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Pár slov na úvod 

 

Jar, ktorá už čakala za rohom, sa rozvíja do svojej plnej krásy. Svieža, akoby 

začarovala svet. Prináša so sebou kytičku prvých kvietkov, poslov jari, ktoré už 

nedočkavo vytŕčajú svoje hlávky. Teplejšie slnečné lúče svojou intenzitou roztápajú 

posledné zvyšky zabudnutého snehu. Všetko navôkol sa zrazu zázračne mení. 

Presne tak, ako v ríši rozprávkového sveta. 

V ľudovej rozprávke O dvanástich mesiačikoch sa píše: Mesiac Brezeň si sadol na 

veľký kameň a zatočil kyjakom nad vatrou. V tej chvíli vatra vysoko vyšľahla, jej 

žiara za chvíľu sneh roztopila. Zem sa zazelenela, vtáky začali vyspevovať, pod 

krovím rozkvitli fialky – a bola jar. 

No nielen v rozprávke, ale i v skutočnosti v tieto dni vítame jar. Stačí vybehnúť von 

do prírody a opájať sa krásou zrodu nového života. 

S príchodom jari prichádza aj jarná únava. Väčšina z nás sa v tomto období cíti 

psychicky i fyzicky vyčerpaná. Aj keď sme znudení a unavení, jarné prebúdzanie nás 

privádza späť ku kráse a životu. Život naberá novú silu. Skončilo sa vysedávanie vo 

vykúrených domoch. Obdobie leňošenia a odpočinku vystrieda obdobie telesnej 

aktivity. 

Aj v našej škole už hlboko cítiť príjemnú prítomnosť jari. Z pliec zhadzujeme záťaž 

dlhej zimy a tešíme sa na teplé dni plné vôní kvitnúcej prírody. Aj my v redakcii 

Beňušského školáčika sme sa nechali inšpirovať týmto kvitnúcim ročným obdobím 

a doslova sme ním presýtili stránky 

nášho časopisu. Veď sa presvedčte 

sami! Do nasledujúcich dní  vám 

želáme, aby ste si plnými dúškami 

užívali slnečné lúče, ktoré nech 

zaplnia chodby i triedy našej školy, 

aby sme plní optimizmu a tvorivej sily 

kráčali v ústrety blížiacim sa letným 

prázdninám. 

                                                                                                                členovia RR 

 
 

„Zem je vyprahnutá. Stromy, v minulosti košaté, stoja mŕtvo pod 

krutou oblohou. Potoky zamrzli. Ale pozri - na konároch rašia 

nové puky a zo zeme sa nenápadne vynára zeleň. Jar je možno 

pomalá, ale nakoniec predsa príde.“ 



 

 

3 Beňušský školáčik 

Vybrané kapitoly zo života našej školy 

 

Azda najočakávanejšou udalosťou tejto jari a zároveň akciou, ktorou sme jar privítali, 
bol Hlas školy. Dňa 29. 3. 2019 na našej škole teda spievalo. Pani učiteľka Zuzka 
Ľuptáková počas práce speváckeho krúžku trpezlivo vkladala do detí svoje úsilie, no 
a to prinieslo odmenu, darček v podobe piesne – pre všetkých učiteľov našej školy, 
za ich namáhavú prácu. Malí aj veľkí speváci opäť preukázali svoje spevácke 
schopnosti. A naozaj sa snažili, spievali srdiečkom... 
            Úvodné minúty tohto dňa patrili programu, v ktorom sa žiaci učiteľom 
poďakovali. Ako? Milou scénkou veselej vyučovacej hodiny, počas ktorej sa spievalo, 
spievalo, spievalo. Kyticu piesní žiaci uvili z niekoľkých známych hitov, ktoré všetkých 
správne naladili. 
            Po príjemnom úvode sa mohlo začať súťažiť, lepšie povedané – spievať 
s radosťou pre seba i potešenie iných. Pozvanie do školy prijali naši hostia, členovia 
poroty: pán Ladislav Machnič – hoci samouk - spevák, gitarista, autor mnohých 
vlastných skladieb, ktorý nezaváhal a zaspieval skladbu vytvorenú pre túto 
príležitosť, venovanú škole a učiteľom. Spieval a spomínal na časy, kedy sám bol 
žiakom našej školy. Už niekoľkokrát sa pozície porotcu zhostil Mgr. Slavomír 
Pôbiš,  koordinátor práce s mládežou. Pozvanie do poroty malo svoje opodstatnenie, 
veď práca s mládežou je mu blízka. Milí porotcovia dodali našej súťaži nezvyčajné 
čaro. Ich povzbudivé slová nasmerované „k našim spevákom“ bolo cítiť v priebehu 
celej súťaže a interpretovaným skladbám dali tú správnu bodku. Hoci naši žiaci nie 
sú školení speváci, spievali s chuťou, zanietením a láskou, mnohí prekonali sami seba 
a stali sa víťazmi, hoci nestoja na stupni víťazov. Výsledky súťaže nájdete na webovej 
stránke našej školy.  
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Marec – mesiac knihy 
 

