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V čísle nájdete: 

Ø fotoreportáž z Dňa Zeme 
Ø exkurzia do  Hutníckeho 

múzea ŽP 
Ø rôzne súťaže 
Ø RETRO PARTY 
Ø a ďalšie... 
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Monitor, ktorý sa uskutočnil  
13. marca. 
Deviataci mali pred monitorom 
trému. Už v polovici monitoru bol  
plný kôš  obalov od čokolád...  
...ale odchádzali s úsmevom...  :D 
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Výročia spisovateľov 
 

Ivan Krasko 
 (12. júl 1876 Lukovištia – 3. marec 1958 
Bratislava) 
Vlastným menom Ján Botto. Bol slovenský 
prozaik, básnik a prekladateľ, predstaviteľ 
moderny. Narodil sa v 
gemerských Lukovištiach. Ján Botto žil najmä 
v Bratislave, no v rokoch 1943 – 1958 žil a 
pracoval v Piešťanoch, kde sa nachádza aj jeho 
pamätný dom. Pochovaný je v Lukovištiach. 
       

 
Matej Bel 

(24. marec 1684 Očová -  29. august 
1749 Bratislava)  
Bol polyhistor, encyklopedista, pedagóg, 
zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku.  
Bel bol žiakom súkromných škôl v Lučenci. 
Mal to šťastie, že jeho otec v ňom videl 
veľký talent. Rodičia podporovali Mateja v 
štúdiách. Tak sa v roku 1695 dostal 

na banskobystrické gymnázium. Roku 1735 pripravil koncept na 
založenie Uhorskej učenej spoločnosti v Bratislave, ktorej členovia 
mali mesačne vypracovať štúdiu a bratislavskí sa mali aj mesačne 
schádzať. Od roku 1748 bol Matej Bel na dôchodku. Zomrel 
nečakane na mŕtvicu po návrate 
do Bratislavy z rakúskych kúpeľov Altenburg, kde sa liečil. 
Jeho najznámejšie dielo je  Historicko-zemepisný poznatok o 
súvekom Uhorsku. 

(Pripravila Inga) 
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Deviataci usporiadali pre druhý stupeň RETRO PARTY, ktorá 
sa konala v našej škole 27. marca. Táto párty bola nezvyčajná 
tým, že bola v štýle 60. ,70., 80. a 90. rokov.   
 

 
Všetci sme sa 
perfektne 
zabávali. 
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LITERÁRNY KVÍZ PRE I. A II. STUPEŇ 

Marec – mesiac knihy sme si na našej škole pripomenuli  literárnym kvízom O čom 
čítame. Žiaci 2. stupňa súťažili v 5-členných družstvách v 3 kolách: odpovedali na 
otázky k prečítanému textu, počúvali úryvky a cvičili si pozornosť pri sledovaní 
rozprávok.  Žiaci 1. stupňa si svoje sily zmerali v 4-členných družstvách. Počúvali 
ukážky z kníh a odpovedali na otázky, rozprávku im porozprávala Zdena Studenková 
a opäť dostali aj otázky a potom pozorne sledovali príbehy PIPI DLHEJ 
PANČUCHY. Tu sú výsledky: 
I.stupeň: 
1. miesto – II. trieda, 2. – IV. trieda, o 3. a 4. miesto sa podelili I. a III. trieda. 
II.stupeň:  
zvíťazili piataci, 2.miesto – VI., 3. – VIII., 4.-5. s rovnakým počtom bodov VII.a IX.  
                                                                                                     (Ondrík a Nikolka) 
 

 
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN 

Ako sme vás už minule informovali, až štyria žiaci našej školy postúpili 
z okresného kola Hviezdoslavovho Kubína na regionálne kolo do Banskej  
Bystrice. 
Reprezentovali  nás: Bianka Kosmelová (IX.), Veronika Gašperanová (V.) ,  
Marián Šperka (IV.), Lenka Lopušná (II.). Na výbornom 3. mieste sa 
umiestnili Veronika Gašperanová a Lenka Lopušná.  
                                                                                                      (Biba)                                                         

