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Milí čitatelia! 

 

Vianoce – magické, zázračné, kúzelné, čarokrásne, fantastické, 

čarovné.  

Vianoce – darčeky, rodina, pohoda, pokoj, perníčky, koledy, stromček, kapor vo vani.  

Vianoce – prázdniny, lyžovačka, návštevy príbuzných, oddych, pohoda.  

Vianoce – jednoducho jedny z najkrajších sviatkov v celom, celučičkom mori rôznych 

sviatkov , na ktoré sa všetci bez rozdielu veľmi, veľmi tešíme. 

 Pomaličky sa k nám blížia a my sa každým dňom na ne viac a viac tešíme. Radosť, 

neha, pokoj, sneh , svetielka, sviečky, balíčky ,naši najbližší – kľúčové slová otvárajúce 

príjemné vianočné pocity. A preto hurá! Tešme sa spoločne na prichádzajúce sviatky 

a potom si ich vychutnajme do najmenších podrobností. Posledné školské dni v tomto 

kalendárnom roku venujme plneniu školských povinností a popri tom sa tešme a radujme, že 

o pár dní už budú tu  - naše Vianoce. 

Redakcia želá všetkým – pani riaditeľke, pani zástupkyniam, pani učiteľkám, pánom 

učiteľom, pani kuchárkam, pani upratovačkám, pánom školníkom, pani tajomníčke a aj pani 

ekonómkam, vedúcim krúžkov, všetkým spolužiakom, kamarátom, priateľom školy, rodičom 

našich žiakov  tie najkrajšie, najspokojnejšie, najmilšie, najštedrejšie Vianoce na svete 

a v celom novom roku všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, radosti, spokojnosti. 

 

S láskou a z celého srdca všetko najlepšie želá všetkým redakcia BukoVINIEK! 



Všetko najlepšie 
Vám želajú: 
 

  



Správičky z našej školičky... Správičky z našej školičky... 

 

Adventné dielne 

Ako každoročne, aj tento rok druhú adventnú sobotu, boli dvere 

na budove ZŠ I. Bukovčana 1 otvorené pre všetky tvorivé ruky 

a predvianočne naladených. Od škôlkarov až po druhostupniarov... 

Deti a mládež vytvorili tandem so svojou tvorivosťou a niekedy aj 

maminou alebo tatinom, ktorým to tiež nedalo a sadli si vedľa svojho 

dieťaťa za lavicu...  

Mohli sa aj oni zapojiť do rôznych dielničiek: voňavý pomaranč, 

vianočné svietniky, patchworková dielňa, vianočná pošta, zvončeky, 

anjeli, magnetky, perníčky... Pripomína vám to už Vianoce? Áno, za 

chvíľu tu budú a na adventné dielne si budeme môcť spomenúť vďaka 

výrobku, ktorý sme si priniesli domov, alebo fotografií zverejnených 

na webovej stránke školy. Šťastné a veselé zo ZŠ I. Bukovčana . 

Pripravila: pani učiteľka Soňa Mariničová, foto: Stelka Ryšánková 

 



  

  



Čo nového v Školskom klube ? 

 

Deti v Školskom klube sa v popoludňajšej činnosti  venujú 

rôznym aktivitám. Maľujú, lepia, strihajú, spievajú, tancujú, čítajú, 

pozerajú rozprávky.  

Členky redakčnej rady s fotografom Jakubom zabehli do 

Školského klubu a popýtali sa detí, ako sa majú. Vraj výborne 

a spoločne sa zhodli na tom, že sa aj ony veľmi tešia na Vianoce. 

Malou anketou medzi nimi zistili, že sa tešia na darčeky,  na rodinu, 

ktorá sa zíde za spoločným stolom, na koledy, sneh, sladkosti 

napečené mamkou či babičkou.  

A čo si želajú pod stromčekom alebo 

v novom roku, ktorý o pár dní príde? Najviac 

zdravie, potom dobré známky, aby sa mali všetci 

dobre, lyže, nové hry, knihy a podobne.  