Marec - mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov, presnejšie od roku 1955. 

Cieľom je podporiť záujem o knihy, ktorý žiaľ u detských a mladých čitateľov 

postupne upadá. V spomínanom roku ho vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu 

Hačavského, ktorý sa práve v tomto mesiaci narodil aj zomrel. Bol šíriteľom 

slovenskej a českej knihy. Hoci bol slepý, stále v ňom horela vášeň, ktorou bolo 

zbieranie kníh. 

V našej škole sme aj v tomto školskom roku pripravili a stále pripravujeme pre 

žiakov veľa zaujímavých podujatí, ktorými chceme podporiť ich záujem o knihy 

a čítanie kníh. Väčšinu z nich má pod palcom naša milá pani učiteľka Slávka 

Gašperanová, ktorá všetkých vždy s úsmevom privíta v školskej knižnici. Do aktivít 

sa však zapájajú aj ostatné pani učiteľky, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM, pretože 

robia dôležitú službu pre svojich zverencov. Tak tomu bolo aj v zábavno-súťažnom 

popoludní O čom čítame, kde si žiaci 1. stupňa preverili svoju pozornosť. A musíme 

uznať, že im to išlo výborne! Popri čítaní, pozornom počúvaní sa všetci spoločne 

zabavili a spoznali knihy našej súčasnej detskej spisovateľky Gabriely Futovej. 

Žiaci 2. stupňa strávili popoludnie pri literárnom kvíze, kde okrem čítania 

s porozumením a riešenia zábavných úloh, mohli prejaviť svoje nadanie vo vlastnej 

tvorbe. Mnohí z nich práve v poslednej úlohe prekvapili nielen seba, ale aj pani 

učiteľky. Možno sa niekde medzi nimi nachádza budúci spisovateľ či básnik. 

Veríme, že aj vďaka takýmto akciám nájdu deti cestičku ku knihám, ktoré budú 

spestrením ich voľného času a zábavou. 

Dočítania, priatelia! 
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Takéto vyučovanie sa nám páčilo 

 

To si hovorili piataci i siedmaci, ktorí 3. apríla 

prežili nevšedný deň plný zážitkov. Vybrali sa 

totiž na exkurziu do Banskej Bystrice a Tajova. 

Piataci sa najprv zastavili v skanzene ťažkej 

bojovej techniky, ktorý je súčasťou Múzea 

SNP. So záujmom si prehliadli tanky, pechotné 

vozy, poľné húfnice, delá, protitankové a 

protilietadlové kanóny československej, 

nemeckej a sovietskej výroby, ale aj vozne improvizovaného pancierového vlaku 

Štefánik. A potom ich už čakali v Literárnom a hudobnom múzeu. V oddelení 

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku mohli vidieť približne 250 ľudových 

hudobných nástrojov. Boli tam  nástroje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné 

aj strunové. Najrozsiahlejšia časť bola venovaná píšťalám a najmä fujare.  Zaujali aj 

rôzne typy rapkáčov, zvonce, biče a detské zvukové hry. Najzaujímavejšia bola časť, 

keď sami mohli vylúdiť na nástrojoch nejaké tóny. Expozícia Bábkarsky salón 

mapuje bábkarske tradície na Slovensku. Pani lektorka zaujímavo, prostredníctvom 

bábok a pomocou spoluhercov zo žiakov, predstavila históriu rodiny Stražanovcov a 

rodiny Anderlovcov, ktoré patria k zakladateľom bábkarstva. A po teoretickom 

ukázaní rôznych typov bábok si ich mohli piataci aj vyskúšať a „povodiť“.  Nakoniec 

niektorí žiaci  pre pani lektorku, pani učiteľku Mihokovú a ostatných spolužiakov 

zahrali rozprávku o kozliatkach.  

