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Vybrané kapitoly zo života našej školy  

 

Les ukrytý v knihe 

 

Národné lesnícke centrum vo Zvolene v rámci 9. ročníka projektu LES UKRYTÝ V 

KNIHE vyhlásilo súťaž o vytvorenie vlastnej knihy – kalendára pod názvom  Lesný 

kalendár. Výsledky súťaže boli oznámené 10. júna. Víťazov vybrala odborná porota 

zložená z členov Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, SNG Zvolenský zámok, 

Národného lesníckeho centra Zvolen. Do súťaže sa zapojili štyri žiacke kolektívy 

z našej školy. Sme veľmi radi, že sa nám spomedzi 333 originálnych diel vytvorených 

deťmi z 35 základných škôl a knižníc podarilo v tejto súťaži uspieť. V kategórii starší 

žiaci získali 2. miesto žiaci 5. ročníka s kalendárom, ktorý nazvali Lesní kamaráti. 

Ako to všetko vzniklo? Čítajte ďalej. 

Apríl 2019. Les ukrytý v knihe. Zasa ďalšia súťaž. Každá nová aktivita či súťaž prináša 

aj otázky: zapojiť sa, nezapojiť (bude dosť času, síl, pomôcok, ochoty,...). Víťazí  

zvedavosť a súhlas triedy. Skúsime to! 

Ako prvé prichádza beseda s lesným pedagógom. Čítame a rozprávame sa 

o vtáčikoch, poznávame ich na obrázkoch, vypĺňame pracovné listy. Úlohou v tomto 

roku je vytvoriť kalendár s témou LES vo všetkých jeho podobách. Skúšame 

sa  v triede rozprávať, čo chceme v kalendári znázorniť, akú použijeme techniku, 

akú mu dáme podobu. 

Máj 2019. Začína práca. Dvanásť mesiacov je dvanásť zvieratiek a teda dvanásť 

žiakov. Vyberáme vhodné zvieratká a delíme si ich. Na ostatných zostáva titulná 

a zadná strana. Kreslíme prvé návrhy zvieratiek a prírody, slová spájame do básní, 

opravujeme, meníme a opäť opravujeme. Návrhy prekresliť na veľký výkres nie je 

veru jednoduché, trochu sa trápime. A vtedy prichádzajú cenné rady a pomoc od 

pani učiteľky Lucky Cabanovej. A tak chytáme druhý dych a dostávame novú nádej, 

že to snáď aj vyjde. Najviac mordovačky (tak to býva aj v bežnom živote) je 

s dokončovacími prácami. Tu patrí vďaka Sárke, Ninke, Dominike, Leike, Sally, ktoré 

doťahovali detaily. 28. mája boli domaľované posledné bodky, dopísané posledné 

písmená. Zviazaný kalendár nadobúda konečnú podobu a o deň neskôr putuje na 

miesto určenia. 

Jún 2019. Naša snaha bola ocenená a my sme nadšení.  Dodáva nám to motiváciu aj 

do ďalších súťaží. A veľmi sa tešíme na výlet do Zvolena, na slávnostné 

vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním cien. 

Mgr. Dagmar Mihoková 
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Plavecký výcvik 

 

V závere školského roka, v čase od 17.06. do 21.06.2019, sme pre žiakov 3. a 4. 

ročníka zorganizovali plavecký výcvik v Mazorníkove. Plávanie vychádza z osnov 

telesnej výchovy a má osobitný význam pre harmonický a správny vývin detí. Je 

jedným z najzdravších a najpríjemnejších športov. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 

21 žiakov pod vedením tímu profesionálnych 

trénerov. 

Naši malí plavci boli v úvode kurzu rozdelení do 

troch výkonnostných skupín a počas piatich dní na 

sebe tvrdo pracovali. Niektorí sa zo začiatku s 

vodným prostredím len zoznamovali, učili sa 

ponárať hlavu do vody a prekonávať vlastný strach. 

Skúsenejší plavci sa zdokonaľovali v plaveckých 

štýloch kraul, prsia a znak. Každý deň sa každý 

jeden žiak posunul o krôčik vpred. V piatok bolo 

vyvrcholenie plaveckého výcviku v podobe súťaže. 

