechádzku po lese. Ako tak išli po chodníkoch, pozdravili všetky ostatné zvieratá 
a rastliny. No zrazu uvideli turistov. Veľmi sa zľakli, preto sa skryli do kríkov. 
„Psst!“ povedala veverička. „Uvidia nás.“ 
Zvieratká stíchli. Turisti si prišli do lesa opekať. Samozrejme, všetky odpadky skončili 
na zemi. Asi po polhodine sledovania sa ozval vĺčik: 
„Pozrite sa, čo robia. Veď keď budú všetci ľudia takíto, tak o pár mesiacov tu bude 
hotové smetisko.“ 
„Máš pravdu,“ ozvala sa líška. „Musíme s tým niečo spraviť. 
Keď turisti odišli, zvieratká si posadali a rozmýšľali, čo urobia. 
„Čo keby sme napísali na nejakú tabuľu ZÁKAZ  ZAHADZOVANIA  ODPADKOV,“ 
navrhol zajac. 
„Veď nevieš písať,“ povedal posmešne jeleň. 
„Mám to!“ skríkol medveď. „Pozvolávame všetky zvieratká na veľké upratovanie.“ 
„Presne,“ povedal vlk. „To je dobrý nápad. 
     Zvieratká sa tomuto návrhu veľmi potešili. Veverička odišla do susednej hory 
a zavolala ostatné zvieratká. Na pomoc prišli mravce, ježko, veľké chrobáky, včielky aj 
srnky. Veverička ich priviedla na to miesto, kde boli predtým turisti. Spoločne hútali, 
čo spravia, aby pomohli prírode. Prišli na to, že okrem lesa by bolo dobré poupratovať 
aj potok a č istinku pri lese.  
     Medveď spustil: „Ďakujeme, že ste nám prišli na pomoc. Tu s líškou a jeleňom sme 
porozdeľovali úlohy. Takže ja, jeleň, srnky a vlk poupratujeme všetky prebytočné 
konáre na zemi a pozbierame plastové fľaše. Mravce a chrobáky – vy pozbierate malé 
odpadky, ako sú papieriky od potravín a smeti, ktoré nepatria do prírody. Včielky 
a ježko – vy budete pomáhať ostatným. Má ešte niekto nejaké nápady?“ 
„Mohli by sme to tu trochu vyzdobiť. Nasadili by sme stromčeky a kvietky,“ navrhla 
vč ielka. 
„Áno, super!“ 
Zvieratká sa návrhu potešili. Pustili sa do upratovania. Aj keď im to trvalo skoro celý 
deň, aj tak boli šťastné, že spravili niečo dobré pre prírodu. Keď skončili, líška 
povedala:„Ďakujeme vám, priatelia zo susednej hory za vašu pomoc. Ak chcete, 
nabudúce prídeme aj my do vášho lesa a poupratujeme aj tam. 
„Áno,“ ozvali s zvieratká. Potom sa všetky pobrali domov a tešili sa na ďalší upratovací 
deň.  
     Od tej doby všetkým zvieratkám pris-
chla prezývka „strážcovia poriadku“. 

Iveta Laurincová (8. roč.) 
 

máj – jún 2011 

 7 

 
Jarný výlet 

      Konečne je tu opäť jar. Toto ročné obdobie mám veľmi rada a teším sa  
na prechádzky v prírode. 
     V jeden pekný jarný deň prišla k nám návšteva z mesta a ja som moju kama-
rátku vylákala do prírody. Chcela som jej ukázať salaš. Na jar sa ovečky pasú 
nad dedinou. Myslela som si, že to moja návšteva ľahko zvládne.  
     Dobrú polhodinu sme stúpali do kopca a na priateľke som zbadala únavu. 
Nepriznala sa, že nevládze, ale veď jej to neuškodí. Má pár kíl navyše a tak jej 
vychádzka prospeje. 
„ Nezablúdili sme?“ počujem jej hlas.  
„Už to vydrž! Salaš je neďaleko.“ 
     A naozaj. Stále viac bolo už počuť 
cengot zvoncov. Aj ovčiarske psy štekali 
a kamarátka sa potešila. Ešte nikdy nevidela 
salaš. Ovečky boli cez obed v košiari 
a valach ich práve zatváral. Pozorne sme 
sledovali prácu valachov. Je to zaujímavá 
práca, byť stále von a  dýchať čerstvý vz-
duch. Keď však prší, to je už horšie. Priateľka bola veľmi spokojná a cestu 
naspäť zvládla bez hundrania. 
     Výlet sa nám vydaril, počasie bolo krásne a zážitok pre moju mestskú 
kamarátku nezabudnuteľný. 

