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     november - december 2010 
 
 
                                                          DO NOVÉHO ROKU 2011... 

 
Aby ste každý deň nachádzali 

vnútorný pokoj, ktorý je zárukou 
šťastného  

a vyrovnaného života... 
 

Aby ste sa nenechali znechutiť 
vlastnými pádmi, ale aby ste vždy 

našli silu vstať a ísť ďalej... 
 

Aby ste sa pri prvej vyskytnutej 
prekážke nevzdávali svojich snov,  
ale išli si za nimi a snažili sa ich                             

                                                                                zrealizovať... 
Aby ste boli samými sebou a nesnažili sa byť 
niekým iným, veď každý z nás je jedinečný, 

úžasný a neopakovateľný... 
 

Aby ste si vážili jeden druhého, pretože každý 
človek má svoju dôstojnosť  

a zaslúži si úctu... 
 

Aby ste nezabúdali na ľudí,  
ktorí Vás majú radi...

 
V čísle nájdete: 
Ø novoročný príhovor  

pani riaditeľky, 
Ø fotoreportáž z posledných 

školských dní roku 2010, 
Ø vaše vianočné želania, 
Ø zábavný zimný test, 
Ø čo vás čaká a neminie  

v ďalších dvoch mesiacoch... 
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Milí žiaci, 
som veľmi rada, že sa Vám môžem v týchto prvých 
chvíľach nového roka prihovoriť. 
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu 
nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok 
predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho  

to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. 
Je to až neskutočné, ale rok 2010 je minulosťou. Minulosťou, za ktorou sa 
dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to, čo predchádzajúci rok 
priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným,  
či menej šťastným. Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom. Aký by to bol 
nový rok bez predsavzatia? Dajme si ho všetci. Stalo sa už zvykom,  
že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie, ktoré si každý 
predstavujeme inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme  
na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom 
živote, v práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme  
si lásku a úctu človeka k človeku. 
A práve preto, že je to pekným zvykom, ktorý sa dedí z pokolenia  
na pokolenie, želám v roku 2011  všetkým dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, 
pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov nielen v nasledujúcom 
kalendárnom roku.  

Ing. Iveta Bartoňková, riaditeľka školy 
 

 
Štátne sviatky                                    Prázdniny 
1.1. – Deň vzniku Slovenskej republiky       31.1. – Polročné  
6.1. – Zjavenie Pána (Traja králi                  14.2.-18.2. – Jarné 
          a vianočný sviatok pravoslávnych 
          kresťanov) 
 
Významné výročia 
10.1.1821 sa narodil v Dolnom Kubíne štúrovský básnik, autor slovenskej 
hymny Janko Matúška (190. výročie) 
12.1.1856 zomrel v Modre jazykovedec, básnik,  
národný buditeľ Ľudovít Štúr (155. výročie) 
27.1.1756 sa narodil hudobný skladateľ W. A. Mozart (255. výročie) 
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Skončil sa starý rok a pomaly 
vládu prevzal ďalší, nový rok 2011. 
Každý z nás má určite nejaké 
želania alebo predsavzatia, s kto- 
rými chce do tohto nového roku 
vstúpiť. Snaží sa byť viac úspešný, poslušný, milší ako predošlé 

roky. My sme sa pýtali našich 
pani učiteliek, či majú aj ony 
nejaké predsavzatie a  ak majú, 
tak aké. 
   

Pani učiteľka Herichová: 
Ja si nedávam predsavzatia do nového roka. Pretože 
aj keď si nejaké dám, nikdy nesplním to, čo som si 
predsavzala.  
 
Pani učiteľka Brečková: 
Ja by som chcela viacej cvičiť (aerobik, ...) 
a zdravšie žiť.   
 

Pani učiteľka Gašperanová:  
Ja by som si priala veľa zdravia, šťastia, lásky, 
porozumenia a dobrých žiakov. 

 
 

 
 

Odpovede zaznamenali: Lucinka, Veronika  
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   Dni plynú, mesiace idú a naša školská knižnica prežila svoj sviatok – Deň 
školských knižníc rôznymi súťažami, o ktorých vás teraz poinformujeme.  
Dlhodobou bola  súťaž  Najkrajšia záložka, ktorá prebiehala v rámci hodín 
výtvarnej výchovy a krúžkov. Jeden deň sme venovali  čitateľskému maratónu, 
počas ktorého v školskej knižnici všetci žiaci triedy postupne v určenom 
časovom limite čítali vybranú knihu a neskôr z prečítaného textu odpovedali 
na krátke otázky. Ako sa jednotlivým žiakom a triedam darilo? Posúďte sami. 