Úlohou každého plavca bolo zaplávať 50 metrov, a 

to vlastným štýlom, s možnosťou použitia pomôcok na plávanie. Pre niektorých to 

bola ťažká úloha, ale všetci ju zvládli na výbornú. Za svoje osobné výkony boli všetci 

žiaci odmenení zlatými medailami. Tento týždeň bol pre našich žiakov náročnejší, 

pretože okrem plávania sa z Mazorníkova do Brezna presúvali „po svojich ”. Bol to 

týždeň športu, zábavy, zmrzliny a oddychu. Lepší a zdravší záver školského roka 

sme pre našich žiakov ani nemohli vymyslieť.  

Mgr. Monika Murgašová a Mgr. Slavomíra Gašperanová 
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Prváčikovia na konci roka 

 

Školský rok 2018/2019 bol prvým školským rokom pre našich prváčikov. Nastúpili 

na cestu poznania a urobili prvé nesmelé kroky. Zakrátko zistili, že sa im na tejto 

ceste páči a začali byť smelší. Je to veru putovanie plné dobrodružstva, objavovania 

nových vecí, potrebných vedomostí a krásnych priateľstiev. Tajomnými zákutiami 

ich viedla pani učiteľka Martina Štefaňáková, ktorá im pomohla zdolať i tie najťažšie 

úseky. Zvládli to na výbornú. Ich cesta však ani zďaleka nekončí. My im želáme, aby 

sa prvákom v škole, ktorú si veľmi obľúbili, darilo i naďalej a robili radosť svojim 

rodičom, pani učiteľkám tak, ako v tomto školskom roku, s ktorým sa najmladší žiaci  

lúčia milou básničkou od Milana Rúfusa. 

 

Začali sme maličkí, 

končíme ho veľkí. 

Vyletíme do leta 

ako z úľa včielky. 

 

Z úľa, v ktorom múdreli 

naše detské čielka. 

Bola nám v ňom kráľovnou 

pani učiteľka. 

Ďakujeme, kráľovná, 

za tie dary z neba. 

V jeseni sa vrátime zas 

len chváliť teba. 

 

Začali sme maličkí, 

trochu sme sa báli… 

Dobre sa nám vodilo, 

radi nás tu mali. 
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Lúčime sa s deviatakmi 

 

Prišiel čas, aby sme sa rozlúčili s našimi najstaršími žiakmi, deviatakmi. V piatok, 28. 

júna 2019, kedy slávnostne ukončíme školský rok 2018/2019 si posledné zvonenie 

školského zvončeka na základnej škole vypočujú Lea Bubelínyová, Lenka 

Bubelínyová, Júlia Borošová, Jasmína Gašperanová, Diana Jančová, Alex Kán, 

Berenika Lopušná, Kristián Lupták, Tomáš Ľupták, Karolína Matulíková, Kristína 

Matulíková, Liliana Murínová, Barbora Pauliaková, Aneta Piliarová, Alexandra 

Podhorská, Mário Srnka, Matej Šperka a Veronika Žofčinová.  V septembri sa im 

otvoria brány stredných škôl a nám nezostáva nič iné, len im zaželať všetko dobré, 

veľa úspechov, nech sa na ceste za splnenými snami nestratia. Ďakujeme, milí 

deviataci, za všetky chvíle, kedy nám bolo s Vami dobre. A verte, bolo ich naozaj 

veľa! 

 

 „Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej 

triedy, 

zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej 

kriedy. 

V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov, 

poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť 

rokov. 
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Vlastná tvorba žiakov 

 

Moja rodná 

     Moja dedinka Braväcovo sa nachádza na Horehroní. Jej okresným mesto je 

Brezno, ktoré je vzdialené 12 kilometrov. Neďaleko nej sa rozprestiera obec Beňuš, 

cez ktorú preteká rieka Hron a prechádza železnica. Tam chodím do základnej školy. 

     Moja už spomínaná dedinka Braväcovo má len 703 obyvateľov, čo svedčí o tom, 

že nie je vôbec veľká. Hoci v nej žije pomerne málo obyvateľov, dedina nemá núdzu 

o rôzne kultúrne či športové aktivity. Jednou z nich je futbal. Futbalový klub FK 

Sokol Braväcovo má tri družstvá – mužov, dorastencov a žiakov. Mladší žiaci hrajú 

1. triedu tak ako muži a dorast hrá 3. ligu. Známa je aj volejbalom. Non-Stop je 

volejbalový turnaj, ktorý sa hrá dvadsaťštyri hodín. 