Rozprávkové vretienko 
V tomto školskom roku sme zapojili aj do súťaže v prednese slovenských 
rozprávok Rozprávkové vretienko. 
Zo školského kola postúpili a v okresnom nás reprezentovali za I. stupe ň Petra 
Murgašová z 1. triedy a za II. stupeň Veronika Gašperanová z 5. triedy. 
Veronika Gašperanová obsadila v  okresnom  kole 3.  miesto .                                                      
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                                                                                                                   (Pe ťa) 
 
 

Slávik školy 2013 
Dňa 23. 4. sa na našej škole uskutočnila sú ťaž v speve ľudových piesní. 
Výkony spevákov  hodnotila porota v zložení: p. uč. D.Matisová,. 
Z.Ľuptáková, M. Murgašová, S. Gašperanová,  obohatená o hosťa -  pána 
J.Gašperana, ktorý nám na úvod súťaže zaspieval a zahral. 
Vyhodnotenie: I. kategória – žiaci I. – III. roč. 
1.  Kristián Lupták (3.),  2.  Ninka Baliaková (1.),  3.  Matej Šperka (3.) 
II. kategória – žiaci – IV. – VI. roč 
1.  Veronika Gašperanová  (5.), 2.  Laura Molnárová (4.), Timea Libi čová (6.), 
3.  Lucia Strelcová (6.) 
III. kategória -  žiaci VII. – IX. roč. 
1.  Janka Luptáková (9.),  2.  Aneta  Nemčoková (7.), 3.  Samuel Schrotter (7.), 
Alexandra Zlukyová (7.),   Natália Pauliaková (7.).        BLAHOŽELÁME! 

(zdroj: webová stránka školy)  
Deň narcisov 

Narcis opäť spojí všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť! 
Zapojili sme sa medzi nich aj my, žiaci Základnej školy v Be ňuši.  
Na Deň narcisov 12.04.2013 sme spoločne prispeli do finančnej zbierky 
Ligy proti rakovine sumou 122,23€.  
Všetkým prispievateľom ĎAKUJEME!!! 

(zdroj: webová stránka školy) 
 

Prednáška pracovníkov NP Muránska Planina 
V jeden aprílový piatok nás navštívili pracovníci národného parku Muránska 
Planina. Z prezentácie a rozprávania sme sa dozvedeli ve ľa zaujímavých 
informácii, napr. o netopieroch, jaskyniach, chránených živo číchoch 
a rastlinách. Ďakujeme za užitočné informácie!!! 

(Nika) 
Exkurzia 

Kým deviataci na škole písali Testovanie 9, iní si to poriadne užívali.  
Takže dňa 13. marca  sme sa my, ôsmaci, zúčastnili na exkurzii v Hutníckom múzeu v 
Podbrezovej.  Ako inak, aj tentokrát sme sa dozvedeli plno zaujímavých informácii. 
Boli o histórii a súčasnosti železiarstva na Horehroní. Prežili sme kopu srandy. 
Dokonca sme prechádzali aj cez detektor kovov. Zaujímavé je, že aj keď sme všetci 
,,pípali“, pustili nás dovnútra. Takže, zhrňme to! Bol to veľmi poučný deň.No hlavne to 
bol deň plný úsmevu a zábavy.    

(Majka) 
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Svoju Zem si máme chrániť. To nám pripomenuli aj dve 

aprílové akcie. 
Vo štvrtok 18.4. nám vyučovanie spríjemnili hudobníci výchovným koncertom 

ku Dňu Zeme. S hudbou boli spojené aj zaujímavé slová o ochrane prírody. 

 

 
V piatok 19.4. sa zasa žiaci tešili na pohodový deň. Namiesto vyučovania sme 
mali tvorivé dielne a upratovalo sa okolie školy. Ur čite bola s prácou spojená 
aj veľká zábava. Pomohli sme, prispeli sme k lepšiemu životu na našej krásnej 
Zemi.  

