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V novom čísle nájdete: 
Ø PRÍLOHU: Školské story, Problémy 

dnešných tínedžerov vo vzťahoch 
Ø Okienko do prírody 
Ø Predstavenie nových prváčikov 

a učiteľov 
Ø Vlastnú tvorbu  
Ø Štatistiku školy 

Jeseň 
Oberaj, ovocie oberaj, 

všetko ho do koša pozbieraj, 
sladučké, voňavé, len dozreté, 

lebo je po lete , je po lete . 
 

Oberaj, jabĺčka, hruštičky, 
slivôčky, 

oberaj, všetky ich do koša 
pozbieraj, 

sladučké, voňavé, len dozreté, 
lebo je po lete , je po lete . 
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Štatistika našej školy v šk. roku 2012/2013 
Základnú školu Beňuš navštevuje: 

138 žiakov,  z toho na 1. stupni: 49, na 2. stupni: 89. 
Dievčat: 79 (57,14%), chlapcov: 59 (42,86%). 

Do školy chodí z: 
Beňuša – 46 žiakov, Gašparova – 5 žiakov, Filipova – 15 žiakov, 

Braväcova – 51 žiakov,  Bacúcha – 21 žiakov. 
 

Žiaci v triedach: 1. trieda – 13 žiakov, 2. trieda - 10 žiakov, 3.trieda - 14 žiakov, 
4. trieda - 12 žiakov, 5. trieda - 16 žiakov, 6. trieda - 17 žiakov, 7. trieda - 24 
žiakov, 8. trieda - 16 žiakov, 9. trieda - 16 žiakov. 
 

Predstavujeme nových učiteľov 
 

V septembri sa objavili na chodbách našej školy dve nové pani učiteľky. 
Vyspovedali sme ich, aby ste sa o nich dozvedeli viacej. 

1. Páči sa vám na našej škole ? 
Vojtková:  Áno, veľmi. 
Kotočová:  Áno. 

2. Ako sa vám tu darí ? 
Vojtková:  Zatiaľ veľmi dobre. 
Kotočová:  To musia povedať deti, ale myslím,  že dobre. 
       3.  Učili ste aj na nejakých iných školách ? 
Vojtková:  Učila som a ešte aj učím na ZŠ v Polomke. 
Kotočová:  Učím aj na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii  EBG v Brezne. 

4. Poslúchajú vás žiaci? 
Vojtková:  Áno, ale nájdu sa aj takí, ktorí skúšajú , čo si môžu dovoliť. 
Kotočová:  Hodiny so mnou sú také voľnejšie, ale zatiaľ poslúchajú. 

5. Ste spokojná s učiteľským kolektívom ? 
Vojtková:  Veľmi dobre ma prijali, takže áno. 
Kotočová:  Sú ku mne milí.  

6. Aké sú vaše záľuby? 
Vojtková:  Čítanie, lyžovanie, bicyklovanie a práca na PC. 
Kotočová:  Väčšinou sa venujem rodine. 
Novú funkciu na našej škole získal aj pán učiteľ Kán, stal sa zástupcom školy 
a preto sme sa opýtali aj jeho: 
Ako sa vám páči nová funkcia? 
Funkcia zástupcu riaditeľky školy je náročná, zodpovedná, ale zároveň je to práca, ktorá 
je pre mňa zaujímavá. 
Priznám sa, že pri nástupe do novej funkcie mi bolo smutno za žiakmi mojej už bývalej 
triedy, ale ako sme sa navzájom ubezpečili, ostaneme priateľmi, teda ľuďmi, ktorí sa 
majú navzájom radi a v prípade potreby si dokážu pomôcť v škole i mimo nej.  
Nové pracovné zaradenie je pre mňa šancou získať nové skúsenosti a  takáto šanca sa 
človeku neponúka v živote často. Dúfam, že aj toto obdobie môjho pôsobenia na škole 
bude pre žiakov, kolegov, ale i pre mňa samého prínosom. 
                                                                                                   Zuzka,Janka 
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        Ninka                     Viktorka                 Radko                   Pe ťka 

Maťko                           Maťko                    Ma ťko                    Lenka  

            Karolínka                                             Saška                     Bibka 

       Lukáško                                            Žofka  
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Každú jeseň sa koná 
množstvo cezpoľných 
behov. Jeden z nich je  
„O putovný pohár 
starostu obce Beňuš,“ 
ktorý sa uskutočnil 26. 
septembra 2012. 
V kategórii mladších žiakov súťažilo 5 družstiev. 
1. miesto obsadilo družstvo Beňuš 1 ( Richard 
Orovčík, Tomáš Tréger, Alexandra Zlúkyová). Na 
2. mieste sa umiestnilo družstvo z Polomky a 3. 
miesto obsadilo družstvo Beňuš 2           ( Lenka 
Bubelínyová, Branislav Machnič, Lucia 
Orovčíková). V staršej kategórii bojovalo 6 
družstiev. 1. miesto obsadilo družstvo Beňuš 1 
(Michal Košík, Milan Popelář, Mária Šperková). 