Janka Luptáková (7. roč.) 
 

Farebné nebo 
Poznám lúky pastelovo farebné, 

nad nimi nebo prekrásne bledunké, 
kde kvety sa ako herci tvária 
a zvieratká sa zase bláznia. 

 

Včielky stále bzučia, vtáčiky spievajú, 
medvieďatá s mamou sa naháňajú. 

Zelený koberec šteklí  moje nohy bosé, 
keď kráčam tíško v rannej rose. 

 

Potôčik tam pekne žiari 
cez obdobie jari. 

Keď vidím tú čistú vodičku, 
hneď mi zbehne slza po líčku. 

 

Lucia Škantárová (8. roč.) 
 

Príroda 
Príroda je zvláštna vec, 

nechápe ju žiadny vedec. 
Poznávame ju len skúmaním 

a hlavolamov lámaním. 
Prečo tráva rastie? 

Prečo je nebo modré? 
Na to nám nik neodpovie. 

Prírodu si však vážiť máme, 
preto si ju čistú zanecháme: 

neškodiť jej odpadkami, 
nezamorovať nebezpečnými látkami. 

Ona zato pokoj nám dá 
a o našu bezpečnosť sa postará. 

Daniel Javorčík (6. roč.) 
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1. Aby sme došli do cieľa musíme ... 

A) rýchlo bežať 
B) musíme ho mať 
C) mať auto 

2. Čo robí  človek, ktorý príde 
neskoro? 

A) plače 
B) pozerá na hodinky 
C) znervóznie 

3. Keď je jablko dozreté ... 
A) ostane visieť 
B) zrazí ho aj najslabší dotyk 
C) odtrhneme ho 

4. Ktoré slová sú dobré? 
A) pekné slová 
B) tie, ktorých je málo a majú zmysel 
C) táraniny 

5. Lož má krátke ... 
A) vlasy 
B) nohy 
C) ruky 

..........................................................................................                                                                          
      V našej škole sa v prvý júnový 

týždeň uskutočnila výstava 
VEDECKÁ HRAČKA. Myslím, že 

výstava sa všetkým páčila, aj tým 
najmenším, ktorí síce ešte nevedia,  
na akom princípe hračky fungovali, 

ale aspoň sa zahrali.  

VIAC ODPOVEDÍ : 
A – Rozdávaš rozumy,  
ale trochu sa pomýliš a odnesieš 
si to.  
B – Rozmýšľaš nad vecami 
veľmi rozumne, ale nachytá ťa  
aj malá hlúposť. 
C – Si človek typu: „Jój, nech sa 
to už skonč í, to je hrozné!“ 
Neboj sa a dokáž, čo v tebe je, 
človek sa na vlastných chybách 
učí. 
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     11. mája sa na našej škole uskutočnila súťaž HYPERICUM – čo je vlastne 
prírodovedná súťaž pre žiakov základných škôl. Názov súťaže je odvodený od vedec-
kého názvu liečivej rastliny ľubovník, pretože cieľom súťaže je naučiť žiakov nielen 
ako poznávať, ale aj ľúbiť svoj rodný kraj. Propozície súťaže zasiela Správa NAPANT 
na jednotlivé základné školy v jej území, ktoré do súťaže prihlásia trojčlenné družstvá. 
Súťaží sa v dvoch kategóriách, staršej (5. – 8. ročník) a mladšej (3. a 4. ročník), na vybra-
nej trase s piatimi stanovišťami. Na jednotlivých stanovištiach riešia súťažiaci úlohy 
z poznávania rastlín a živočíchov, ochrany prírody a všeobecných znalostí  o  národnom 
parku Nízke Tatry. Jeden okruh otázok je vždy vztiahnutý na oblasť, v ktorej sa súťaž 
koná. 
 

