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máj - jún 2012 
 

 

V čísle nájdete: 

Ø kam v lete za vodou 
a oddychom, 

Ø úspechy našich žiakov na 
súťažiach, 

Ø fotomontáž z dňa detí, 
Ø deviataci odchádzajú, ... 

Všetkým žiakom, 
učiteľom 

a zamestnancom 
školy želáme krásne 

prázdninové 
a dovolenkové dni 
plné slnka, vody, 

priateľov 
a nezabudnuteľných 

zážitkov. 
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Plážové kúpalisko 
v Banskej Bystrici: 

- v areáli je 6 bazénov, z toho  
2 plavecké a 4 termálne, 
- k dispozícií sú aj stánky 
s občerstvením a mnoho 

vodných atrakcií. 
 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Aquapark Tatralandia 
Liptovský Mikuláš: 

- najväčší aquapark na 
Slovensku, ktorý keď raz 
navštívite, určite sa opäť 

vrátite, 
- v areáli je 15 bazénov,  

- k dispozícií je 30 
tobogánov a vodných 

atrakcií. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kúpalisko Podbrezová: 
- k dispozícii sú tri bazény, 
ďalej možnosť zahrať si 

plážový volejbal, bedminton, 
speedminton a stolný tenis 

na betónových stoloch, 
- v areáli kúpaliska je tiež 

pestrá ponuka občerstvenia. 
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Indiánsky tábor: 
- jedinečný a nao-
zajstný indiánsky 
tábor, v ktorom 

prežijete najkrajšie 
letné dobrodružstvá 

v prírode, 
- vstúpite do krajiny, 

kde sa hrdo týčia 
teepee a priateľstvá 

pretrvávajú už od 
roku 1995, 

- viac info na 
www.indiani.sk. 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Sing And Rock Music Camp - hudobný Tábor 
 
 
 

- staň sa aj ty na pár dní 
počas letných prázdnin 

rockovou hviezdou, 
 - hudobný tábor pre 
všetkých od 10 do 17 

rokov, 
- viac info nájdete na 

www.singandrock.sk. 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cenník: 

Plážové kúpalisko: dospelí - 4 € , deti - 2,50 €. 
Kúpalisko Podbrezová: dospelí - 1,33 €, deti - 1 €. 
Aquapark Tatralandia: dospelí - 18€, deti - 14 €. 

 
Dúfame, že sa Vám v týchto strediskách bude páčiť. 

 

Tánička a Bibuš 
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Dňa 15.5 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže COCA-COLA CUP 2012, 
kde sa zúčastnili naše futbalistky. 
Nezískali síce pohár, ale od 
organizátorov dostali pekné tričká pre 
celý tím  - skončili na 5. mieste. 
Musíme uznať, že tam boli oveľa 
lepšie futbalistky ako sme my. ☺ 
 

1.miesto: ZŠ Selce, 
2. miesto: 1. ZŠ Hriňová, 
3. miesto: 1. ZŠ Žiar nad Hronom, 
4. miesto: ZŠ Bzovík, 
5. miesto: ZŠ Beňuš, 
6. miesto: ZŠ Banská Bystrica –  
                Radvaň. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

NA BICYKLI BEZPEČNE 2012 - SME 3. NA SLOVENSKU! 

V okresnom kole tejto dopravnej súťaže družstvo našej školy (Matúš 
Katreniak, Branislav Machnič, Martin Petržel, Andrea Fašková, Ema Chválová, 
Anna Solavová) získalo 1. miesto a postúpilo do krajského kola súťaže, ktoré 
sa konalo 6. júna 2012 v Krupine. Aj tu zástupcovia našej školy preukázali 
svoje vedomostné a zručnostné kvality a z 1. miesta reprezentovali 
našu školu a celý Banskobystrický kraj v celoštátnom kole 27. a 28. júna 
2012 v Bratislave. V silnej konkurencii víťazov jednotlivých krajov SR získali 
3. miesto. Vo výtvarnej časti súťaže naše družstvo zvíťazilo. Za vzornú 
reprezentáciu ďakujeme a gratulujeme k úspechu! Družstvo našej školy  
v Bratislave: Matúš Katreniak, Martin Petržel, Ema Chválová, Anna Solavová. 
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Ďalšie súťaže 
      
16. mája sa v Polomke uskuto čnila tradičná súťaž v prednese a vo 
vlastnej tvorbe Polomské štyri zvony. Naši žiaci v nej boli  veľmi 
úspešní. Posúďte sami. 
Prednes - 5 súťažiacich 
Umiestnenie: 
3. miesto: Marián Šperka (III. trieda) -  próza I. kategória, 
1. miesto: Samuel Král (VI. trieda) - poézia II. kategória, 
2. miesto: Bianka Kosmelová (VIII. trieda) - poézia III. kategória. 
 