Na Vianoce sa tešia aj pani vychovávateľky, 

ktorým redakčná rada želá v novom roku veľa 

radosti z detí v Školskom klube.  

 

Pripravila: 

redakčná rada 

  



 

  



Správičky z našej školičky... Správičky z našej školičky... 

 

Správičky 
 

Kalendárny rok sa pomaly blíži k svojmu finále, no náš školský je v plnom prúde. Žiaci 

zo Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana zvládajú školské povinnosti a popri nich sa 

zúčastňujú rôznych zaujímavých podujatí. 

Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili  súťaže BRATSLAM 2015 v  recitovaní 

anglickej poézii- vlastná tvorba. Súťažili s jazykovými školami v Bratislave a napriek tomu, že 

sa neumiestnili, tak získali nielen cenné skúsenosti do budúcnosti, ale aj výborný pocit z 

fantastickej  reprezentácie našej školy. 

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový čas, ktorý spravuje Nadácia Pontis. 

Súčasťou je zbierka starých použitých mobilov, ktorú organizuje O2. Do tohto projektu sa 

zapojila aj samostatne trieda 5.C. Dňa 13.11. odovzdali starých 155 mobilov, ktoré medzi 

sebou vyzbierali, čím prispeli cennou finančnou čiastkou do zbierky pre vážne choré deti. 

Dôkaz toho, že aj zdravé deti vedia pomáhať chorým deťom ! 

Osvienčim-Krakow-Wieliczka – trasa výletu deviatakov, ktorý absolvovali koncom novembra. 

Zažili dni nabité poznávaním - spoznali kus histórie, poobdivovali nádherné historické 

pamiatky a vrátili sa domov plní zaujímavých zážitkov. 

V súťaži o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice ku Dňu školských knižníc sme 

sa z 280 prihlásených základných a stredných škôl umiestnili na 23.mieste. Super úspech, za 

ktorý patrí našim šikovným deťom veľká gratulácia. 

To sme my, žiaci z Bukyho školy – no nie sme 

šikovní? 

 

Pripravila: redakčná rada 

 

 

 

 

 

  



Správičky z našej školičky... Správičky z našej školičky... 

Správičky z našej školičky... 

Správičky z našej školičky... Správičky z našej školičky... 

 

Reprezentácia našej školy 

Oliver Steiner z 5.C triedy je veľmi šikovný chlapec. Dobre sa učí, je milý, 

svedomitý, snaživý. Jeho veľkou záľubou je programovanie, roboty, lego. Preto 

sa zúčastnil veľmi zaujímavej súťaže FLL. 

Čo je FLL? 

FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 10-16 rokov. Zúčastňujú sa 

jej desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších - 

semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok 

sú zadané nové úlohy a mladí sa vo svojich triedach/kluboch pripravujú v 

tímoch - postavia a naprogramujú roboty, postavené zo stavebníc LEGO, a 

trénujú na súťaž. 

 

Oliver nám do redakcie napísal niekoľko viet o súťaži, ktorej sa zúčastnil: 

Skratka FLL je v preklade first lego league a ja som 

sa tejto súťaže zúčastnil v piatok 4.12.2015 na 

regionálnom kole v Žiline.  

V tejto súťaži ide o to, že dostanete zadanie a vy 

máte postaviť a naprogramovať robota, ktorý toto zadanie 

splní. Tento rok bolo zadanie TRASH TREK.  Okrem hlavnej 

hry robot game sú tu ešte aj robot designer, tímová práca 

a prezentácia. Náš tím sa umiestnil regionálne na 4.mieste. 

 

Blahoželáme!!!! 

Pripravila: redakčná rada a Oliver Steiner, 5.C 

 



 

 

 

 

 

  



Zázračná krajina 
 
 
 
 

Krajina pláva v bielom snehu, 
v domoch cítiť lásku a nehu. 

