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Milí čitatelia ! 
 

 

BukoVINky sú opäť späť! Hurá, hurá, hurá!  Pripraviť sa, pozor 

a štart! Rútime sa do nového školského roka! Po nádherných letných 

prázdninách sme spustili školský kolotoč rôznych povinností, rozbehla sa 

činnosť krúžkov a konečne je tu ďalšie číslo našich obľúbených 

BukoVINIEK.  

Staršia časť redakčnej rady bude kráčať po dobre nastavenej ceste. 

Nová  „mladšia“ redakčná rada sa pustila s chuťou do nových povinností. 

Jej noví členovia sa musia „oťukať“, bližšie zoznámiť s redakčnou prácou 

a nabrať nové skúsenosti. Uvidíme, ako sa bude  Táničke, Adelke, 

Terezke, Karinke, Kvidovi, Sabinke, Emke, Grétke dariť. Naša fotografka 

Stelka bude naďalej fotografovať život okolo nás a Edko, ostrieľaný člen 

redakčnej rady, bude pomáhať a rozdávať rady skúsenejších.  Máme aj 

veľa externých spolupracovníkov – Andrej, Lukáško, Nika, Viki, Dávidko, 

Max, Baša.  

Samozrejme, tešíme sa na všetkých, ktorí sa rozhodnú prispievať 

do nášho školského časopisu. Budeme sledovať všetko okolo nás, život 

v škole aj mimo nej, krúžky, záujmové útvary, vlastnú tvorbu – básničky, 

poviedky, príbehy, rozprávky, zážitky, spomienky.  

Dnešné číslo sme venovali aktualitám, vlastnej tvorbe aj 

prázdninovým spomienkam. Tiež nás čaká veľa zaujímavých udalostí. Rok 

Ľudovíta Štúra, záložkovanie, oslava školskej knižnice a veľa iných...o tom 

nabudúce. 

Budeme sa snažiť, aby sme boli časopisom zaujímavým, aktuálnym, 

sympatickým, príjemným a vôbec....naj...naj...naj...! 

 

 

 

Tak hurá, ideme čítať! Príjemné chvíle s časopisom želajú  BukoVINKY! 



 

 

  



Škola 
Prázdniny sa pominuli, 

začína sa škola. 

Každá trieda nedočkavo, 

na všetkých už volá. 

 

Škola, škola, školatá, 

tak a sme tu zasa. 

Kričia chlapci, dievčatá, 

schovajte ten klasák. 

 

Učitelia, učiteľky, 

znova kričať budú. 

však aspoň zabijeme, 

tú prekliatu nudu. 

 

Ale normálni tiež byť vieme, 

a nie len stále nervy robiť. 

Aj naučiť sa niečo chceme, 

to vám môžem potvrdiť. 

 

Autorka: Nika Griezlová, 8.B 

 

                                                           

 



Aktuálne zo života školy:  Jablkové hodovanie 

 

Aj tento školský rok sme nesmeli chýbať na JABLKOVOM HODOVANÍ. 

Pani kuchárky nám pripravili fantastické jablkové pochúťky, ktoré urobili radosť 

mnohým návštevníkom. Koláčiky a štrúdľa boli výborné a rýchlo sa nám minuli. 

Ani sychravé počasie neodradilo návštevníkov od ochutnávok vynikajúcich 

špecialít.  

Ponúkame čitateľom zopár „jablkových postrehov“ očami našej 

fotografky Stelky. 

 

 



 

 

  



Aktuálne zo školského života  

 

Vo štvrtok 8.10.2015  sa piati žiaci našej školy pod vedením pána učiteľa 

Matúša Vasila zúčastnili na športovom podujatí na ZŠ Pekníkova v Dúbravke. Na 

súťaž prišlo veľa škôl, ako napríklad  ZŠ Sv. Františka z Asisi,  ZŠ a Gymnázium 

Tilgnerova, ZŠ Sokolíkova a mnoho ďalších. Súťažili sme v bežeckých 

disciplínach- chlapci bežali 5 okruhov,  čo bolo  2800 metrov , dievčatá bežali 

len 3 okruhy, čo bolo 1680 metrov.  