Vlastná tvorba - zapojení žiaci 4. – 9. ro čníka 
1. Diana Bacúšanová (IV. trieda), 
3. Marko Kováč (IV. trieda), 
2. Branislav Machnič (V. trieda), 
3. Andrea Fašková (VI. trieda), 
3. Nikoleta Libičová (VII. trieda), 
2. Bibiana Mikovínyová (VII. trieda), 
3. Bibiana Mikovínyová  (VII. trieda). 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
 
V minulom čísle Školáčika ste mali nájsť nasledujúce staré 
(starodávne) slová. Tu sú ich významy: 
 
vakácie – prázdniny, examény – skúšky, merba – geometria, grifeľ 
(gríflik) – pomôcka na písanie (krieda), katedra (nie na VŠ) – 
učiteľský stôl, kalamár – nádobka na atrament, klasa – trieda, počty 
– matematika (aritmetika), vecné učenie – vlastiveda, lučba – 
chémia, rováš (mať na rováši) – rest, niečo nesplnené, silospyt – 
fyzika, mendík – pomocník učiteľa, ferula – palica (na ukazovanie aj 
trestanie), rechtor - učiteľ 
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Oslava Medzinárodného dňa detí sa uskutočnila za veľmi pekného počasia. 
Konali sa rôzne súťaže v kolektívnych športoch, napríklad FUTBAL, 
VOLEJBAL, VYBÍJANÁ, ale aj SÚŤAŽE PRE JEDNOTLIVCOV. 
Víťazmi FUTBALU sa stali ôsmaci , zmiešané družstvo chlapcov a dievčat.  
Víťazmi VOLEJBALU sa stalo jedno z družstiev deviatakov – družstvo 
Legionári. 
Víťazmi VYBÍJANEJ sa stali šiestaci. 
A tu sú príjemné chvíle zachytené školským fotoobjektívom: 
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DEVIATACI UŽ ODCHÁDZAJÚ 

 
 
Tak ako sa menia ročné obdobia, vyrastajú aj naši žiaci. Tento školský 
rok nás opúšťa dvadsať deviatakov. A kam budú smerova ť ich ďalšie 

kroky? 
Ivana Bacúšanová – SOŠ obchodu a služieb, Zvolen, 

Dominika Bubelínyová – SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica, 
Andrea Černeková – OA Brezno, 

Jozef Dolinský – SSOŠ hutnícka Podbrezová/Lopej, 
Zuzana Fašková – HA Brezno, 

Jakub Gaľa – SOŠ I Banská Bystrica, 
Lenka Gažurová – Gymnázium Brezno, 
Natália Kánová – Gymnázium Brezno, 

Monika Kňazíková – Gymnázium Brezno, 
Ľuboš Krkoška – SOŠ automobilová Banská Bystrica, 

Iveta Laurincová – Gymnázium Brezno, 
Patrícia Libičová – Gymnázium Brezno, 

Filip Martinec – SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, 
Alžbeta Murgašová – HA Brezno, 

Kristína Orovčíková – SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, 
Branislav Pohorelec – SPŠ Brezno, 

Adam Radóc – SOŠ lesnícka Banská Štiavnica, 
Viktória Sásiková – OA Brezno, 

Šimon Škôlka – SOŠ letecko-technická Trenčín, 
Maroš Švantner – SPŠ Brezno. 
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Pomoc 