(Nika a Ondrík)                           
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Čítanie s pánom                       Mrkvičkom 
 
   Z ďalekej Bratislavy k nám v jedno krásne slnečné aprílové ráno zavítal pán Tibor 
Hujdič, ktorý sa deťom predstavuje pod pseudonymom pán MRKVIČKA, aby u našich 
žiakov 1. stupňa prebudil väčší záujem o knihy. V úvode pán Mrkvička predstavil seba 
a jeho rodinu a ani sme nespozorovali, ako  prešiel k samotnému zdramatizovanému 
a zážitkovému čítaniu, ktoré bolo  pútavé, zábavné a zaujímavé. Pekný výkon pána 
Mrkvičku sme ocenili potleskom a on  pozorné počúvanie záložkami, ktoré nám budú 
pripomínať čítanie kníh KVAK  A ŽBLNK SA BOJA RADI, OPERÁCIA ORECH 
A INÉ DEDKOVINY. Pokiaľ máte záujem spoznať aj ďalšie pekné knižné tituly našich 
vydavateľstiev, prezrite si na internete detské kníhkupectvo pána Mrkvičku 
www.mrkvicka.sk/.                                (Za I. stupeň p. uč. Gašperanová) 

 

 
 
 
 
 

 
 
Dňa 29.4. sa žiaci druhého stupňa zúčastnili čitateľského maratónu, kde si 
medzi sebou zmerali sily v čítaní. Všetci čítali knihu Tulák od Kláry 
Jarunkovej.                                 (Tá ňa) 
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V tomto čísle sa pozrieme na KOALU. 
Koala , alebo austrálsky leňoch, je jedno  
z najznámejších austrálskych zvierat. 
Hoci výzorom pripomína medveďa, je to  
v skutočnosti vačkovec, podobne ako 
napríklad kengura. 
Hmotnosť: 4 - 12 kg 
Dĺžka tela: 70 - 90 cm 
Koaly sú zavalité zvieratá, majú dlhšie uši a 
končatiny. 
Koaly dokážu postaviť prvé dva prsty naproti 
ostatným, to im spoločne s dlhými ostrými 
pazúrmi umožňuje dobre sa šplhať po 
stromoch. 
Srsť koál je hustá a mäkká, jednotvárne sivá. 
Brucho a dlhé chlpy vyrastajúce na uškách sú 
biele. 
SÚŤAŽNÝ KVÍZ 
Otázky sú takéto: 

1. Ktorému zvieraťu sa koaly podobajú?  
A) Kengure     B) Medveďovi  

 C) Opici 
2. Kde koaly žijú ? 

A) Na savane   B) Na strome C) Pri zemi 
3. Spia koaly? 

A) Áno        B) Nie  C) Občas 
4. Akú majú hmotnosť?   

A) 7kg      B) 2 kg C) 15 kg 
5. Akej farby majú srsť?       

A) Modrej   B) Sivej C) Bielej 
 

Vyplnený odpoveďový papierik odovzdajte p.uč. Mihokovej  
alebo Miške z 9. triedy.  
Za správnu odpoveď z minulého čísla získava odmenu Viktória 
Dolinská.                                                            

 (Michaleja) 
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Zima je už konečne preč, slnečné lúče nás už zohrievajú  a tak buďte pozitívne naladení 
a pripravte si všetky žiarivé farby aké máte. Pretože prichádzajúca jarná sezóna bude 
jasnejšia a svetlejšia ako kedykoľvek predtým.  
Jarné farby   
Oblečte sa do ostrej bielej, pastelových, priehľadných a prírodných farieb, 
pomarančovej, červenej, všetkých odtieňov zelenej, námorníckej modrej a ostatných 
žiarivých farieb. 
90-te roky 
Už ste počuli, ktoré roky doby minulej ku nám zavítajú  počas jarných mesiacov? Budú 
to tie deväťdesiate, kedy dostali dostatok priestoru neónky, kovové vybíjania či široké 
ramená. Do popredia sa opäť dostávajú prúžky, kocky, bodky, pásiky, šachovnicové 
vzory. Celkovo budú geometrické tvary IN a to vo veselých a hravých farbách..                     
    