Najznámejšou kultúrnou skupinou je folklórny súbor Bukovinka. Tento súbor pôsobí 

od roku 1999. Bukovinka organizuje rôzne podujatia, ako napríklad Folklórny 

festival Biele Handle, Bukovinkársky ples, Otvorenie leta – čo je otvorenie letnej 

sezóny na amfiteátri v Braväcove.  

Pri Braväcove nemôžeme zabudnúť ani na krásnu prírodu, ktorej je naozaj mnoho. 

Nad dedinou sa týčia hory, tie vzbudzujú príjemnú atmosféru. Najvyšším vrchom 

Braväcova je vrch Beňuška, nazývaný aj Kečka. Veľmi radi na ňu vystupujú turisti, 

ktorí sa pomenovali Braväckí Lišiaci.  

     V Braväcove som sa narodil a neľutujem to. Moju rodnú dedinku by som 

neopustil, lebo mi je srdcu milá, mám tu veľa kamarátov, svojich blízkych a to ma 

robí šťastným. 

Jakub Gašperan, VI. trieda 

 

 

Moja dedinôčka 

Beňuš, dedinka moja milovaná je, 

slniečko v nej každý deň hreje. 

Obklopená je lesom, horou, 

zdravou voňavou kôrou. 

Cez dedinku riečka preteká, 

ktorá až do veľkého Dunaja uteká. 

Každý s každým si tu pomáha, 

 

 

nikto sa pri tom neháda. 

Letné kvietky na lúke farbami hrajú, 

cez zimu ich pod sneh schovajú. 

Pani starostka je veľmi milá, 

krásne ihrisko nám postavila. 

Dedinôčka moja milovaná, 

Beňušom oddávna nazývaná. 

                      Ema Pauliaková, VIII. trieda
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Dedinka za mostom 

Filipovo je dedinka kde žijem 

Iste si tu veľa zábavy užijem 

Lesy okolo sú naozaj čarovné 

I atrakcie mnohé netradičné 

Pevne si stojím za svojím názorom 

O tom že netreba cestovať za morom 

Viac ho mám rada každým dňom 

Ostať v ňom bývať je mojím snom.  

                         Lenka Lopušná, VIII. trieda 

 

 

 

 

Moje Horehronie 

Naša dedinka je prekrásna, 

nikdy nebude prázdna. 

Aj keď je to dedinôčka maličká, 

máme nejedného šikovného 

človiečika. 

V dolinke ako namaľovanej 

je ukrytý poklad prírody milej. 

Ovečky sa pasú na šťavnatej paši 

na tom krásnom horskom salaši. 

Aj školička nám tu stojí 

na našom milovanom Horehroní. 

                                   Lea Dolinská, V. trieda

 

 

JA + TY 

Si mojím vzorom 

Si ľudským tvorom 

Prejdem k tebe tou najhoršou cestou 

S oranžovou reflexnou vestou 

Si mojím vzorom 

Si láskavým tvorom 

Budem ťa ľúbiť 

To ti môžem sľúbiť 

Si mojím vzorom 

 

 

 

 

Si zemským tvorom 

Ukryté zviera v tvojej duši je 

Málokto ho skrotiť vie 

Si mojím vzorom 

Si krásnym tvorom 

Vlasy vo vetre ti vejú 

Modré oči viečka kryjú. 

Si mojím vzorom ... 

                          Ema Pauliaková, VIII. trieda 
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Krajina úsmevov  

Prečo sa tak málo usmievame, 

keď žijeme v takej peknej krajine? 

Niektorí ľudia sú veľmi nešťastní 

aj keď majú zdravie, lásky aj peňazí. 

Prečo je tomu tak? 

Prečo sú zachmúrení ako čierny 

mrak? 

Trošku vďačnosti by nezaškodilo. 

A priať si, aby všetko dobre skončilo, 

aby sa nikomu neublížilo - 

to by nám  iba prospelo. 

Pretože sme národ bez úsmevu, 

skúsme urobiť ráznu zmenu:  

poďme sa viac usmievať 

a lásku vôkol rozdávať. 

