
 
 

 
          

september - október 2011 
 

 
JESEŇ 
 

Zas je tu jeseň,  
plytvá farbami, 
hrá nám svoju pieseň 
suchými listami. 
 
Zas je tu jeseň, 
obloha má farbu tmavú, 
ak nemáš dáždnik, 
dážď ti skropí hlavu. 

 

V čísle nájdete: 

Ø štatistiku školy, 

Ø úspechy našich žiakov v súťažiach, 

Ø novú rubriku o kozmetike a móde, 

Ø pocity súčasných deviatakov, 

Ø ďalšie tradičné rubriky. 
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Štatistika školského roka 2011/2012 
   Po dvojmesačnom oddychu sme sa 5. septembra opäť zišli v škole. 
Čo sa zmenilo v tomto školskom roku? Koľko nás je? Odkiaľ sme? 
Ak ste zvedaví, prečítajte si nasledujúcu štatistiku. 
 
Všetkých žiakov v škole: 140  
Žiakov na prvom stupni: 47,  
na druhom stupni: 83 
Chlapcov: 60, dievčat: 80 
Školský klub detí navštevuje: 39 detí 
Stravníkov v školskej jedálni: 71  
Učitelia:16 + farár a katechétka          
 
Žiaci v triedach:  
1 .trieda: 10 žiakov  
2. trieda: 14 žiakov  
3. trieda: 11 žiakov  
4. trieda: 12 žiakov  
5. trieda: 17 žiakov  
6. trieda: 24 žiakov 
7. trieda: 16 žiakov 
8. trieda: 16 žiakov 
9. trieda: 20 žiakov 

 
Aj po vyučovaní môžeme tráviť čas užitočne.  

Napríklad aj v týchto krúžkoch. 
Názvy krúžkov Vedúci krúžkov 

Angličtina – I. stupeň Mgr. Monika Murgašová 
Angličtina – II. stupeň Mgr. Petra Národová 
Ekologický krúžok Ing. Iveta Bartoňková 
Futbalový krúžok p. Jozef Šajgalík, p. Kamil Košík 
Lego Mgr. Zuzana Ľuptáková 
Matematika hrou RNDr. Martina Harkabuzová 
Počítačový krúžok Mgr. Radoslav Kán 
Redakčný krúžok Mgr. Dagmar Mihoková 
Spoznaj svoj kraj Mgr. Janka Herichová 
Športovo-vedný krúžok Mgr. Veronika Lilková 
Športový krúžok – I. stupeň Mgr. Monika Murgašová 
Športový krúžok – II. stupeň Mgr. Radoslav Kán 
Tvorivosť Mgr. Darina Matisová 

 

Do školy chodí z: 
Braväcova: 51 žiakov 
Beňuša: 46 žiakov 
Bacúcha: 21 žiakov 
Filipova: 17 žiakov 
Gašparova: 5 žiakov 
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Ako každý rok, aj v tomto roku, k nám do našej školy pribudli prváci. 

Pribudli nám ďalšie krásne kvety a možno aj 
nejaké tie  tŕne, ale časom po opracovaní lás-
kavými a trpezlivými učiteľmi sa z lúky stane 
záhrada. Preto prajeme prváčikom veľa šťas-
tia a jednotiek a nech sa im v našej školičke 
páči.   
 

Text:Renča 
Foto: Miška 
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Jesenné dni každoročne prinášajú veľa bežeckých súťaží. A v tých sa 
našim žiakom obyčajne darí. Posúďte sami. 
Okresné kolo SAŠŠ v cezpoľnom behu –  
29. september 2011, Brezno 
Kategória: žiaci ZŠ –  
umiestnenie našich žiakov                                                                                  
3. miesto: Filip Martinec (IX.) 
16. miesto: Jozef Dolinský (IX.)                                
18. miesto: Ľuboš Krkoška (IX.)                                                     
Kategória: žiačky ZŠ –  
umiestnenie našich žiakov                                                           
7. miesto: Mária Šperková (VII.)                                                        
24. miesto: Viktória Dolinská (VIII.)                                                      
26. miesto: Lucia Trégerová (VIII.) 
 