Láska sa sype zo strieborných striech, 
v uliciach počuť detský smiech. 

 
 
 

Pri plameni vianočnej sviečky, 
zo všetkých kútov rozvoniavajú perníčky. 

Lásky čas sa ženie mestom, 
usmievam sa pekným gestom. 

 
 
 

 
Mrázik zakryl výhľad z okna, 

sladké kakavko vypijeme až do dna. 
Láska kreslí po oknách, 

všade sa vznáša hviezdny prach. 
 
 
 

Pripravila: trieda 8.A 
 

  



Vianočná básnička 

 

Z večernej oblohy sa sype hodvábny sneh, 

radosť vládne vôkol nás. 

Pod snehom spí starý orech, 

akoby sa zrazu zastavil čas. 

 

 

Vianoce sú predo dvermi, 

kúzlo lásky všetkých zmení. 

Je to krása, ver mi, 

zohnať stromček ľahké neni. 

 

 

A keď už ten stromček máme, 

našli sme aj ozdoby. 

Na stromček to všetko dáme, 

s láskou ich naň povešiame a  večer sa zatvoria obchody... 

 

 
Autor článku : D. Švec 

Autor básničky : Trieda 8.B s pani učiteľkou Škulovou 



 Správičky z našej školičky... Správičky z našej školičky... 

Správičky z našej školičky... 

 

BRATSLAM 

28.11.2015 som bol spolu so spolužiakom Dominikom 

Morávkom a ešte s niekoľkými spolužiakmi z nižších ročníkov na 

anglickej súťaži BRATSLAM.  

Bolo to vynikajúce. Síce sme nevyhrali, ale užili sme si veľa 

srandy a zábavy. Celá sála bola plná talentovaných deciek a ich 

rodičov. Bolo veľa pekných vystúpení, ale vyhrať mohli len traja 

z  každej kategórie. Na tejto súťaži sme boli z našej školy už tretíkrát 

a vždy je to čím ďalej tým lepšie. Na túto súťaž sme neprišli zvíťaziť, 

ale zúčastniť sa  a ukázať, že sme šikovní. 

 

Autor: Max Mencl VIII.B 

 

  



Správičky z našej školičky... Správičky z našej školičky... 

Správičky z našej školičky... 

Vystúpenie našich žiakov 
 

 

 

Deti z našej školy sú veľmi, 

veľmi šikovné. Presvedčili sa o tom aj 

členovia Miestneho odboru Matice 

slovenskej v Devínskej Novej Vsi, na 

svojom vianočnom posedení v jedno 

príjemné nedeľné popoludnie. Deti 

z našej školy im pripravili veľmi pekný 

a milý vianočný program. Skladačku pestrých vystúpení predviedli v celej svojej kráse. 

Recitovali, spievali, hrali na rôzne hudobné nástroje. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré 

vystúpili v tomto programe. 

 

 

Pripravila : redakčná rada 

 

 

 

 

 

 

  



Advent 
Advent, advent, štyri sviece, 

prvá z nich sa zatrbliece. 

 

Za ňou druhá, tretia zhorí, 

prinesieme stromček z hory. 

 

A keď štvrtá horí stíška 

tešíme sa na Ježiška. 
 

 

 

 

 

Pripravila: Nika Griezlová, 8.B 

  



TIP NA VIANOČNÉ ČÍTANIE: 

 

Očko špehúň - Tajný život môjho brata 

Čo to ten brat zase stvára? Aj mamka sa už strachuje - zrazu sa len sprchuje a voňavkuje ako 

dáka fiflena. Očko musí prísť celej veci na koreň! Vrhne sa do pátrania a zistí: kto ukradol 

bicykle, kto zničil v škôlke preliezky a, hrôza! - koho brat Šimon pobozkal. Pozerať sa na 

bozkávačov je síce fúúj, ale je rozhodnuté. Žiadny futbal, žiadne džudo: Očko bude 

detektívom!!! 