     „Cŕŕn,“ zazvonili budíky. Lea pomaly otvorila o či a vystrela sa. 
Onedlho bola umytá, učesaná a oblečená. Oblečené mala nebovomodré 
bedrové rifle a predĺžené fialové tričko s krátkym rukávom. Mama 
v kuchyni stále s niečím buchotala a šírila sa odtiaľ neuveriteľná vôňa. 
Leina mama pražila volské oká. 
 „Mňam,“ povedala hneď ako vošla do kuchyne spojenej s jedál ňou. 
Steny boli vymaľované na svetlohnedo a cez ve ľké okná do domu 
svietili ranné lúče svetla. Sadla si za veľký stôl z čerešňového dreva 
a mama pred ňu položila tanier, na ktorom bolo pekne uložené volské 
oko, nakrájaná zelenina a syr. 
„Dobré ráno,“ povedala mama. 
„Dobré ráno, o koľkej sa vrátiš z práce?“ zamumlala ticho Lea. 
„Končím o štvrtej a potom pôjdem do mesta kúpi ť nejaké potraviny,“ 
rýchlo odpovedala mama a odchlipla si z kávy. 
„Ja sa vrátim o pol druhej, neskôr pôjdem do knižnice vráti ť knihy 
a urobím si domáce úlohy,“ oznámila mame, ktorá bola zaujatá čítaním 
novín. S chuťou sa zahryzla do volského oka. Rýchlo ho zjedla 
a rozlúčila sa s mamou. Mama ju nežne objala a dala pusu na čelo.  
     Do školy cestovala autobusom spolu s ostatnými spolužia čkami. 
Preplnený autobus išiel po hlavnej ceste a odbo čil doprava k ich 
základnej škole. Škola bola nanovo vyma ľovaná a boli na nej nové 
plastové okná. Leina trieda bola v pravej hornej časti budovy. Do triedy 
chodilo dvadsať detí, deväť chlapcov a jedenásť dievčat. Vonku bolo na 
tento skorý čas veľmi teplo a na rozkvitnuté červené, ružové, biele 
a fialové kvety na školskom dvore pripekalo slnko. 
„Ahoj,“ povedal niekto stojaci za Leou. Obzrela sa a usmiala sa, bol to 
jej spolužiak Martin. 
„Ahoj, ako si sa mal cez víkend?“ spýtala sa Martina. 
„Celkom dobre. A ty?“ povedal so sklopenými smutnými o čami.  
„Ja tiež,“ povedala Lea. 
Martin mal večne na rukách a nohách modriny a škrabance. Vždy 
povedal, že spadol na bicykli alebo že sa potkol a spadol. Lea mu to 
neverila, vedela, že ho rodičia bijú a kričia na neho. Aj keď mal domov, 
nemal to najvzácnejšie – lásku. Lea mu chcela pomôc ť, ale nevedela  
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ako. Celý deň v škole o tom  premýšľala, až nakoniec sa rozhodla, že to 
povie mame.  
     Leina mama prišla domov o pol piatej. Lea už prišla z knižnice 
a bola aj naučená. Mame to povedala až večer, pretože nevedela, ako jej 
to má povedať. 
„Mami, poznáš môjho spolužiaka Martina?“ spýtala sa. 
„Áno, prečo sa pýtaš?“ bola zvedavá mama. 
„Myslím si, že ho rodičia týrajú!“ odvážne povedala Lea. 
„Prečo si to myslíš?“ spýtala sa stále zvedavá mama. 
„Stále má na rukách modriny a keď sa ho spýtam na jeho rodi čov, tak 
je smutný,“ vysvetlila Lea. 
„Ak je to tak, budem to rieši ť,“ sľúbila mama. 
     O dva týždne po spolupráci s úradmi sa na podnet Leinej mamy 
začal prípad riešiť. Martin nakoniec býval pri svojej starej mame 
a nebol už taký smutný ani dorá ňaný. Mal veselý úsmev, usmiate oči 
a rád chodil domov. Nikdy sa nedozvedel, kto mu pomohol, ale tušil to. 
Bol preto Lei vďačný. 

Bibiana Mikovínyová,VII. trieda 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Cesta domov 
 

Keď som išiel z Braväcova domov, 
napadlo ma zrazu stádo slonov. 

 

Tak som radšej rýchlo vbehol do metra, 
tu ma slony hádam nezvetria. 

 

Keďže meškám na Beňuš, doveziem sa metrom, 
rýchlosť mojej cesty bude sa dať zrovnať s vetrom. 

 

V tomto metre ale vlaky nechodia, 
a to preto, lebo ľudia o ňom nevedia. 