Naši spolužiaci Lukáš, Šimon a Alex sa ako tím umiestnili na 3. mieste. 

Každý chalan dostal bronzovú medailu. 

Všetci sme si dopoludnie veľmi užili, stretli sme tam veľa kamarátov. 

S niektorými z nich sme sa poznali už z predchádzajúcich súťaží. Bol to pre nás 

veľmi príjemný zážitok. 

Autorka a účastníčka behu: Zuzka Ševčovičová, 8.A 

 

  



Papierové zuby 
 

Vzlietol šarkan - pyšný drak 

vyletel až po oblak, 

zvysoka sa díva na svet, 

strašil by a nevie jak. 

 

Hľadí naň zo štyroch strán, 

potom hrozí kŕdľu vrán, 

ale vrany sa mu smiali, 

že je ešte malý pán. 

 

Do šíra i do diaľky, 

nikde sa ho nebáli. 

A tie zuby papierové? 

Všetci sa im vysmiali. 

 

 

Autor:  Andrej Krajčír, 8.A 

 
  



Náš rozhovor: 

ADELA  

BANÁŠOVÁ 
 

Adela Banášová je slovenská moderátorka. Narodila sa 12.októbra 1980 

v Bratislave. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

1. V akom predmete sa Vám darilo a v akom nie? 

A.B.: Tak asi najviac sa mi darilo v tých predmetoch, kde som 

mala obľúbených učiteľov, to znamená, že na strednej škole to 

bola napríklad nemčina alebo angličtina. Ale zasa sa mi nedarilo 

vo fyzike, chémii a matematike. 

 

2. Aký je váš obľúbený čaj od Vašej mamy? 

A.B.: Mám rada biely čaj a nemusí byť úplne ani od mojej mamy. 

Potom mám rada Rooibos a všetko závisí od okolností, keď som 

unavená si dám zelený,  a keď som prechladnutá si dám 

zázvorový, čiže na všetky okolnosti mám 

rada iný čaj. 

3. Ste fanúšik nejakého športu? 

Máte rada hokej? 

A.B.:  Mám rada hokej, ale myslím si, že 

ma „ spláchlo“  to masové nadšenie, 

pretože našim hokejistom sa celkom darí. 

Že by som sa v tom nejako vyznala sa 

nedá povedať a začína ma to zaujímať až 

v čase, keď to vyzerá, že by mohli naši 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave


hokejisti niečo vyhrať. O mojom záujme svedčí aj to, že teraz 

v čase zápasu Slovenska s Bieloruskom tu sedíme. 

4. Na moderovanie ktorého programu najradšej 

spomínate? 

A.B.:   Na všetky spomínam rada, všetky som robila rada a robím aj 

teraz. Teraz mám najradšej talkshow Trochu inak,  čo robím v divadle  

a chodí na programe TA3. 

5. Mávate trému pred natáčaním? 

A.B.: Pred natáčaním, keďže to nie je naživo, trému nemávam. Ale 

mávam trému pred divadelným predstavením, lebo to je taký živý 

organizmus, tam človek nevie, čo sa udeje. Vždy mávam trochu 

trému, lebo to je prirodzené. 

Za rozhovor ďakuje Stela Ryšánková 6.C 

 

 



 
  



Aktuálne zo školského života: 

 

Náš tradičný beh: BEH NA GRBE 

 

Na jednej strane svet spomienok – pohľadnice, pozdravy, fotoalbumy z prázdninových dní 

a na strane druhej  realita  - knihy, zošity, desiata, školské povinnosti . Veru, veru, je to tak, 

štartovacia čiara nového školského roka je už ďaleko za nami a my už opäť sedíme v školských 

laviciach.  

Popri učení sa rozbehli svoje aktivity školská televízia, školský časopis a rôzne krúžky. 