HYPERICUM 2011 BEŇUŠ 
Do súťaže sa prihlásili žiaci z deviatich základných škôl od Brezna po Telgárt 
v celkovom počte 51 súťažiacich. Každá kategória mala pripravenú trasu v te-
réne s piatimi stanovišťami. Náročné úlohy najlepšie zvládli žiaci z Beňuša, 
ktorí zvíťazili v oboch kategóriách, aj keď v mladšej až po záverečnom „roz-
strele “ s družstvom zo Šumiaca, ktoré získalo rovnaký počet bodov. 
Výsledky:  
Mladšia kategória:                                          
1. miesto: ZŠ Beňuš –    
Martin Kovalčík (4. roč.),  
Bronislav Machnič (4. roč.),  
Anežka Králová (3. roč.), 
2. miesto: ZŠ Šumiac,                                                              
3. miesto: ZŠ Pionierska 2, Brezno.      
Staršia kategória: 
1. miesto: ZŠ Beňuš –  
Nikola Kudzbelová (5. roč.),  
Samuel Král (5. roč.),  
Lukáš Pôbiš (5. roč.),  
2. miesto: ZŠ Závadka  
nad Hronom, 
3. miesto: ZŠ Karola Rapoša,  
Pionierska 4, Brezno. 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás pod-
porili a umožnili nám súťaž zorganizovať. 
Vďaka patrí aj pedagógom, ktorí sa venovali príprave detí, ako aj všetkým sú-
ťažiacim za kvalitné výkony. 
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Júl                                                          August 
1.7.   Diana Bacúšanová II.                                    4.8.  Dominika Bubelínyová VIII. 
          Diana Skačanová II.                                      11.8.  Zuzana Babničová VII. 
6.7.   Patrícia Krkošková  IX.                                         Zuzana Fašková VIII. 
          Patrícia Kubicová V.                                              Zuzana Pauliaková IX. 
          Patrícia Libičová VIII.                                 23.8.  Filip Martinec VIII. 
19.7. Dušana Dolinská V.                                        26.8.  Samuel Král V. 
21.7.  Daniel Javorčík VI.                                                   Samuel Schrötter V. 
25.7.  Jakub Gaľa VIII.                                              27.8.  Silvia Fašková IX. 
26.7.  Anna Solavová IV.                                          29.8.   Nikola Békyová VI. 
                                                                                           Nikola Kudzbelová V. 

 
JAHODOVÁ TORTA                                 

Potrebujeme: 
3 pochúťkové smotany, 1 kg jahôd,  
1 balík detských piškót, práškový 
cukor, vanilkový cukor, kakao alebo 
granko. 