Na 2. mieste skončilo družstvo Polomka a 3. miesto získalo družstvo Beňuš 2 
(Daniel Javorčík, Renáta Jančichová, Lukáš Murín). 
 

 
 Dňa 27. 9. 2012 sa v Brezne uskutočnilo okresné kolo družstiev základných 
a stredných škôl v cezpoľnom behu pre školský rok 2012/2013. Tu sú výsledky: 
Chlapcov bolo spolu 32 a z našej školy sa umiestnili takto:   
13. P. Šperka, 21. T. Tréger, 23. M. Košík, 26. D. Javor čík , 30. B. Machnič . 
Dievčat bolo spolu 35 a z našej školy sa umiestnili takto:  
 3. A. Zlúkyová , 10. M.  Šperková,  21. M. Ba čkovská , 27. L. Bubelínyová . 
 
 

 
Dňa 1.10.2012 sa uskutočnili Majstrovstvá Horehronia v cezpoľnom behu 
v Polomke. V kategórii mladšie žiačky – 800 m sa na 1.mieste umiestnila 
Alexandra Zlúkyová, na 2.mieste Timea Libičová, na 4.mieste Lucia 
Orovčíková a na 8.mieste Anna Mária Masaryková. V kategórii mladší žiaci – 
800 m bol 1. Richard Orovčík. V kategórii staršie žiačky – 800 m si 1.miesto 
vybojovala Mária Šperková a 3.miesto Renáta Jančichová. No a v kategórii 
starší žiaci – 1200 m si 13.miesto vybojoval Lukáš Murín, 18.miesto Daniel 
Javorčík, 19.miesto Michal Košík a 22.miesto Adam Felner.   
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Žiaci I. stupňa sa začiatkom októbra zúčastnili na XI. ročníku okresnej súťaže 
v cezpoľnom behu Športom proti drogám, ktorý sa uskutočnil v Jasení. Našim 
zástupcom – R. Lopušnému, D. Skačanovej, M. Šperkovi a P. Bubelínyovej - 
sa darilo a obsadili veľmi pekné druhé miesto. Odmenou im bolo nielen 
ocenenie, ale aj pekný program (napr. strihanie ovečiek), ktorý pre nich 
organizátori pripravili. 

Mesiac úcty 
k starším 

Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v roku, možno už trochu 
chladný, avšak spolu s mesiacom máj skrýva v sebe asi najväčšie čaro 
ročného obdobia. 
Prejavov úcty a vďaky k starším, ktorí nás vychovali a postavili na vlastné nohy, 
však nikdy nie je dosť a preto mesiac október je venovaný starším ľuďom.  Aj 
v obci Beňuš sa uskutočnilo posedenie pre starších, kde básňou prispeli 
dievčatá z našej školy – Bianka Kosmelová z IX. triedy a Nikola Békyová z VIII. 
triedy.  

Deň jablka 
Tohtoročnú úrodu jabĺk sme privítali aj na našej 
škole. Naši deviataci preto pripravili pre celú 
školu čerstvé jabĺčka a dobrú náladu.  

Deň zdravej v žý ivy 
Deň výživy je pre žiakov a učiteľov jeden z najobľúbenejších dní v školskom 
roku. Nie len že je tam veľa zábavy a smiechu, ale žiaci a učitelia si doplnia 
svoje telo množstvom vitamínov. V škole majú potom veľa energie a lepšie sa 
im rozmýšľa. Myslíme, že je veľmi dobré, že práve naša škola sa podieľa na 
takýchto akciách, pretože nie každý si na desiatu pribalí banán, pomaranč či 
jablko. Keď sme ovocie a zeleninu pripravovali na misy, báli sme sa, že sa to 
nezje a všetko sa pokazí, zhnije. No vidno, že žiaci a učitelia našej školy majú 
ovocie a zeleninu veľmi radi. Zmizlo to skôr ako sme sa nazdali. Nezostala ani 
omrvinka. Ale sme radi, že vám chutilo. :)  

PS:   Milý žiaci a učitelia 
 Skúste sa zamyslieť a na desiatu si  
 nenoste iba samé sladkosti. 
 Je lepšie dať si radšej jablko či iné  
 ovocíčko :)  

        Verte nám :)  
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V tejto rubrike vás budem oboznamovať so zvieratkami a ich životom.  