Kroky siedmakov smerovali do Tajova, do pamätnej izby Jozefa Gregora 

Tajovského. Tam ich privítala milá pani lektorka, ktorá im v úvode priblížila životnú 

cestu tiež tunajšieho rodáka, slovenského vynálezcu a duchovného, Jozefa 

Murgaša. Po ňom sa už pozornosť žiakov naplno upínala na Tajovského, s tvorbou 

ktorého sa stretli na hodinách literatúry. Zaujímavou bola pre nich aj spisovateľova 

manželka Hana a jej osvetová činnosť, vďaka ktorej je považovaná za prvú 

slovenskú feministku. Z Tajova smerovali kroky siedmakov do Stredoslovenského 

múzea v Banskej Bystrici, kde ich čakala veľkonočná prehliadka s názvom To vajíčko 

maľovanô. V rámci nej mohli vidieť rôznymi technikami zdobené kraslice, ktoré boli, 

pre žiakov inšpiráciou k nasledujúcej tvorivej činnosti. Súčasťou prehliadky boli totiž 

tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať zdobenie vajec batikovaním – voskovou 

metódou. Žiakom išla práca naozaj od ruky. Takéto zážitkové vyučovanie sa 

všetkým páčilo a radi by si ho zopakovali aj častejšie.  
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Vlastná tvorba žiakov 

 

V rámci literárneho kvízu žiakov 2. stupňa mohli chlapci a dievčatá v tretej úlohe 

predviesť svoj talent pri tvorbe básní na tému Môj literárny/filmový hrdina. Spod 

ich pier vyšli milé dielka, ktoré si zaslúžia byť prezentované na stránkach 

Beňušského školáčika. 

Harry Potter 

 

Bez rodičov vyrastal, 

pod schodami na zázrak čakal. 

Keď sa raz vo dverách niekto objavil, 

Ako Hegrid sa mu predstavil. 

 

Si čarodejník, Harry! 

A jeho život sa razom zmenil. 

Dobrodružstvo na Rokforte prežil, 

jeho život začal byť skvelý. 

 

Neskôr ho navštívil Dobby, 

nafúkol mu tetu do oblohy. 

Lietajúcim autom sa previezol, 

zúrivej vŕbe ledva prekĺzol. 
                               (Lenka a Julka, IX. trieda) 

 

 

Harry Potter 

 

Bol raz jeden malý chlapec, 

zomreli mu rodičia – mama, otec. 

Pri strýkovi býval on, 

pod schodami bol jeho dom. 

 

Listy jemu z Rokfortu prichádzali, 

strýko Vernard mu ich zakázali. 

Prišiel Hegrid, pánko veľký, 

že mu ide oprať trenky.  

 

Práčka im však nefunguje, 

preto sa tortou ospravedlňuje. 

Kamarátmi sa hneď stali, 

na Rokfort sa ponáhľali. 

Na Rokforte si on žil, 

nové kúzla sa naučil. 
(Peťka, Žofka, Ninka a Luki , VII. trieda)
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Shrek 

 

Môj hrdina má nezvyčajnú farbu, 

zažil si kvôli nej aj hanbu. 

V bažine svoje útočisko mal, 

tam svoje deti vychoval. 

Oslík bol jeho verný kamoš, 

spolu zašli i na mastný langoš. 

Kocúr bol jeho ďalší spoločník, 

v lese zoťali nejeden pník. 

Do tajomného hradu vstúpili, 

dračica s oslíkom si lásku sľúbili. 

V komnate princezná ležala, 

na svojho princa čakala, 

nakoniec Shrekovi svoje srdce dala, 

na zlého Krasoňa sa vykašľala. 

Ich lásku zničiť zlá víla chcela, 

do zadku ju zato bodla včela. 

Malý princ 

 

Na hviezdičke, ktorá bliká, 

sa blonďavý chlapček skrýva, 

Malý princ ho volá každý, 

je milý, vôbec nie strašný. 