Samozrejme, nezabúdame na tradičné podujatia, ktoré k nášmu školskému životu tiež patria. Jedným 

z nich je aj náš tradičný a mimoriadne obľúbený BEH NA GRBE.  Mohla sa pani Jeseň 10.10. snažiť ako 

len veľmi chcela, neodradila svojím sychravým prístupom skalných bežcov –  malých či veľkých - od 

účasti na tradičnom  školskom bežeckom podujatí.  V duchu hesla  o zdravom  tele so zdravým 

duchom sa všetci od maličkých predškoláčikov až po dospelákov rozbehli za zdravím. Všetci statočne 

prebehli svoje trate, pani riaditeľka  udelila diplomy, porozdávala super ceny a obyčajná sobota 

dostala veľa milých prívlastkov – zdravá, priateľská, pohodová a mimoriadne aktívna. Neveríte? 

Príďte o rok medzi nás a presvedčíte sa o tom sami!  

 

 

  



Jesenný umelecký opis: 

 

 

JAVOR CUKROVÝ 

 

V okolí veľkomesta je tajomné a oddychové ticho. Idúc unaveným 

krokom znenazdajky prichádzam pod mohutne rozvetvenú striebristo-

zelenú korunu. 

Nežný závan vetra vytvára tichú pantomímu mihajúcich sa farieb. 

Niet živého tvora, ktorý by si nevšimol krehkosť tancujúcich listov 

držiacich sa rozšantených konárov. S úžasom vnímam toto veľkolepé 

divadlo. Mohutný kmeň si k sebe otcovsky privíja konáre i listy. Rozsiahla 

koreňová spleť sa skryto vlní pod mäkučkým trávnatým kobercom, ktorý 

je posiaty nenápadnými kvetmi. V jeho tôni nejedna ľudská duša 

rozmýšľala o svojom živote. 

Nikto nevie, koľko múdrostí a tajomstiev skrýva v sebe tento 

časom poznačený strom. 

 

Autorka:  Katka Beňušková, 8.A 

 

 

 

  



JESENNÉ DEKORÁCIE 

 
Ako už všetci dobre vieme, je tu jeseň. Začína byť chladnejšie a my začíname 

byť unavenejší a už sa nám ani nechce chodiť von do takého škaredého počasia. 

Čo tak si trochu vylepšiť izbu jesennou dekoráciou ?    

Je to úplne jednoduché . 

Po prvé, čo budete potrebovať, sú iba spadnuté listy, nejakú nádobu(najlepšie na 

zaváranie ) a sviečku.  

Otvorte si nádobu a zvnútra do nej začnite lepiacou páskou prilepovať listy 

jeden po druhom . Keď už máte listy nalepené, vložte do nádoby sviečku 

a opatrne ju zapáľte . Nádobu zatvorte, zhasnite svetlá a pozorujte, ako pekne 

svieti :) 

 

Alebo iná dekorácia. Čo budete potrebovať? Suché konáre , šišky, listy, gaštany 

a všetko, čo vám ešte napadne.  

Zoberte si staré konáre a začnite ich cez seba prepletať tak, aby vznikol veniec. 

Potom ich iba špagátom priviažte k sebe . Potom už len zoberte listy a šišky a 

ľubovoľne ich nalepte na veniec a zaveste si ho na dvere. alebo len položte na 

policu. 
 
 

Autorka: Dominika 
Handschuhová, 8.A 

 
 

  



Paríž...(spomienky) 

 

 K desiatym narodeninám som dostala ako darček letecký výlet do Paríža. 

Lietadlom sme leteli hodinu a pol.  

Keď sme pristáli, hneď sme nasadli do autobusu a ten nás odviezol až 

k hotelu. Náš hotel sa volal Ibis a každý deň sme mali iba  raňajky, ale 

francúzske. Kufre sme si nechali v hale a hneď sme išli na Eiffelovu vežu. Stále 

pri nej rad vyše dvoch hodín. Keď sme sa dostali konečne na prvé poschodie, 

bola tam presklená podlaha, bublina s nápisom Place to Kiss, bar a zmenšenina 

veže. Na druhé poschodie sme čakali na výťah asi hodinu. Keď sme tam prišli, 

boli tam suveníry a krásny výhľad na vojenskú školu. Keď sme išli na tretie 

poschodie, tam bol ešte krajší výhľad. Vidno bolo všetko, naozaj všetko. Bola 

tam kabínka, kde bol pán Eiffel a jeho dcéra z vosku. Keď sme sa vrátili z veže, 

hneď sme išli na loď. Plavili sme sa po Seine. Skoro celú cestu som prespala, ale 

videla som z menšenú sochu Slobody. Potom sme sa vrátili do hotela 

a vyspali sme sa. 