Postup:  
Pochúťkové smotany vymiešame s 2 polievkovými lyži-
cami práškového cukru a vanilkovým cukrom. Tortovú 
formu vyložíme detskými piškótami, na prvú vrstvu na-
trieme pochúťkovú smotanu a poukladáme na túto vrstvu 
jahody (môžeme aj prekrojené). Takýmto spôsobom uro-
bíme ďalšiu vrstvu (piškóty, pochúťková smotana, 
jahody). Do druhej vrstvy pochúťkovej smotany môžeme 
primiešať kakao alebo granko. Úhľadne zahladíme – ne-
cháme odležať z večera do rána, odložíme do chladničky  
a máme výborný dezert. Krájame na trojuholníčky, ktoré 
ozdobíme pred podávaním šľahačkou a jahodou. Pozor, pri po-
núknutí si vezmite hneď na prvýkrát, druhýkrát vás už nik 
neponúkne, také to je výborné. 
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Baran: V poslednom období si nejaký lenivý a v škole sa nudíš. Posledné dni vydrž, 
potom príde čas dvojmesačného oddychovania a leňošenia. 
Dobrý deň: 17.7.   Zlý deň: 28.8. 
Býk: Musíš trochu krotiť svoje správanie a prestať opakovať, že ty to nevieš. Hovorí 
sa, že bez práce nie sú koláče. 
Dobrý deň: 10.7.   Zlý deň: 27.8. 
Blíženci: Ja viem, že vonku je teplo a chcel by si ísť vonku, ale mohol by si aj 
urobiť niečo okolo domu alebo na záhrade. Výsledok ťa bude tešiť. 
Dobrý deň: 14.7.   Zlý deň: 2.8. 
Rak: Blížia sa prázdniny a svoj čas budeš musieť venovať  aj súrodencom. Myslím, 
že  to ocenia a budú radi. l 
Dobrý deň: 6.7.   Zlý deň: 19.8. 
Lev: Venuj sa svojim obľúbeným činnostiam. Budeš plný energie a optimizmu. Ak 
budeš potrebovať pomoc svojho okolia, kamaráti budú s tebou radi spolupracovať. 
Dobrý deň: 12.7.   Zlý deň: 26.8. 
Panna: Môže sa stať, že sa ocitneš sám proti všetkým. Len ťažko si budeš 
nachádzať činnosti spoločné s ostatnými. Venuj sa preto niečomu, čo ťa baví a k čo-
mu nepotrebuješ cudziu spoločnosť. 
Dobrý deň: 11.7.   Zlý deň: 25.8. 
Váhy: Sústreď sa na svoje presvedčovacie schopnosti, môžeš tak dosiahnuť to, čo 
sa ti dlhšiu dobu nedarilo alebo si odkladal. Pozor však na prílišnú tvrdohlavosť , 
ktorá by mohla ostatných odradiť. 
Dobrý deň: 1.7.   Zlý deň: 20.8. 
Škorpión: Dopraj si oddych alebo choď von s kamarátmi, prospeje to tvojmu zdra-
viu. A kamaráti sa veľmi potešia. 
Dobrý deň: 8.7.   Zlý deň: 6.8. 
Strelec: Aj keď máš možno pravdu, dnes viacej ako inokedy platí: „Dvakrát meraj  
a raz rež“. Môžeš prepadať pocitom, že ti nikto nerozumie a nikto ťa nemá rád. 
Môže sa ti zdať, že s tebou nikto nechce komunikovať. 
Dobrý deň: 5.7.   Zlý deň: 4.8. 
Kozorožec: Súčasná situácia ťa buď motivuje k dosiahnutiu cieľa, alebo ťa položí 
na lopatky. Všetko, čo si nedokázal, ťa bude mrzieť. Nepodliehaj depresii a pozitívne 
sa nalaď. 
Dobrý deň: 9.7.   Zlý deň: 30.8. 
Vodnár: Musíš si vážiť svoje zdravie a nesedieť dlho pri počítači, lebo ťa potom bu-
dú bolieť oči. Využi čas a choď do prírody a zašportuj si. 
Dobrý deň: 3.7.   Zlý deň: 31.8. 
Ryba: Už si sa posnažil s úlohami, svoje školské výsledky už neovplyvníš. Teraz 
počúvaj hudbu, pozeraj telku. Máš voľný čas, tak ho využi. 
Dobrý deň: 15.7.   Zlý deň: 18.8. 

Vaša Buffy 
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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 tvorí 46 nevyškrtaných písmen. 
 

Z minulej osemsmerovky bola správna odpoveď: Ak učíš svojho 
syna, učíš syna svojho syna. Z tých, ktorí nám poslali odpovede, 
sme vyžrebovali: Mišku Bačkovskú, Peťa Javorčíka a Henku Pil ia-
rovú. 
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