Cezpoľný beh Horehronie 2011 – 
4. október 2011, Polomka 
1. Mladší žiaci – 16 súťažiacich                                                             
4. miesto: Tomáš Tréger 
7. miesto: Richard Orovčík                                                       
9. miesto: Michal Košík 
10. miesto: Samuel Schrötter  
11. miesto: Daniel Javorčík 
2. Starší žiaci – 20 súťažiacich                                                                                            
1. miesto: Filip Martinec 
4. miesto: Maroš Švantner 
11. miesto: Lukáš Murín 
14. miesto: Ľuboš Krkoška 
15. miesto: Jozef Dolinský 
3. Mladšie žiačky – 10 súťažiacich                                                                 
1. miesto: Alexandra Zlúkyová 
2. miesto: Timea Libičová 
4. Staršie žiačky – 14 súťažiacich                                                          
1. miesto: Mária Šperková 
9. miesto: Lucia Trégerová                                                                    
Nedokončila: Viktória Dolinská 
 



september – október 2011 

 5

Cezpoľný beh v Beňuši     
     Krásne slniečko babieho leta privítalo  
v posledný septembrový piatok na lúkach 
v okolí našej školy zástupcov šiestich 
horehronských škôl na VI.  ročníku cezpoľ-
ného behu „O putovný pohár starostu 
obce Beňuš“.  
    Už tradične toto podujatie sprevádzala 
dobrá nálada, veľká súťaživosť a kvalitné 
výkony. Veď zmiešané družstvá mladších i starších žiakov museli okrem 
rýchleho behu v náročnom  teréne zvládnuť aj streľbu zo vzduchovky a hod 
granátom na cieľ a získať čo najmenej trestných bodov. 
Mladší žiaci 
1. miesto: Beňuš 2 – Daniel Javorčík, Timea Libičová, Tomáš Tréger 
(07 min : 46 s);  2. miesto: Beňuš 1 - Michal Košík, Samuel Schrötter, Mária 
Šperková (08 min : 00 s); 3. miesto: Polomka (08 min : 23 s). 
Starší žiaci 
1.miesto: Polomka – (08min : 47 s); 2. miesto: Beňuš 1 – Jozef Dolinský, 
Ľuboš Krkoška, Viktória Dolinská (09 min : 35 s); 3. miesto: Beňuš 2 –  
Filip Martinec, Maroš Švantner, Lucia Trégerová (09 min : 39 s).  
 

V októbri sa mladší žiaci zúčastnili na brannej súťaži v Jasení. Štvrtáci 
v silnej  konkurencii získali pekné siedme miesto. 
 

Deň jablka       
   6. októbra sa v našej škole uskutočnil Deň jablka. 
Na celom svete je vyše tisíc rôznych odrôd jabĺk. 
Toľko sme ich v našej škole nemali, ale výber bol 
pestrý. Hneď ráno po príchode do školy, pred 
šatňami čakali deviataci s  prvákmi v  čiapkach 
jabĺk. Všetkým prichádzajúcim pripínali papierové, 
do fólie zaliate jabĺčka, a potom ich ponúkli 
skutočnými nakrájanými jablkami. Títo žiaci, 
najmladší a najstarší, pripravili spolu aj rozhlasovú 
reláciu o dôležitosti jabĺčok v našom živote. Mnohí 
žiaci v tento deň priniesli do tried jablkové 
pochúťky, napr. zákusky, výživy, ... Súčasťou dňa 
bola aj súťaž o najmenšie, najväčšie a najkrajšie 
jablko z  našich záhrad. Víťazi boli odmenení. 
Donesené exponáty si mohli žiaci pozrieť na 
výstavke na školskej chodbe. 
Tento deň bol pre žiakov poučný, lebo zistili, aké sú jabĺčka dobré a dôležité. 
Dúfame, že ich budú viac nosiť aj na školskú desiatu.  
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Ahojte, kamaráti! 
Iste ste si všimli, že sa v našom časopise objavila nová rubrika. Áno, 

máte pravdu. Na tomto mieste sa budete môcť postupne  oboznamovať 
s rôznymi zaujímavosťami z histórie nášho regiónu. Zároveň si budete môcť 
vyskúšať svoje vedomosti, pretože tu nájdete otázky alebo úlohy, na ktoré keď 
správne odpoviete, vhodíte svoju odpoveď do schránky a vyžrebujeme vás, 
získate malú vecnú cenu. 