 
 

Najkrajšia záložka 
1.miesto:  
Petra Bubelínyová – 2. ročník, Michaela Bačkovská –  
7. ročník 
2.miesto:  
Timea Libičová – 4. ročník,  Tobiáš Kubica – 2. ročník, 
Nikola Kudzbelová – 5. ročník, Dáša Fašková – 9. ročník 
3.miesto:  
Petra Bubelínyová – 2. ročník, Ema Chválová – 4. ročník, 
Matúš Katreniak – 4. ročník,  Nikola Békyová – 6. ročník, 
Michal Pauliak – 9. ročník 

 
Vyhodnotenie čitateľského maratónu 

 
Úryvok  
z knihy 

Prečítané slová 
za 20 min. Zodpovedané otázky Umiestnenie Trieda 

Naša mama  
je bosorka 118 slov 2 1. miesto III. 

Matilda 102 slov 2 2. miesto VII. 
Psia škola kocúra 
Červenochvosta 94 slov 2 3. miesto VI. 

Pipi  
dlhá pančucha 74 slov 2 4. miesto IV. 

Zvedavý Bobík 73 slov 2 5. miesto II. 
Zlatovláska 71 slov 2 6. miesto V. 
Harry Potter 70 slov 1 7. miesto IX. 
Hrmiaci vrch 67 slov 1 8. miesto VIII. 
Zvedavý Bobík  1  I. 
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V tomto školskom roku sa uskutočňuje 3. ročník Olympiády zo slovenského 
jazyka. Začiatkom novembra si aj u  nás zmerali ôsmaci a  deviataci sily 
v školskom kole.  
Súťažilo sa v troch častiach. Najskôr žiaci riešili písomný test,  ktorý obsaho- 
val úlohy z gramatiky, literatúry aj slohu (mohli v ňom získať maximálne  
25 bodov), potom mali súťažiaci na základe pripraveného textu vypracovať 
plagát a reklamu (15 bodov), v tretej časti si mali pripraviť prejav, ktorý 
potom predniesli porote (15 bodov). 

Meno Body  
za 1. časť 

Body  
za 2. časť 

Body  
za 3. časť Body spolu 

1. Pauliaková 16 13 13 42 
2. Škantárová 16 14 10 40 
3. Chriašteľová 14 15 9 38 
    Machničová 16 12 10 38 
    Sásiková 17 8 13 38 
4. Pôbišová 16 13 8 37 
5. Gažúrová 12 10 12 34 
    Kňazíková 13 11 10 34 
6. Laurinc 16 8 9 33 
7. Laurincová 13 8 11 32 
8. Orovčíková 13 8 9 30 
9. Murgašová 10 10 9 29 

 
Výsledky školského kola Pytagoriády 

3. ročník – počet zúčastnených žiakov: 4 
                – počet úspešných riešiteľov: 3 
Anežka Králová – 12 + 7 = 19 bodov 
Petra Podhorská – 10 + 9 = 19 bodov 
Veronika Gašperanová – 10 + 5 = 15 bodov 
4. ročník – počet zúčastnených žiakov: 4 
                – počet úspešných riešiteľov: 1 
Anna Solavová – 10 + 8 = 18 bodov 
5. ročník – počet zúčastnených žiakov: 10 
                – počet úspešných riešiteľov: 6 
Ondrej Baliak – 10 + 7 = 17  bodov 
Lukáš Pôbiš – 11 + 5 = 16 bodov 
Samuel Schrötter – 10 + 6 = 16 bodov 