 

Ako ste na tom s používaním tonika? Ide o súčasť bežnej starostlivosti o pleť. Zbavuje 
pleť mastnoty, pomáha udržovať jej prirodzené pH a teda chráni pred baktériami. 
Súčasne ju osvieži, povzbudí, zregeneruje a dodá látky, ktoré viažu vlhkosť. Pleťových 
vôd je v drogériách viac než dosť, ale čo tak si ich vyrobiť priamo doma? Tu je zopár 
rád na domácu prípravu toník.   

Čajové tonikum 
Začnime tým  najjednoduchším receptom a to  kvalitným zeleným čajom. Jeho účinky 
sú známe už stovky rokov a aj dnes je cennou súčasťou kozmetického sveta. S pleťou 
dokáže veľa, pretože obsahuje množstvo vitamínu C (dokonca 5x viac ako citrón), 
vitamíny A a B2 proti akné. Celkom stačí prikladať na tvár obklady so zeleným čajom 
alebo ju v ňom pravidelne umývať. Samozrejme, po odlíčení a vyčistení tváre. 
 
Zázrak z citróna 
Domácou prísadou na pleť je veľmi často aj citrónová šťava, ktorá je zväčša smerovaná 
na mastnejšiu pleť. Kyseliny z tohto ovocia totiž perfektne čistia a sťahujú, takže vedia 
viditeľne pomôcť. Ak si však túto prísadu dodáte do tonika len zľahka, bez problému 
môže poslúžiť aj inému typu pleti.                                                             

(Zuzička a Janka)                                  
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 Tentokrát sme sa pýtali deviatakov, kam idú na strednú školu. 
 
Biba, Táňa a Janka sa chystajú  
študovať Manažment regionálneho 
cestovného ruchu v Brezne na 
Hotelovej akadémii. 
Renča chce ísť na Hotelovú 
akadémiu v Brezne. 
Veronika a Vikina sú prijaté na 
Súkromnú pedagogickú a sociálnu 
akadémiu EBG v Brezne. 
Maťa ide na Súkromnú 
pedagogickú a sociálnu akadémiu 
EBG v Brezne, odbor sociálny 
pracovník. 
Miška, Ingrid, Zuzka a Lucia sa 
chystajú na Gymnázium Jána 
Chalupku v Brezne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peťo je prijatý do futbalovej triedy  
na Súkromnú strednú odbornú 
školu hutnícku v Lopeji. 
Andrej chce ísť na Spojenú školu 
stavebnú v Kremničke. 
Palino má záujem študovať na 
Strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej  J. Murgaša 
v Banskej Bystrici. 
Mirko ide na Strednú odbornú  
školu v Brezne za kuchára. 
Miňo sa chystá na Strednú 
odbornú školu v Brezne za stolára. 