V tomto školskom roku sa budete oboznamovať s rôznymi 
slovíčkami, ktoré už asi nepoznáte, ale kedysi sa v našich domoch používali 
každodenne v bežnom styku ľudí. 

Dnes vám predstavujeme prvých pätnásť slov: 
ľajblík, šlafrok, kikľa, pändeľ (pändlík), prusliak, šlajer, háby, šifonier, 
šuplódňa (šuplódkašňa), fjertuška (fjertuch), šavolka, šalejka, kosička, 
hantuch, oplecko. 
     Vašou úlohou je napísať na lístok význam týchto slov a vhodiť ho do 
schránky na chodbe. Spomedzi tých, ktorí význam určia správne, vyžrebujeme 
jedného, ktorý získa vecnú cenu. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Deň v školskej knižnici 
  Ako každoročne v októbri, aj tento rok 
sme si pripomenuli  Medzinárodný deň školských 
knižníc. Školské dopoludnie si všetci žiaci našej 
školy spestrili v priestoroch školskej knižnice na 
Čitateľskom maratóne, kde si preverili úroveň 
svojich čitateľských schopností.  

Popoludní sme pri tejto príležitosti pozvali 
rodičov a zástupcov obecných úradov z Beňuša, 
Braväcova a Bacúcha, aby si spolu s našimi žiakmi 
zasúťažili,  zabavili sa a tak sme spoločne naplnili 
tohtoročnú tému: Školské knižnice pripravujú 
žiakov na život.   

V trojlístku troch obcí súťažiaci zábavnou 
formou reprodukovali rozprávky, vyhľadávali 
knižné tituly, zoraďovali ich podľa abecedy 
a zahrali ukážky známych rozprávok. V nich sa 
dospelí zmenili na poľovníkov,  starostlivé mamy 
kozy, snehulienky a udatných princov a spolu s našimi deťmi sa tak na chvíľu 
odpútali od každodenných problémov a starostí. Najdôležitejšie bolo, že dospelí sa 
zabávali s deťmi,  za čo im  chceme vyjadriť veľké poďakovanie. 
Po skončení zábavno-súťažného popoludnia nám pozvaní hostia vybrali najkrajšie 
záložky do kníh, ktoré poputujú pre deti do ZŠ Brvnište. 
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Starší žiaci istotne poznajú báseň Jána Smreka Najčistejšia láska. Siedmaci si 
z nej vybrali niektoré slová, vytvorili z nich vlastné rýmy a z tých potom vlastné 
básničky. Potešila nielen ich šikovnosť, ale aj radosť z tvorby.  
Ľudská láska 
Ja som jedna malá kráska, 
volajú ma ľudská láska. 
Ľudia sa zo mňa väčšinou 
tešia, 
no niekedy na mňa iba hrešia. 
 
Som ľahunká ako vánok, 
no mávam ťažký spánok. 
Niekedy sa cez noc trápim, 
keď sa ľuďom nevydarím. 
 
Po svete lietam sem i tam 
a s nikým sa nehádam. 
Mám však aj zlé sestričky,  
sú to klamstvá a zradičky. 
 
Ja by som ich chcela zmeniť, 
aby mohli dobre robiť. 
Možno sa to raz tak stane 
a láska bude naozaj všade. 

Majka 
Deti 
Dvoch ľudí spája láska, 
nie je to lepiaca páska. 
Človek je spoločenský tvor, 
nechce mať prázdny dvor. 
 
Ten dvor je plný detí, 
čas pri nich rýchlo letí. 
Všetky deti sú hravé, 
sme šťastní, keď sú zdravé. 
Celý deň sa zabávajú, 
radosť, úsmev rozdávajú. 