 

 

S úsmevom ide všetko ľahšie! 

Aj tvoja tvár bude vyzerať krajšie. 

Možno to niekoho poteší, 

tvoj aj jeho deň to vylepší. 

Všetci budeme plní vďaky, 

spokojnosť vyženie čierne mraky. 

Veľmi by ma potešila táto zmena, 

iba vycerené zuby nám k tomu treba. 

Aj práve ty 

čo čítaš túto nedokonalú báseň, 

zdvihni svoje kútiky 

a pokojne sa na nej zasmej. 

                       Lenka Bubelínyová, IX. trieda 

 

 

 

 

Môj sen 

Každý z nás má určite nejaký sen. 

Raz sa nám každému splnia, raz príde 

ten deň. 

A čo by potešilo mňa? 

Aby na svete nebolo tak veľa temna, 

aby sme chránili ohrozené druhy, 

nezávideli si vyhraté stuhy, 

stromy viac sadili ako vyrúbali, 

slabším a chorým pomáhali, 

aby každý z nás bol dobrým 

priateľom, 

nik sa netrápil krutým osudom, 

každé zviera aby mohlo voľne žiť, 

každý tvor by mohol čistú vodu piť, 

nik by na zem žuvačku neodhodil, 

 

 

 

nikdy by sa plastový ostrov v mori 

nevytvoril, 

aby už nikto nestavil na kohútie 

zápasy, 

nikomu nevypadli všetky vlasy, 

aby si malé korytnačky nezmýlili, 

mesiac do svetla veľkomiest, 

na lúkach by sa nestavalo veľa 

asfaltových ciest, 

každý by sa mohol pozrieť v noci na 

hviezdy 

a vzduch by bol bez smogu čistý vždy. 

Ja svojim snom budem veriť, 

raz sa ich snáď podarí splniť. 

                        (Lenka Lopušná, VIII. trieda) 
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Ako si užiť leto a nenudiť sa 

Aj ty už nedočkavo odpočítavaš dni, kým sa skončí školský rok a budeš si môcť 

vychutnávať dlhé voľné dni plné slobody a sladkého ničnerobenia? Na leto sa tešia 

asi všetci, no keď príde, veľa detí zrazu nevie, čo od samej radosti robiť a začnú sa 

nudiť. Aby si sa nezľakol zrazu toľkého voľna a nepremárnil najkrajšie obdobie roka, 

mal by si si začať na leto plánovať aktivity, ktoré ti pomôžu vychutnávať si ho 

plnými dúškami. 

1. Naplánuj si výlet. 
Cestovanie je jednoznačne najlepší spôsob, ako stráviť letné obdobie. Nemusíš 

niekam chodiť každý týždeň alebo odísť na celé dva mesiace. Nemusíš ani odísť do 

ďalekých a drahých destinácií. Dôležité je, aby si si urobil pauzu od svojho 

obvyklého prostredia. Zavolaj rodičov či kamarátov a užite si zaslúžené 

dobrodružstvo napr. pri spoznávaní Slovenska. 

2. Osvoj nové hobby. 

Leto je najlepší čas, kedy sa začať učiť nové veci. Napríklad aj také, ktoré sa ti zídu 

do budúcnosti. Ak si vždy túžil hrať na gitaru alebo modelovať z hliny, nič ti nebráni 

začať s tým práve počas voľných dní, kedy máš najviac energie. 

3. Venuj sa nejakému športu. 

Či už sa vyberieš na turistiku do lesa, zabehať si alebo sadneš na bicykel, pohyb 

a aktivita ti prinesú dostatok dobrej nálady a optimizmu na celé leto. A navyše, 

vyformuje sa ti postava, čo je v období plaviek príjemný bonus. 

4. Urob si denný plán. 

Aj ty sa vždy zobúdzaš do voľného dňa s tým, že chceš toho urobiť toľko, až 

napokon neurobíš nič? To sa ti nestane, ak si vypracuješ každý večer denný plán na 

nasledujúci deň. Samozrejme, to neznamená, že ak sa vyskytne niečo, kvôli čomu 

budeš musieť z plánu vybočiť, nesmieš to urobiť. Plán ti však dodá aspoň približnú 

osnovu, ktorý ťa zachráni pred nečinnosťou. 