 

Na planéte, kde on spáva, 

o ružu sa vzorne stará.  

Baobaby vykopáva stále, 

sú veľké a dotieravé. 

 

Veľký had ho strašieva, 

Malý princ ho premáha. 

Navštívil všetky dimenzie, 

bál sa, že ovečka mu ružu zje. 
          (Sára, Darko, Tomáš a Tadeáš, VI. trieda) 

Shrek s Fionou šťastne žili, 

občas si aj kus vypili. 

Láska nezávisí na kráse, 

ani ak máš lupiny na vlase.  
           (Lenka, Emka, Sabi a Mário, VIII. trieda) 
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Jarné kvietky 

 

Na lúke rástli jarné kvietky. Zo snehu ako prvá vykukla snežienka. V tôni 

rozvoniavala fialka. Pod lesíkom vyzváňal zvonček a oznamoval, že jar je už dávno 

tu. Púpava si vyhrievala svoju žltú hlávku na slniečku a po odkvitnutí jej padáčiky 

rozfúkal vietor po okolí. Tulipán bol namyslený, lebo má na hlávke korunu. 

A narcis? Ten sa stal symbolom boja proti zákernej chorobe – rakovine a je na to 

veľmi hrdý. Poznáš tieto jarné kvietky?  

 

 

 
 

Veľkonočný korbáč 

 

Dievčatá, aj vy máte z Veľkej noci tak trochu 

stres? Studenú vodu statočne znesieme, ale 

prečo nás kúpači šibú korbáčmi? Veľkonočný 

korbáč, alebo šibák, či šibačka je spletený zväzok 

mäkkých vŕbových prútov, ktorý je na tenšom 

konci ozdobený farebnými stuhami. Tento 

symbol Veľkej noci má pôvod v starých 

pohanských zvykoch. V histórii šibačku spomínal napríklad už pražský kazateľ zo 14. 

storočia Konrád Waldhauser: "Manželé a milenci šlehají se metlami a tepají rukou v 

pondělí a úterý velikonoční". Bitie a šľahanie prútmi skutočne patrí k dávnym 

magickým praktikám. Má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlých 

duchov. Má tiež pripomenúť bičovanie Ježiša Krista pred jeho ukrižovaním.   
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Jarný koláč trochu inak 

 
Na cesto potrebujeme: 190 g 
cukru, 190 g hladkej múky, 3 
vajcia, 75 ml oleja, 75 ml 
teplej vody, kakao, 1 balenie 
kypriaceho prášku  
Na krém potrebujeme: 250 g 
masla, 500 g tvarohu, 200 g 
práškového cukru  
Na želé potrebujeme: 2 balenia vanilkového pudingu, 700 ml pomarančovej alebo 
inej ovocnej šťavy podľa chuti, cukor podľa chuti  
Postup: Žĺtky s cukrom, olejom a teplou vodou vymiešame v mixéri do peny. 
Vylejeme do misy, pridáme múku, kypriaci prášok a kakao. Z bielkov vyšľaháme 
tuhý sneh. Pridáme do cesta. Cesto pečieme na plechu vystlanom papierom na 
pečenie v rúre predhriatej na 180 °C približne 25 minút. Pripravíme si krém tak, že 
zmäknuté maslo vymiešame s práškovým cukrom do peny. Pridáme tvaroh, 
dohladka vymiešame a navrstvíme na vychladnutý plát cesta. Puding vymiešame s 
pomarančovou šťavou a necháme prejsť varom. Necháme vychladnúť a vylejeme 
na krém. Hotové rezy necháme stuhnúť v chladničke. 

 

Módne trendy jari 2019 

Aj tohtoročná jar sa môže pýšiť niekoľkými 

módnymi novinkami, ktorými môžete obohatiť 

svoj šatník a zaručene budete in. Pozrime sa 

hneď na dve z nich.  

Batikované kúsky sa objavovali už minulý 

rok, ale tentokrát rastú ako huby po daždi. 

Budú sa nosiť všade, na klobúkoch, na 

topánkach, overaloch, 

džínsoch či šatách. 

Pokojne ich môžete 

medzi sebou kombinovať a vytvárať unikátne outfity.  