 

Z podzemia som preto musel hľadať cestu von 
a domov sa pekne dostať po svojom. 

 

Kde si tak dlho? – mama na mňa kričí zo dverí, 
môjmu príbehu o slonoch a metre neverí. 

 

Branislav Machnič, V. trieda 
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Znova sme sa vybrali do chodieb našej školy a pýtali sme sa 
vás, ako to vyzerá s vaším vysvedčením, či ste spokojný alebo 

máte ešte veľa práce s opravovaním. Odpovede boli zaujímavé, 
veď sa na to pozrite! 

 
I. trieda  
NIKOLKA: Neviem, či idem opravovať. 
EMA: Neviem, aké budú známky a či idem aj niečo opravovať. 
II. trieda 
KIKO: Chcem si ešte nejaké známky opraviť. 
MAŤKO: Som spokojný, vychádzajú mi jednotky. 
III. trieda 
MARIÁN: Som spokojný , opravovať už nebudem nič.  
LAURA:  Ešte mi treba opraviť angličtinu a budem 
spokojná.  
IV.trieda 
BRONKA: Idem ešte opravovať, ale myslím, že 
s vysvedčením budem spokojná.  
VERONIKA: Som spokojná, ale chcem si vylepšiť ešte 
telocvik. 
V. trieda 
EMKA: Treba mi opraviť biológiu, inak som spokojná.  
ANIČKA:  Som veľmi spokojná s vysvedčením. 
VI. trieda 
MARTIN:  Som spokojný, ale idem ešte opravovať 
biológiu. 
NIKOLKA: Nejdem už opravovať, som spokojná. 
VII. trieda 
FREDERIK: Som celkom spokojný s vysvedčením. 
VIII. trieda 
BIBA: Myslím, že každý žiak chce mať lepšie vysvedčenie 
ako má ... aj ja. ☺  
 
Všetkým, ktorý musia ešte veľa opravovať, prajeme, aby 

sa im to podarilo. ☺ 
                                                                                    Lucka a Zuzka  
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Baran: Nie je čas, aby ste zažiarili. Dajte prednosť istote. Vydolujte zo 
seba viac síl, určite sa vám to oplatí. 
 

Býk:  Nepýtajte sa radšej na to, na čo nemusíte. Vaše svedomie nebude 
čisté. Dôverujte sebe a nie ostatným. 
 

Blíženci: Dajte dôraz na rýchlosť, kvalita nebude potrebná. Dopl ňte si 
energiu. Ranné cvičenia vám môžu pomôcť. 
 

Rak: Hľadáte výhovorky, prečo to nejde tak, ako má. Prestaňte sa 
obviňovať za niečo, čo ste nezapríčinili. Viac relaxujte. 
 

Lev: Budete musieť rozmýšľať. Láska je radosť, keď ju obidvaja cítite. 
Skúste cvičiť. 
 

Panna: Neodháňajte si od seba ľudí nezmyselnými rečami. Mnohé 
problémy majú šťastný koniec. Leňošenie vám pomôže nabrať viac síl. 
 

Váhy: Vaše predstavy a realita sa budú podstatne líši ť. V hektickom 
období potrebujete kúsok pokoja.  
 

Škorpión: Ste silný prvok v slabom tíme. Musíte by ť v popredí. Všetko 
sa bude rýchlo meniť. 
 

Strelec: Dosiahli ste to, čo ste nechceli. Vaše prázdniny nebudú 
najradostnejšie, čaká vás veľa práce.  Mohli by ste si viac šetri ť 
energiu, určite sa vám zíde.  
 

Kozorožec: Intrigy by vás nemali rozhádzať. Boli, sú a budú. Sústreďte 
sa na prichádzajúci letný čas. Potrebujete sa viac hýba ť. Začiatok bude 
skvelý. 
 

Vodnár: Nerobte zo seba sivú myš. Nech je vás dobre vidie ť. Pozor na 
chlad, teraz je vaším najväčším nepriateľom. Ale prídu krásne, slnečné 
dni. 
 

Ryby: Nerobte veci nasilu. Bolo by ich treba opravova ť. Všetko pôjde 
ako po masle, keď pridáte trochu ochoty. 



Beňušský školáčik 

 12

                                                                                     
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 31 nevyškrtaných písmen. 
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