Potom sme navštívili Disneyland.  Vláčikom sme sa previezli 

okolo celého parku. Navštívili sme strašidelný hrad, tam sa dvíhala 

podlaha, kostry a nevesta. Jedla som francúzsku palacinku, videla 

som veľa zaujímavostí a kúpila som si suvenír.  

Po príchode do hotela sme boli úplne zlomené. Po spánku 

sme si prezreli mesto. Potom prehliadka múzea Louvre nás 

očarila nádherná Mona Lisa, potom parlament, elyzejské 

záhrady, Notre Dame. Bolo to krásne! Kúpili sme rôzne 

drobnosti a nasledoval Víťazný oblúk. Pohľad z jeho vrchu 

bol nádherný. Videli sme všetko ako na dlani! 

Po návrate do hotela sme sa zbalili a prichystali 

na cestu na letisko. Celú cestu som  prespala. Po 

návrate domov sme si povedali, že sa do Paríža opäť vrátime. Určite! 

 

 

Autorka: Terezka Macková, 5.C 

 



Vlastná tvorba:  

 

Výlet do ZOO 
 

Keď sa ráno zobudím, 
do zoo hneď vyrazím. 
Beriem knihu z police, 

teším sa na opice. 
 

Zvieratá mám veľmi rada, 
v bufete bude možno čokoláda. 

Tiger, hroch a levica 
sú krajšie ako palica. 

 
V cirkuse sú super klauni, 

v dinoparku strašné dinosaury. 
Kostry, zuby, kožušiny 
utekajme pod periny. 

 

Rybičky 
 

V mori plávajú rybičky, 
niekedy aj kostičky. 

Veľryby sú najväčšie, 
delfíny zas najkrajšie. 

 
Čajka letí nad hladinou, 

kosatka pláva pod hladinou. 
Mušle v piesku nazbieram, 

Perly mamke rada dám. 
 

Viki, ocko, mamička, 
Adelka je jednička! 

Máme ju veľmi radi , 
každému vždy dobre radí. 

 

 

 

Z archívu autorky:  Adelky Biloruskej , 5.C 

 

  



Červený Kameň 

 

 

Počas prázdnin som navštívil aj hrad Červený kameň. Poobzeral som si 

unikátnu výstavu vynálezov Leonarda da Vinci-ho. Bolo to zaujímavé...  

V areáli hradného parku som navštívil aj predstavenia dravých vtákov. 

Niektoré mi prelietali tesne nad hlavou alebo tesne predo mnou. Bolo to pekné 

ale aj napínavé. Nakoniec som sa odfotil so sokolom myšiarom. 

                       

 

                        

               
Autor:  D. Švec 8.B 



Dovolenka na Kréte 

 

Aj tento rok som bol na dovolenke na Kréte. Ale v inej časti. Let tam bol 

super, síce skorý, ale dal sa. Po prílete sme sa ubytovali a mohla začať 

dovolenka. Počasie bolo vydarené, more teplé a sem-tam boli aj vlny. Navštívil 

som aj Archeologické múzeum v centre Heraklionu. 

Ach, čo by som dal za to, aby prázdniny pokračovali ešte aspoň mesiac!  

 

                                                                                    

                       

                                                                                                                        



              

Autor: Dávid Švec 8.B 

 

 

  



Zámok v Ledniciach 

Na konci prázdnin som bol na výlete v Ledniciach. Bol som si pozrieť zámok, rôzne 

izby, ale aj záhradu a skleník. Bolo to veľké a také zaujímavé a osobne si neviem predstaviť, 

ako tam mohli žiť šľachtici. 