Bibka 
To je najkrajšia krása, 

keď dvoch ľudí spája láska. 
Darom lásky sú deti, 
ktoré sú krehké ako kvety. 
Dieťa má dar múdrosti 
a v očiach iskierku milosti. 

Nikoletka 
Láska 
Najčistejšia láska – 
to nie je žiadna kráska. 
 
Najprv si ho obľúbiš, 
potom sa i zaľúbiš. 
Zaľúbiť sa je krásna vec, 
vie to dievča i chlapec. 
 
Pravá láska to nie je len tak, 
sladká je ako s cukrom mak. 
 
No aj keď sladkú príchuť má, 
to nás nesmie zmiasť, 
na to nepomáha hojivá masť. 
 
Láska si nájde každého – 
škaredého i pekného. 

Nikolka 
 
Detská láska 
Detská láska je najčistejšia, 
ich čistá dušička nikdy 
nazaklame, 
ich pokožka najjemnejšia 
aj drsné ruky zjemňuje. 
 
Ich očká ako iskričky, 
žiaria ako hrdličky, 
keď ich rodič vidí spať, 

má dôvod sa usmievať. 
 
Ráno keď sa zobúdzajú, 
rúčkami nám zamávajú, 
od rána až do večera 
detskou láskou nás napĺňajú. 

Bronka 
 
Detičky maličké, usmiate 
tváričky, 
kto by im nekúpil nejaké 
hračičky. 
Jemný hlások povie 
ďakujem, 
preto ho veľmi milujem. 

Adamko 
Deti a láska 
Deti spája láska, 
vždy držia ako lepiaca 
páska. 
Keď ich mamka pošle spať, 
nemusí ich nikto hnať. 
Žiadnu mušku neporania, 
ani keď  im v čaji pláva. 

Henka 
Zo všetkých očí sú detské 
očká najčistejšie. 
Modré, zelené či hnedé sú 
najjasnejšie. 
V každom pohľade svätom 
sa stretneš s iným svetlom. 
Každé dostáva veľa milosti 
a najviac sa podobá 
svätosti. 

Miško 
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Móda a kozmetika 
Tento rok budú vo vašom obľúbenom Školáčiku vychádzať aj  
strany o móde a kozmetike. Budeme sa snažiť vychytať všetky 
trendy, aby ste sa mohli štýlovo naladiť. Sprevádzať týmito 
stránkami vás budú Tánička a Lucka. J   
Chlapci 
Hitom tohto mesiaca sú KOŠELE. Kto z vás chce zaujať, nech sa 
oblečie do kockovanej košele, v ktorej vynikne jeho postava a bude 
vyzerať milo. Zapôsobí tým na mnoho ľudí. 

 
Košele sa stali súčasťou mnohých 
každodenných mužských šatníkov, a tak niet 
divu, že sa na ne zamerali mnohé módne 
značky i návrhári. Trendy v košeliach sa 
začínajú prelínať s  trendmi pre „bežnú 
mestskú“ módu, a preto sa tu objavil trend 
kocôčok a prúžkov. 

 
Dievčatá  
Pre dievčatá sme objavili legíny a tuniky. Zladenie dlhých tuník a legín 
hodnejšie zoštíhli a štíhlym vynikne ich super postava. 
  