Erik Škôlka – 10 + 6 = 16 bodov 
Bianka Felnerová – 10 + 4 = 14 bodov 
Nikola Kudzbelová – 10 + 3 = 13 bodov 
6. ročník – počet zúčastnených žiakov: 5 
                – počet úspešných riešiteľov: 2 
Bibiana Mikovínyová – 12 + 8 = 20 bodov 
Bronislava Piliarová – 10 + 4 = 14 bodov 
7. ročník – počet zúčastnených žiakov: 4 
                – počet úspešných riešiteľov: 1 
Ingrid Gömöryová – 11 + 7 = 18 bodov 
8. ročník – počet zúčastnených žiakov: 8 
                – počet úspešných riešiteľov: 0 
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Vianočná diskotéka žiakov II. stupňa sa uskutočnila  
v piatok 17. decembra. 
Na začiatku moderátorky privítali špeciálnych 
hostí. Jedným bol, samozrejme, Mikuláš a  tým 
druhým náš bývalý žiak Martin Cisárik, ktorý nám 
predviedol Tecktonik (v skratke „TCK" je druh 
tanca, ktorý je založený na kombinácii hip-hopu, 
techna s prvkami electro hudby). 
Potom sa rozbehla pravá zábava, všetci sme 
spolu tancovali. 
Neskôr boli súťaže, na ktorých sa mohli zúčastniť žiaci, ktorí si 
chceli zmerať sily. 
V jednej súťaži spievali triedy druhého stupňa anglickú pesničku. 
Porota rozhodla, že s najväčším nasadením si zanôtili  piataci. 
Mikuláš nám nechal aj nejaké dobroty, za ktorými sa len tak 
zaprášilo. 
Zábava trvala do 18. hodiny. 
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Žiaci prvého stupňa sa stretli na vianočnej besiedke  
21. decembra popoludní. Každá trieda si pre svojich rodičov, 
spolužiakov, ale aj pre Mikuláša pripravila krásny vianočný program. 
A veru Mikuláš naozaj prišiel... aj keď trochu neskoršie (veď tej 
práce má naozaj veľa)... a priniesol malým hercom a spevákom 
balíčky so sladkosťami. Program a atmosféru popoludnia si 
pripomeňte prostredníctvom fotoobjektívu Kristínky Orovčíkovej. 
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Milí spolužiaci! 
Znovu sme vyrazili do chodieb našej školy a pripravili sme pre vás 
novú otázku. Znela: Čo by ste si priali pod vianočný stromček? 
 
I. trieda 
Lenka: fotoaparát 
Barborka: notebook 
 
II. trieda 
Peťko: lego 
Tobiáško: lego 

 
III. trieda 
Anežka: plyšovú mačičku 
Adamko: pirátsku loď  
 
IV. trieda 
Emka: dotykový mobil 
Timka: psa 
 
V. trieda 
Erik: snoubord  
Dušanka: bicykel 
Maťo: mp3 prehrávač 
Maťo: mobil  
 
VI. trieda 
Nikoletka: plyšového medveďa 
Bronka: čiapku adidas  
 
VII. trieda 
Peťo: štvorkolku 
Andrej: Playstation 3 

Pýtali sa: Miška a Zuzka 
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V tomto období zvykne byť lyžiarska sezóna v plnom 
prúde. Mnohí z vás si iste svoju zdatnosť na lyžiach 
a snouborde vyskúšali cez zimné prázdniny. Ako sa 
vám darilo, si môžete otestovať v našom špeciálnom 
zimnom teste. Odporúčame ho najmä pre siedmakov 
ako prípravu na lyžiarsky výcvik. 
 
Lyžovanie je:                             Najčastejšie padám: 

• fantázia 4 b.                       * do snehu 4 b. 
• nádhera 3 b.                      * na zadok 3 b. 
• nezmysel 2 b.                     * do nemilosti 2 b. 
• horor 1 b.                            * na schodoch 1 b. 

Zlomil som už:                             Na lyžovačke vždy zapadnem: 
• všetky rekordy 4 b.             * do kolektívu 4 b. 
• kamošove lyže 3 b.             * do cukrárne 3 b. 
• stromček 2 b.                       * do potoka 2 b. 
• nohu na posteli 1 b.              * do záveja 1 b. 

Na lyžovačke v hmle strácam:     Na poslednej lyžovačke som videl: 
• čapicu  4 b.                       * hviezdičky 4 b. 
• lyže 3 b.                                 * Bode Millera 3 b. 
• otepľovačky 2 b.                     * snežného muža 2 b. 
• duševnú rovnováhu 1 b.          * všetkých svätých 1 b. 
 

 
Vyhodnotenie: 
24 – 20 bodov: pobaľte sa a odcestujte do Álp, len tam sú svahy hodné 
vášho majstrovstva. 
19 – 17 bodov: viac pozornosti venujte nácviku konečného zastavenia – 
mohli by ste ľahko pováľať všetkých, ktorí stoja v rade na čaj. 
16 – 10 bodov: pri pohľade na vás všetci blednú. Jazdíte ako blesk – 
nikto nikdy nevie, kde vrazíte. 
9 bodov a menej: dobrá rada – venujte sa radšej šachu, je to menej 
nebezpečné pre vás i vaše okolie! 
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2.1. 
Alexandra Fašková II.  
Alexandra Nemčoková I. 
Alexandra Podhorská I. 
Alexandra Zlúkyová V. 
 