Po prehliadke zámku a záhrady som sa rozhodol, že navštívim unikátnu výstavu sôch z piesku 

tesne vedľa zámku. Tiež to bolo nádherné a ... 

                                                                                                                                                                                                                                      

         

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                    

Autor: Dávid Švec 8.B 



Tip na super knihu : 

Čítaš-čítam-čítame 

 

Autor: Kinney Jeff 

 

Denník odvážneho bojka 

 

 

Tip na veľmi  dobrú knihu pripravila nová členka redakčnej rady: 

 

Denník odvážneho bojka je veľmi dobrá kniha. Je to kniha o chlapcovi, 

ktorý si píše denník. Táto kniha je veľmi  populárna  medzi deťmi,  a tak 

som si ju so záujmom  prečítala  aj ja.  Zistila som, že je to veselá a 

zábavná kniha.  

Je o tom, že chlapec menom  GREG HEFLI prežíva veľa príbehov.  Má 

staršieho brata menom  RODERICK, mamu, otca  a kamaráta 

ROWLEIHO. 

Čítajte a zistíte, že táto kniha je veľmi zaujímavá. 

 

Autorka:  Karin Paďourová, 5.C 

  

http://www.pantarhei.sk/autori/kinney-jeff.html


Krásny začiatok mojich prázdnin ! 

 

 

Skoro každé leto , deň po vysvedčení, chodím s mojou rodinou na 

dovolenku. Niekedy k moru a niekedy si spravíme radosť aj tu, u nás 

doma. Tento rok sme išli do Španielska, presnejšie do Andalúzie. Táto 

dovolenka nebola zrovna najlacnejšia, ale túžili sme to tam vidieť. Keď 

sme sedeli už v lietadle , ktoré bolo veľmi pekné a čisté, čakala nás 2,15 

hod. cesta.  

Prileteli sme asi o jednej do Malagy a potom nás čakalo asi 45 min. 

cesta do Marbelly. Ubytovali sme sa v apartmáne a išli sme sa po dlhej 

ceste vyspať. Ráno, keď sme sa zobudili a šli sa naraňajkovať, videli sme 

krásny východ slnka. Jedlo bolo výborné. Po dobrých raňajkách sme sa 

išli dať do plaviek a vyskúšať more. Obed bol ešte chutnejší než raňajky. 

Poobede sme si odpočinuli a zase išli k bazénu. Večera bola tiež výborná. 

Po večeri sme sa išli pozrieť na program, ktorý ma pobavil. Na ďalšie 

ráno začal niekto klopať na dvere a mysleli sme si, že to bol sused, 

pretože aj ten nám klopal večer, lebo sme robili 

hluk , ale keď môj otec otvoril dvere, bola za 

nimi moja sestra, ktorá prišla z Manchestru sem 

za nami a klamala nám, že ide na Ibizu.  

Bol to šok takto hneď zrána. Tak sme 

spolu strávili celú dovolenku. Bola to moja 

najlepšia dovolenka. Išli sme aj na Gibraltár, 

kde boli drzé opice. Krásny výlet. Lúčili sme sa 

s plačom ,lebo sa zase dlho neuvidím, ale 

konečne príde už v novembri domov. 

 

Autorka: Viki Síthová, 8.A 

 

 

 

 



Moje letné prázdniny v Chorvátsku 
 

V Chorvátsku sa mi vždy veľmi páči. Chodím tam s rodinou každý rok. Bolo mi 

tam strašne dobre preto, lebo bolo pekné slnečné počasie, a preto sme sa mohli 

kúpať každý deň. Tento rok som tam bol aj prvý krát na motokárach. Jazdili sme 

s mojím ujom Matúšom. 

Boli sme aj na lodi, ktorá stála na ostrovoch Pag a Rab. Na ostrove Rab ukradli 

mojej tete fotoaparát. Bola veľmi nešťastná. Potom sme loďou plávali ku pláži 

Golden Beach. Loď zastavila približne 50 metrov od pláže a my sme tam museli 

doplávať. Ja som skočil rovno z lode do vody a skoro som dostal infarkt, lebo 

voda bola ľadová.  