Legíny možno nájsť v rôznych 
tvaroch a farbách. Napríklad čierne, 
biele a zebrované, či tigrované. 
Obtiahnuté alebo voľné tuniky 
môžeme taktiež nájsť v  rôznych 
štýloch a farbách. Štýlové oble-
čenie môžeme doplniť koralmi 
a opaskom. A môže sa vyraziť do 
školy, do mesta alebo vonka. 
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Akné a mastná pokožka  
Správna starostlivosť  o  pleť je veľmi dôležitým  krokom na ceste k jej 
zdraviu. Len  málo ľudí  má  krásnu  pleť bez toho, aby sa  o  ňu museli 
starať. Ak nepatríte k týmto šťastlivcom, mali by ste dodržiavať niekoľ-
ko jednoduchých zásad, ktoré by vašej pleti mali pomôcť. Zdravá pleť 
je žiarivá, bez začervenania a suchých miest, bez svrbenia a akýchkoľ-
vek iných prejavov. Základnú starostlivosť je nutné vykonávať každý 
deň, najlepšie ráno a večer. 
Stačí si zapamätať jednoduché kroky: čistenie, hydratácia. 
Základom je opláchnutie pleti jemným mydlom, ktoré nedráždia pokož-
ku. Mydlo odstráni mastnotu, ktorá sa nám na tvári usadila počas celé-
ho dňa alebo cez noc. Následné čistenie potom prebieha za pomoci 
čistiacich prípravkov, čo môže byť čistiace mlieko,  gél, voda alebo 
krém.   
Čistenie pleti je veľmi dôležité, pretože ak pleť nečistíte a len na ňu na- 
nášate krém, ten má potom veľkú prácu, aby cez tieto nečistoty do po- 
pokožky vôbec prenikol. Potom je úplne jedno, aký krém používate, 
pretože ak sa do pokožky vôbec nedostane, nemôže ani priniesť očaká-
vané účinky. Niektoré pleťové toniká obsahujú alkohol, pre citlivú pleť 
však nie sú vhodné. 
 

Pochúťka na chladné dni 
V zimnom období dokáže máločo 
zahriať tak, ako šálka horúcej čokolády. 
Môžeme ju pripraviť z čokolády alebo 
kakaového prášku  rozpusteného v horú-
com mlieku. Najvhodnejšia je čokoláda 
s vysokým 
obsahom 

kakaa. 
Varenú čokoládu dlho neprevárame, iba 
tak, aby prevrela. Medzi tradičné sladidlá 
patrí med, nerafinovaný cukor, prípadne 
sirup z agáve. Mimoriadne obľúbené 
príchute, ktoré doplnia čokoládovú chuť, 
sú vanilka alebo škorica. 
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– tentoraz o deviatakoch  
      Cez prestávky sme vrazili do deviatej triedy a tam sme sa pýtali 
deviatakov, či sa im páči ako najstarším žiakom na škole a ako sa 
pripravujú a čo očakávajú od Testovania-9 známeho aj ako Monitor.  

 
Andrejka: Deviatka sa mi páči, baví ma pomáhať prvákom. 
Monitor bude podľa mňa dosť ťažký, ale dúfam, že to 
zvládnem. 
 
Betka: V IX. triede je dobre. Monitoru sa trocha obávam. 
 

Monika: V deviatke sa mi páči. Spolupráca s prvákmi je 
veľmi zábavná a veselá.  
 
Vikina: V deviatke sa cítim výborne. Konečne je to posledný 
rok. Na prvákov som veľmi hrdá, pretože sa od nás rýchlo 
učia. Myslím si, že monitor napíšem na 100 %. 
 
Braňo: Cítim sa zodpovedne a konečne som „VEĽKÝ“.  
A som rád, že hrám veľkú rolu deviataka. Monitoru sa 
nebojím. 
 
Zuzka: Deviatka je v pohode, ale už chcem odísť konečne 
preč. Od monitoru neočakávam nič. Dopadne to, ako to 

  dopadne. 
 
Držíme prsty, nech to dopadne čo najlepšie. 