Snažte sa čítať s porozumením a môžete vyhrať nejakú peknú cenu v kvíze, 
ktorý nájdete vždy pod textom o zvieratku.  

 
Dnes sa pozrieme na PANDU VEĽKÚ. 

Pandy veľké žijú v bambusových lesoch vo vysokých horách 
západnej Číny. 

Na svete žije dnes menej než tisíc pánd. 
Tento bielo-čierny medveď žije samotársky. 

Živí sa výlučne bambusom (viac ako 30 druhov). 
Kŕmi sa na úsvite a za súmraku. 

Veľkosť: dĺžka: 1,6 – 1,9 m, váha: 70 – 125 kg. 
Pandy nehibernujú [nespia počas zimy]. 

Aj napriek prísnym zákonom sa často stávajú obeťami pytliakov. 
Pandy majú 1-2 mláďatá. 

Aby pandy prežili, stavajú sa rôzne rezervácie na záchranu 
mláďat, pretože panda niekedy odvrhne jedno mláďa kvôli 

druhému. 
 
 

SÚŤAŽNÝ KVÍZ 
Na papierik, ktorý sme ti dali v prílohe, si napíšeš meno a triedu 
a vypíšeš správne odpovede A, B alebo C. Zo všetkých správnych 
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorý od nás dostane peknú cenu. 
Otázky sú takéto: 

1. Kde panda veľká žije? A) Ázia   B) Európa C) Antarktída 
2. Čím sa zvyčajne živí?  A) Mäso   B) Obilie C) Bambus 
3. Sfarbenie pandy je?    A) Žlté    B) Biele  C) Čierno-biele 
4. Koľko majú mláďat?   A) 3   B) 1-2  C) 4-5 
5. Hibernujú pandy?       A) Áno   B) Nie  C) Niekedy 

Vyplnený odpoveďový papierik odovzdajte p.uč. Mihokovej. 
Miška 

NOVÁ 
RUBRIKA 
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Water Marble 
Tejto zaujímavej a zvláštnej techniky je plný You tube. Zadajte 
kúzelné slovíčka „water marble“ a nájdete milión odkazov na naozaj 
kúzelný nechtový dizajn. Na prvý pohľad to vyzerá zložito, ale v 
skutočnosti to nie je také ťažké - treba len „vychytať“ zopár 
maličkostí. 

1. Najprv treba premyslieť podkladový lak najlepší je biely a naň 
je dobré použiť kontrastné farby. 

2. Nájdite misku, pohár alebo nejakú malú nádobku, ktorú už 
nebudete potrebovať a naplňte ju vlažnou až teplejšou 
vodou. 

3. Vyberte si 3-5 dobre pigmentovaných lakov na nechty a 
kvapnite z jedného do stredu nádobky s vodou. Počkajte kým 
sa lak rozprestrie po vodnej hladine a postupne kvapkajte z 
ďalších farieb. 

4. Zoberte si špáradlo a jemne, krížom-krážom prejdite po 
vrstvičke lakov a vytvorte tak vlnky, oblúčiky a ďalšie tvary. 

5.  Potom ponorte necht do vody tak, aby sa dotkol vzoru na 
hladine. Odstráňte zvyšky lakov vo vode vatovou tyčinkou a 
vyberte prst z vody. 

6. Očistite okolie nechtu odlakovačom, prípadne dozdobte. 
7. HOTOVO! Viete čo je na tejto technike najlepšie? Každý 

necht je originálny :) 
 
Ak ste vyskúšali túto techniku, ozvite sa nám do redakcie na e-
mailovú adresu ben-skolacik@centrum.sk  a vaše výtvory 
zverejníme v nasledujúcom čísle. 

 
 
 
 
 
 
 Biba 
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22. október je Medzinárodný deň školských knižníc. Pri 
tejto príležitosti sme spolužiakom položili pár otázok. 
Prvákov sme sa pýtali: Viete kde je knižnica? Boli ste už 
v knižnici? A v ostatných triedach sme sa pýtali: Aké 
knihy čítate? Aké knihy by ste chceli do našej knižnice? 
 
1.ročník: Lukáš Kochan: Dole, áno bol som v knižnici.  

Peťka Murgašová: Knižnica sa nachádza           
 v školskej družine. 

2.ročník: Lenka Lopušná: páčia sa mi knihy o koníkoch. 
Chcela by som „koníkové“  knižky do školskej  
 knižnice. 
 Jerguš Faško: Čítam Denník odvážneho Bojka 2. 
 Chcel by som knižku Spider-man. 