Ďalší deň sme išli strašne dlho autom do Posojmskej jaskyne v Slovinsku, kde 

sme sa vozili vláčikom. Rozprávali nám o rôznych stalagnitoch a stalaktitoch. 

Chodili sme aj peši po jaskyni. Bolo tam skrátka super.  

V iný deň sme išli na výlet na pláž Porat. Tu sme sa vybláznili so sesternicami 

na toboganoch. Jediné, čo sa mi nepáčilo je, že som stúpol na ježka. Síce to 

nebolelo, ale bolo to nepríjemné. Mamina mi to vybrala ihlou.  

 

  

Mirko Dermek 6.B 



Moje prázdniny 

 

Toto leto som nestrávil v žiadnej 

vzdialenej dovolenkovej destinácii, a 

predsa som si ho užil. Máme doma dve 

malé bábätká, dvojičky, ktoré ešte 

nevedia chodiť, preto sme si celé 

prázdniny robili len kratšie výlety v okolí 

Bratislavy.  

Aj tak sme všade prišli dosť 

zadychčaní. Chodili sme veľa plávať do morskej vody, hoci som veľmi dobrý 

plavec, nemusel som sa ani veľmi namáhať. Stačilo mi podoprieť sa o obrovské 

plávacie kolesá mojich súrodencov, mať dvojičky je praktické, utopenie mi 

nehrozilo. Aby som sa úplne nerozmočil, išiel som na týždeň do tenisového 

tábora. Doteraz som behal len s raketou na stolný tenis a bedminton, zrazu 

viem hrať už aj tenis a mám to rád. Keď už som sa dal na šport, pokračoval som 

tak aj ďalej – v Tarzánii som sa odvážil ísť na 320-metrovú trasu vo výške 20 

metrov, ktorú som prešiel za 1 hodinu a 15 minút. Bol to dobrý adrenalín. 

Druhú polovicu prázdnin som celú prebicykloval. Keďže môj pôvodný bicykel mi 

bol primalý, kúpil som si nový. A tým som dosiahol môj nový rýchlostný rekord 

38 kilometrov za hodinu. Ako posledné sme boli na výstave Titanic v Inchebe. 

Tam boli naozajstné podmorské nálezy z Titanicu, ktoré našla ponorka. Bol tam 

aj obrovský kus ľadu, na ktorý sme mali dať ruku a povedať si, že počas 

potápania Titanicu bola voda ešte chladnejšia. Voda mala vtedy -2 °C a 

nezamrzla kvôli tomu, že bola slaná. Dokonca zomrelo viac pasažierov na 

podchladenie ako na utopenie.  

A také boli moje prázdniny, plné malých pekných zážitkov, na ktoré 

budem spomínať. 

 

Autor: Peter Kapusta, 6.B 

  



Spomienka 
Cestu vlakom do Blatnice, 

zaplatili železnice. 

Vo vlaku sme šantili, 

karty pri tom stratili. 

Keď sme prišli k hotelu Gader, 

prvý vyšiel Luky Mader. 

Počasie nám prialo, 

slnko občas hrialo. 

Šesť  družstiev sme sa na olympiáde vytvorili, 

Kinder - mafiáni nakoniec zvíťazili. 

Zážitky nám v pamäti ostali, 

aj keď sme boli ďaleko od mamy.:-) 

 

Autorka: Veronika Poláková, bývalá 5.C 
  



Vlastná tvorba : 
 

Škola v prírode 
 

Išli sme vláčikom, 
s malým mráčikom. 

 
Stanica - Vrútky, 

výstup bol prudký. 
 

Privítal nás hotel Gader, 
navštívil ho aj Lukáš Mader. 

 
Hry, výlety a večerné párty, 
zabavili sme sa, samé žarty. 

 
Spomínať budeme, 
na výlet v skanzene. 

 
V meste Martin boli sme, 

pizzu jedli sme. 
 

Cesta domov, správna hodina, 
čakala nás rodina. 

 
Autor: Matúš Potzy, 6.B 

  



Bez komentára 
 

 
 

 



 

 
 
 