5.1. 
Andrea Černeková VIII. 
Andrea Fašková V. 
Andrea Lopušná IV. 
 
10.1. 
Dáša Fašková IX. 
 
16.1. 
Kristína Matulíková I. 
Kristína Orovčíková VIII. 
 
19.1. 
Mário Srnka I. 
 
23.1. 
Miloš Faško IX. 
 
30.1. 
Ema Chválová IV. 
Ema Pôbišová V. 

1.2. 
Tatiana Bacúšanová VII. 
Tatiana Pôbišová IX. 
 
2.2. 
Erik Oboňa IX. 
Erik Škôlka V. 
Erika Pôbišová II. 
 
4.2. 
Veronika Ďuricová VII. 
Veronika Gašperanová II. 
Veronika Chriašteľová IX. 
 
5.2. 
Agáta Karaffová V. 
 
23.2. 
Roman Bubelíny IX. 
Roman Lopušný II. 
 
24.2. 
Matej Šperka I. 
 
25.2. 
Frederik Belko V.

 
 

Ak na niekoho z vás zabudneme, nehnevajte sa a ospravedlňte nás.  
V minulom čísle sme zabudli na tretiaka Milanka. Ospravedlňujeme sa! 
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BARAN  Šikovnosť, to je tvoje! No príliš šikovnosti ťa môže vysiliť viac,  
ako by si chcel. Tak si dávaj pozor a nič nepreháňaj.   
Dobrý deň - 2. február                          Zlý deň - 21. január 
BÝK  Mal si naj kamoša, ale kvôli jeho namyslenosti a klamstvám si ho stratil. 
Nesmúť, čoskoro príde ďalší a oveľa lepší. 
Dobrý deň - 6. január                            Zlý deň - 11. január 
BLÍŽENCI Rád sa zoznamuješ s novými ľuďmi. Tvoji priatelia  sú blízko,  
ale nepriatelia ešte bližšie. Len či ich rozoznáš. 
Dobrý deň - 12. január                           Zlý deň - 12. február 
RAK Možno nasledujúce dva mesiace budú veľmi nabité školskými 
povinnosťami. Preto si daj chvíľu oddychu, aby si z toho neochorel. 
Dobrý deň - 18. február                           Zlý deň - 30. január 
LEV V poslednom čase ťa obklopujú ľudia, ktorých máš rád, lebo vedia,  
že si rodený vodca. Je to dobrý pocit. 
Dobrý deň - 13. február                           Zlý deň - 12. január 
PANNA  Mal si super obdobie plné oddychu a relaxu. Teraz prídu povinnosti, 
tak sa prebuď a začni sa im venovať. 
Dobrý deň - 22. január                              Zlý deň - 7. február 
VÁHY V poslednom čase všetko berieš príliš vážne. Radšej si daj pauzu 
a uvoľni sa. Na obzore je nová láska. 
Dobrý deň - 17. január                              Zlý deň - 22. február 
ŠKORPION  Stále máš nejaké problémy, musíš si dávať väčší pozor. 
Zbytočne neprovokuj doma ani v škole. 
Dobrý deň - 1. február                                Zlý deň - 14. január 
STRELEC Strieľaš šípy nedôvery. Pozor, aby si neprišiel o  kamarátov.  
Ale v škole sa ti bude dariť vynikajúco. 
 Dobrý deň - 15. január                                 Zlý deň - 8. január 
KOZOROŽEC  Si dobrý, no tvrdohlavý človek.  Niekedy nevieš, kedy dosť. 
Ale rád pomáhaš a to je veľmi dobré. 
Dobrý deň - 25. február                                 Zlý deň - 18. január 
VODNÁR  Máš rád vodu, no nepi jej veľa. Keď jej budeš veľa piť,  nemusí  
sa ti to v istých veciach vyplatiť. 
Dobrý deň - 24. január                             Zlý deň - 31. január 
RYBA  Máš veľké výkyvy nálady. Ale nevzdávaj sa,  po čase sa všetko vráti 
do starých koľají a ty budeš zase ten starý dobrý kamarát. 
Dobrý deň - 26. február                                  Zlý deň - 27. február                                                          

Vaše Buffy a Lujza 
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* O S E M S M E R O V K A * 

 
Z minulej osemsmerovky bola správna odpoveď C. Z tých, ktorí nám poslali  správne 
odpovede, sme vyžrebovali troch výhercov, ktorí budú odmenení vecnými cenami: 
Nikola Kudzbelová, Veronika Chriašteľová a Bibiana Mikovínyová. 
 
Tajničku z terajšej osemsmerovky 
vhoďte spolu s kupónom  
do škatuľky na chodbe. 
 
Školáčik – časopis Základnej školy v Beňuši. 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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