Kto by povedal, že strapce sa dajú nosiť na toľko 

štýlov? A predsa je to pravda. Či už zvolíte kovbojský 

look, hippie štýl alebo glamour outfit, stále si v  tom 

nájdu svoje miesto. Vedie totiž pôsobiť elegantne, 

retro aj hravo. 
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Veľkonočné vinše 

Niekedy je okolo vás toľko práce (alebo sa na ňu radi vyhovárate 😊), že vám 

padne vhod, keď vám príde pod ruku nejaký vinš, ktorým potešíte svojho blízkeho. 

Keďže to veľmi dobre poznáme, rozhodli sme sa vám uľahčiť vaše vymýšľanie a 

ponúknuť vám zopár veľkonočných vinšov, ktoré už o pár dní môžete svojim 

drahým rozposlať cez sms-ky, e-mailové správy alebo chaty.  

Na Veľkú noc v mojom vinši, nemôže byť 

pozdrav inší - želám dobrú kúpačku aj s 

výslužkou do vačku! 

Keďže je to v našej moci, prajeme vám k Veľkej 

noci dobrú vôňu koláčov, veľký počet kúpačov, 

ženám vody zo studničky, mužom vínko do 

skleničky, k tomu ešte vajíčko, sladký božtek na 

líčko.  

Uži si sviatky Veľkej noci, uterák maj na 

pomoci. Keď ťa voda z vedra zmočí, korbáč ti 

na chrbát skočí, kúpačom daj koláča, klobásky i vodky. A hlavne nezabudni na 

vodotesné spodky. 

Trošku vody za golier, pár vajíčok na tanier, pár šibnutí po zadku, veľa zdravia ku 

sviatku. 

Veselú Veľkú noc, sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa 

radosti a žiadne starosti, Veľkonočné sviatky užite si v hojnosti. 

Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, vykroč jej oproti! Nepokaz nikomu 

tieto dni sviatočné, veď patria každému, sú predsa veľkonočné. 

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, 

želáme vám k sviatku jari. 

Malý zajko v tráve čupí, všade vôkol jar sa budí. Ty si šibal zajačik, kde si schoval 

korbáčik? Zdá sa, že ho milý zajko, vymenil za pekné vajko. Urobil to preto asi, že sa 

Veľká noc už hlási. Ja Vám teda pre poriadky, želám požehnané sviatky, užite ich 

v spokojnosti vo vašom dome plnom hostí. 

Všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa. Privítajme sviatky jari, nech sa 

všetkým dobre darí. Želáme vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu a v 

pondelok veľký zhon, tiež šibačov plný dom.  
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Vtipy 

Rodinka sedí pri stole a všetci jedia melón. Zrazu matke 

vystrekne šťava z melóna priamo do oka malého Janka. 

- Prepáč, synček! - ospravedlňuje sa matka. 

- To nevadí, mamička, teraz aspoň vidím svet naružovo! 

,,Už pol roka chodíš do školy, Marienka. Poznáš aspoň 

abecedu?" 

,,Samozrejme, až do sto!" 

Miško sledoval večer v televízii hokej a zaspal. Ráno ho mamička budí: 

- Vstávaj, je sedem desať! 

- Nehovor! A pre koho? 

Ferko prvýkrát vidí páva a hovorí tatovi: 

- Tá sliepka práve kvitne. 

Syn doktora Housa sa hrá s mladším bratom. Vidí 

to otec a vraví synovi: 

- Nedávaj mu toľko tých cukríkov, budú ho bolieť 

zúbky. 

Syn na to: 

- Neboj, ocko, nebudú! Asi tak o 30 sekúnd dostane inzulínový šok.  

Revízor sa pýta malého chlapca:  

- Koľko máš rokov?  

- Päť.  

- A kedy budeš mať šesť?  

- Keď vystúpim z autobusu.  

Príde Janko zo školy domov a vraví mame: 

-Mami, predstav si, že som dostal jednotku!  

- Vážne? 

-Nie, iba si to predstav. 

 

Synček vraví otcovi: 

- Ocko, ja nemám rád dierky v syre. 

- Tak zjedz len syr a dierky nechaj na tanieri. 
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Matematické hádanky 

 

Ahoj kamaráti,  

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

Vás pripravili matematické 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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