3.ročník: Alexandra Podhorská: Čítam Matildu. 
  Chcela by som dobrodružné knihy do knižnice. 
  Lenka Vraniaková: Čítam najkrajšie rozprávky    
  bratov Grimovcov. Chcela by som knihy   
  o princeznách. 

4.ročník: Peťko Javorčík: Dočítal som Traja pátrači. 
 Páčia sa mi encyklopédie. 

5.ročník: Lucka Orovčíková: Rada čítam horory. 
Anežka Králová: Rada čítam detektívky. Chcela   
by som v knižnici Ružový Panter 1,2,3,4,5. 

6.ročník: Gabika Šrenkelová: Rada čítam horory.  
  Páčia sa mi rozprávkové knihy. 
7.ročník: Dušana Dolinská: Páčia sa mi  

encyklopédie. Chcela by som dobrodružné knihy. 
8.ročník:Lukáš Murín: Rád čítam Harryho 

  Pottera. 
 Miška Hájiková: Páčia sa mi knihy  
 o fantázií. 

9.ročník: Bianka Kosmelová: Rada čítam 
 dievčenské romány.  
 Renáta Jančichová: Rada čítam knihy o histórií.  
       Viktória 
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Baran: Poobzerajte sa okolo seba a všimnite si to iskrenie okolo vás. 
Budete si musieť uvedomiť, čo vo svojom živote skutočne potrebujete, a to 
nielen v hmotnej, ale taktiež psychickej, duchovnej a morálnej oblasti. 
Býk: Počasie na vás  vplýva viac, ako by ste chceli. Aby ste sa mu 
nepoddali úplne, snažte sa viac cvičiť, byť v prírode a zdravšie sa 
stravovať.  Ale tiež nemôžete zabúdať na vašu imunitu. 
Blíženci: Budete pociťovať vnútorný nepokoj a nervozitu, no navonok sa 
budete tváriť pozitívne. Nedajte na vaše pocity a vnútorné obavy, všetko 
bude dobré a možno stretnete aj veľkú lásku.  
Rak: Ak nastane akákoľvek nepríjemná situácia, bude dôležité, aby ste si 
to vydiskutovali. Bude to mesiac, kedy sa budete musieť popasovať 
s osudom a kedy mu budete musieť ukázať, čo je vo vás. 
Lev: Ocitnete sa v situáciách, kedy pre vás nebude jednoduché správne sa 
rozhodnúť. No ak sa po dôkladnom zvážení aj tak rozhodnete, že si za 
svojím rozhodnutím stojíte, tak nie je dôvod viac pochybovať. 
 Panna: Musíte poďakovať aj tým ľuďom, vďaka ktorým ste spadli na 
kolená, pretože vďaka nim ste dostali možnosť zvládnuť to sami, postaviť 
sa a byť opäť o niečo silnejší. 
Váhy: Bude to v podstate pokojný mesiac, nič veľkolepé sa nechystá udiať, 
no buďte v miernom pozore počas jeho celého plynutia, pretože sa môže 
stať niečo neočakávané. Ak chcete žiť v harmónii, sústreďte sa na svoje 
ciele a plány a venujte sa im ako najviac to len pôjde.  
Škorpión: Blížia sa intenzívne zmeny vo vašom živote, preto nejednajte 
neuvážene. Všetko, čo poviete a čo urobíte si najprv dobre premyslite. 
Strelec: Prichádza naozaj skvelá možnosť postúpiť vo svojej kariére, 
pozdvihnúť svoju osobnú prestíž, a rovnako i v oblasti vzťahov sa bude 
stále niečo diať. Zvýši sa zodpovednosť, moc a možnosť rozhodovať. 
Kozorožec: Netreba otáľať, zdržiavať sa a donekonečna zvažovať všetky 
pre a proti. Nič nenechávajte na náhodu a mala by k vám doraziť obrovská 
príležitosť – polepšiť si vo finančnej oblasti.  
Vodnár: Vy sa aj napriek tomu budete cítiť akýsi unavenejší, a všetky 
tlaky okolia budete vnímať akosi precitlivelo.  
Ryby: Chystajte sa na veľké životné zmeny, pretože sú nutné. Osud vás už 
akosi dlho tlačí do kúta. Nedajte sa a všetkým dokážte, že práve vy ste tí 
naj. 
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Poznáte sudoku ? Viete ako sa rieši ?  Je to celkom zábavné. Sta čí mať len 
trochu logického myslenia. Pre začiatočníkov: Sudoku sa rieši tak, že 
v každom riadku, stĺpci a jednom štvorci ktorý sa skladá z malých 9 
štvorčekov, musíte mať čísla od 1-9 v rôznom poradí.  Príjemnú zábavu prí 
riešení. ☺    
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