 (Erik a Bibka)
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Baran:  Rozum a cit  budete mať každý na opačnej strane. Aj keď máte možno pravdu 
viacej ako inokedy, neunáhlite sa. Môžete prepadať pocitom, že vám nikto nerozumie a 
nikto vás nemá rád.  
Býk: Situácia dnešného dňa vás buď motivuje k dosiahnutiu cieľa, alebo vás položí na 
lopatky. Nepodliehajte depresii a pozitívne sa nalaďte. Do akéhokoľvek projektu sa 
pustíte, budete časom úspešní. Cesta bude tŕnistá, ale vytrvalou prácou dosiahnete 
obrovské úspechy.  
Blíženci: Je veľmi pravdepodobné, že budete pociťovať vášeň, ktorá však nemá nič 
spoločného s láskou. Môžete začať obdobie smerujúce k veľkému úspechu, vyžaduje to 
však zdravú mieru sebadôvery a zhodnotenie prijateľného rizika. 
Rak: Domáce povinnosti zvládnete príkladne. Nič neodložíte, naopak pridáte k 
dokončeným záväzkom ešte niečo naviac vďaka vašej usilovnosti. Potešia sa vaši 
rodičia, ale spokojní budete aj so sebou. 
Lev: Zotrváte v nadhľade nad materiálnym a pracovným svetom, čo je dobre. Pokúste 
sa nahromadiť čo najviac telesnej i duševnej energie. Pospite si, nanajvýš vezmite do 
rúk obľúbenú knihu alebo objímte milovanú osobu. 
Panna: Nasledujúce obdobie sa premení na odhodlanosť. Vyjasní myseľ a usmerní 
úsudok, takže koniec nedotklivosti, ochlaďte si hlavu a neleňošte. Zmeškané záležitosti 
doriešite i v súkromí. 
Váhy: Tento mesiac by sa mal niesť v duchu vnútornej vyrovnanosti. Predchádzajúce 
negatívne pocity by mali skončiť a zmeniť sa na energiu a sebadôveru.  
Škorpión: Vaše okolie vám bude priaznivo naklonené, tak neváhajte s prezentáciou 
svojich myšlienok. Takisto sa môžete dočkať nových tvorivých aktivít, obzvlášť ak sa 
týkajú prostredia, v ktorom žijete. 
Strelec: Dnes vás čaká dobrá nálada a príjemné rozpoloženie. Venujte sa svojim 
obľúbeným činnostiam. Budete plní energie a optimizmu. Ak budete potrebovať pomoc 
svojho okolia, ľudia budú s vami radi spolupracovať.  
Kozorožec: Tento mesiac sa vám môže stať, že sa ocitnete sám proti všetkým. Len 
ťažko si budete nachádzať činnosti spoločné s ostatnými. Venujte sa preto niečomu, čo 
vás baví a k čomu nepotrebujete cudziu spoločnosť.  
Vodnár: Sústreďte sa na svoje presvedčovacie schopnosti, môžete tak dosiahnuť to, čo 
sa vám dlhšiu dobu nedarilo alebo ste odkladali. Pozor však na prílišnú tvrdohlavosť, 
ktorá by mohla ostatných odradiť.  
Ryby: Oddych si v tomto období doprajte plnými dúškami, bez pocitu viny. S rodinou 
a priateľmi si vychutnávajte príjemné chvíle. Slobodní sa taktiež nemusia obávať o 
príjemnú spoločnosť.  
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Prvá zlá správa 
Doktor príde za pacientom a hovorí:  
- Mám pre vás dve správy! Jednu dobrú a druhú zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?  
Pacient:  
- Najprv tu zlú.  
- Omylom sme vám odrezali zdravú nohu!  
- Čoooo?! Preboha a čo môže byť ta dobrá.  
- Tá druha sa ešte dá zachrániť. 
  
Mamička oznamuje synčekovi: 
-Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš môcť utierať riad... 
-Tak to radšej prepadnem ... 
 
Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. Nakoniec slon 
vyjde a mravec hovorí: 
-Dobre, len som chcel vedieť,či nemáš moje plavky.  
 
Blondínka vs. vesmír 
Viete, aký je rozdiel medzi blondínou a vesmírom?  
Vo vesmíre je šanca na inteligentný život.  
 
Najlepší predavač 
Súťaž o najlepšieho predavača:  
3. miesto: Predavač, ktorý predal hluchému rádio.  
2. miesto: Predavač, ktorý predal slepému televízor.  
1. miesto: Predavač, ktorý predal policajtovi kukučkové hodiny a 50 kíl zrna pre 
kukučku. 
 
Žena vo väzení 
Príde policajt do bytu jedného muža:  
- Pane, vaša žena bola zatknutá!  
- Čože? Ešte raz?  
- Vravím, že vaša žena je vo väzení!  
- Nerozumiem, znovu!  
- Sakra, chlape, tvoja žena sedí v base, si hluchý?  
- To nie, poručík, ale dobrú správu môžem počuť aj stokrát. 
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