Lucy&Natali 
 
Tancujúca bábka       
Chcete potešiť sestričku, bračeka alebo aj najmladších spolužiakov? 
Potrebujete na to len jednu vreckovku, z ktorej vo chvíli máte živú hračku. 
   Uprostred jednej zo štyroch strán vreckovky urobte uzlík. Potom vreckovku 
uchopte za rohy na strane oproti uzlu a krúživým pohybom rúk smerom od 
seba ju zmotajte. Dostanete hrubú šnúru, uprostred prerušenú uzlíkom. Ten 
potom uchopte jednou rukou, druhou chyťte oba konce šnúry a... vlastne držíte 
za hlavu a nohy bábku.  
Ak ju teraz potiahnete za jednu nohu, tú druhú, voľnú, bábka predkopne. 
Takýmto spôsobom je môžete prinútiť zatancovať aj bláznivý kankán. 
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Baran: Mali by sa vám ozvať dávni kamaráti a mali by ste s nimi obnoviť kontakt. 
Dobre si však rozmyslite svoje ďalšie kroky. Ak sa vám podarí plánovaná akcia, 
znásobí to vašu energiu. 
Šťastný deň: pondelok    Nešťastný deň: sobota 
Býk: Vaša dôverčivosť bude ukážková. Uveríte všetkému, a preto sa dostanete do 
konfliktu. Ale vydržte. Po čase sa šťastie obráti a všetko bude v poriadku. 
Šťastný deň: piatok    Nešťastný deň: streda 
Blíženci: Nedokážete sa sústrediť na svoje myšlienky, vždy vás niekto vyruší. 
Pokojná atmosféra vám prospeje a navráti stratenú rovnováhu. Kamarátom by ste 
sa mali ospravedlniť, aby ste dostali späť ich dôveru. 
Šťastný deň: utorok   Nešťastný deň: piatok 
Rak: Tento mesiac si skoro všetkých ľudí poštvete proti sebe. Nie je správne 
všetko odsúdiť alebo sa vzdať úplne vašich myšlienok, lepšie by však bolo, keby 
ste do nich zasvätili aj niekoho iného. 
Šťastný deň: sobota    Nešťastný deň: streda 
Lev: Prejavíte sa ako tvrdohlavci. Budete chcieť mať vo všetkom pravdu. Niekto 
sa vám postaví do cesty a vy sa s ním pobijete. 
Šťastný deň: piatok    Nešťastný deň: nedeľa 
Panna: Bude sa vám dariť v škole. Váš optimizmus veľmi rýchlo nakazí aj ostat-
ných. Nemali by zbytočne váhať, tým, čo zvládnete, prekvapíte aj seba. 
Šťastný deň: streda    Nešťastný deň: sobota 
Váhy: Musíte sa dostať vyššie a ďalej, preto spomienky nechajte bokom. 
Neváhajte, vaše tempo bude predmetom obdivu i závisti. Budete všetko stíhať. 
Šťastný deň: nedeľa   Nešťastný deň: utorok 
Škorpión: Dostanete sa na rázcestie. Budete si musieť premyslieť, čo poviete. 
Kamaráti sú vždy pri vás a pomáhajú vám dostať sa tam, kam chcete. 
Šťastný deň: štvrtok    Nešťastný deň: sobota 
Strelec: Na lákavú ponuku povedzte áno. Na začiatok to stačí. Netreba všetko 
prezrádzať, lebo vaši kamaráti vás môžu sklamať.  
Šťastný deň: pondelok    Nešťastný deň: streda 
Kozorožec: Doprajte si trochu času aj pre seba, aby ste načerpali silu.  Mali by ste 
si ujasniť svoje myšlienky  a podľa nich by ste sa mali riadiť.  
Šťastný deň: štvrtok    Nešťastný deň: nedeľa 
Vodnár: Dôležité je žiť dnes a plánovať si krátkodobú budúcnosť. Nestrácajte silu, 
energiu a najmä čas pre seba a pre vašich kamarátov. 
Šťastný deň: nedeľa    Nešťastný deň: utorok 
Ryby: Lásku by ste si mali získať bojom a nie vyčkávaním. Možno toto obdobie 
bude podľa vašich predstáv, ale nesmiete spadnúť dole, vždy choďte hore. 
Šťastný deň: pondelok    Nešťastný deň: štvrtok 
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Tajničku tvorí  43 nevyškrtaných písmen. 

Odpoveď vpíš do kupónu, vystrihni a vhoď do schránky na chodbe. 
Vyžrebovaní sa môžu tešiť na milú odmenu. 

 
 
 
 
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. 

KUPÓN ___________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

mailto:zsbenus@zsbenus.edu.sk