5. Pomáhaj. 

Ak máš z toľkého voľna pocit frustrácie, môžeš sa zapojiť do prác v domácnosti či 

v záhrade a trochu pomôcť rodičom a starým rodičom. Hriať na srdci ťa bude pocit 

užitočnosti.  

6. Tráv čas s kamarátmi. 

Samozrejme, aj pozeranie televízie či hranie hier je istou formou vyplnenia voľného 

času, ale si si istý, že to je to najlepšie, čo s ním môžeš urobiť? Omnoho lepší pocit 

budeš mať, ak svoje letné dni stráviš vonku na vzduchu v obklopení kamarátov. 

Alebo konečne pozvi na rande svoju tajnú lásku 😊. 
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Domáca zmrzlina 

 

Tvarohová 

1 vajce, 150 ml sladkého kondenzovaného mlieka, 250 ml smotany na šľahanie, 40g 

bielej čokolády, 2 lyžice pomletých mandlí, 70g jemného krupicového cukru, 250g 

jemného tvarohu 

Vajce vyšľahajte s krupicovým cukrom. Tvaroh vymiešajte s kondenzovaným 

mliekom, pridajte pomleté mandle, rozpustenú bielu čokoládu a po častiach 

vmiešajte do tuha vyšľahanú šľahačku. Vložte do mrazničky na pár hodín zmraziť. 

 

Ovocná 

Jedno vajce rozšľahajte so 150g cukru, pridajte 200g pretlaku (čučoriedkový, 

malinový, jahodový a pod.), 150g plnotučného mlieka a 100g smotany na šľahanie. 

Dobre premiešajte, zmes nalejte do strojčeka na zmrzlinu a postupujte podľa 

návodu. Dajte zamraziť! 

 

Čokoládová 

Rozlámte 80g tmavej horkej čokolády na malé kúsky a rozpustite v 50 ml mlieka 

v hrnci nad teplou vodou. Vyšľahajte 1 vajce so 150g práškového cukru. Pridajte 

150 ml mlieka, 200 ml smotany na varenie, vychladnutú rozpustenú čokoládu 

a premiešajte. Nalejte do zmrzlinovača alebo do vhodnej nádoby  a vložte do 

mrazničky. Počas tuhnutia niekoľkokrát prešľahajte.  
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Vtipy o vysvedčení 

 

Príde chlapec domov a podáva otcovi vysvedčenie. 

"No tak toto by teda chcelo poriadny výprask," rozčúlene zakričí otec. 

"Len pokoj," utešuje ho chlapec, "viem kde učiteľka býva." 

 

- Mirko, čo povedal tatinko na tvoje vysvedčenie?  

- Nič, len krútil hlavou.  

- Takže to nebolo tak strašné, nie?  

- No, on krútil mojou hlavou... 

 

Príde Maťko celý bledý do lekárne:  

- Máte nejaké prášky proti bolesti?  

- A čo ťa bolí?  

- Ešte nič, ale otec práve pozerá moje vysvedčenie! 

 

Peťko sa pýta otca:  

- Tati, má naša maminka vždy a za všetkých okolností pravdu?  

- Chlapče, o tom vôbec nepochybuj, vždy má pravdu. A prečo sa pýtaš?  

- No, pretože keď som jej ukázal vysvedčenie, tak povedala, že som hlúpy po tebe... 

 

Hovorí učiteľ žiakovi pri predávaní vysvedčenia:  

- Radšej som ti dopísal na zadnú stranu vysvedčenia aj telefón na linku pomoci. 

 

- Janko, to prečo máš na tom vysvedčení zo slovenského jazyka päťku? - pýta sa 

otec.  

- To kvôli Hviezdoslavovi.  

- Tak sa s ním prestaneš kamarátiť!  
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Logické hádanky 

 

Ahoj kamaráti,  

ako ste na tom s logickými úlohami? Dúfam, že dobre, pretože sme si tentokrát pre 

Vás pripravili 2 zákerné hádanky. Prví traja, ktorí ich vylúštia a správnu odpoveď 

prídu povedať (a predviesť) pani učiteľke Kubandovej, dostanú sladkú odmenu. 

Preto ju neváhajte osloviť, kedykoľvek Vám skríži cestu. Veľa šťastia! 
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