 

 

 

Pripravila: redakčná rada 

  



Let balónom s redakčnou radou....let balónom s redakčnou radou 

(redakčná rada sa pohrala s rýmami) 

 

Letel balón na oblohe,  
až sa všetci čudovali,  
čo to, čo to letí? 
Balón, balón, je to tak,  
veľký ako severský tučniak. 
 
Adelka Biloruská 
 
Balón, balón, to je vec,  
letí, letí a neodletí? 
Odletí, veď je v ňom vzduch  
a nie , nie veru, žiadny duch. 
 
Edko Lenčéš 
 
Už je Grétka v balóne,  
hurá – už aj letí k oblohe. 
Grétka padá z oblohy,  
hurá – prežila to bez nehody. 
 
Grétka Gondová 
 
Letí balón ponad hory,  
letí rýchlo ponad ponad doly. 
Balón, balón , kde si?  
Práve strelil gól Messi! 
 
Terezka Macková 
 
 

Dneska snívam  o balóne, 
nie, nie, nesedím na záhrade,  
sedím ako mačka na kameni,  
snívam o ďalekej zemi. 
 
Karin Paďourová 
 
Letí balón letí,  
máme radi deti. 
Letí balón rýchlo,  
vták má svoje bidlo. 
 
Jakub Bago 
 
Letí balón oblohou,  
letí, už je za vodou. 
Letí rýchlo ako blesk 
 a keď praskne – to je tresk. 
 
Stelka Ryšánková 
 

 

 



Vianočný príbeh 
  V jednom meste žila jedna chudobná rodina.  Nemala veľa 

peňazí , ale mala jeden druhého.  

Rodičia chceli spraviť deťom pekné Vianoce a snažili sa preto 

robiť všetko, aj nemožné. Jedného dňa išli po meste a snažili sa od 

ľudí vypýtať si peniaze, aby si deti našli aspoň niečo pod stromčekom. 

No nič si nevyžobrali. Odchádzali domov smutní. Takto sa to 

opakovalo asi dva týždne. Boli čím ďalej tým viac smutní, že nedajú 

deťom nič pod stromček. Jedného dňa však išli po ulici a stretli 

jedného známeho, ktorý im dal zopár darčekov, ktoré mali byť pre 

jeho deti. Veľmi mu ďakovali a odišli domov aj s darčekmi. No ako tak 

išli, tak ich prepadol jeden gang a zobral im všetky darčeky. Boli 

z toho zdrvení.  Prišli domov so slzami v očiach a deti sa ich pýtali, čo 

sa stalo. Tak im to celé povedali.  No ako im to povedali, tak niekto 

zaklopal na dvere. Báli sa otvoriť, lebo si mysleli, že to budú tí ľudia 

z gangu. Nakoniec sa však jedno z detí zodvihlo a išlo dvere otvoriť. 

 Boli to ľudia z mesta, od ktorých sa snažili vyžobrať peniaze. 

Dopočuli sa, čo sa stalo a tak každý z nich niečo doniesol. Pozvali ich 

ďalej a skoro sa do tej ich starej chatrčky nezmestili. Všetci sa tam 

spolu najedli, zabavili a porozprávali. Boli to tie najlepšie Vianoce aké 

ich rodina zažila. 

 

Pripravil: D. Morávek VIII.B. 



Zopakujte si pred Vianocami: 

Poďme, bratia, do Betléma 
  

Poďme bratia do Betlema. 
Didlaj didlaj didlaj dá. 

Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, 
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 

Poďme bratia, poďme spolu. 
Didlaj didlaj didlaj dá. 

Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, 
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 

V maštalôčke tíško drieme. 
Didlaj didlaj didlaj dá. 

Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, 
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 

My Ježiška nevzbudíme. 
Didlaj didlaj didlaj dá. 

Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, 
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 

Hájaj, búvaj, dieťa zlaté. 
Didlaj didlaj didlaj dá. 

Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, 
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 

Didlaj dudlaj didlaj dá. Didlaj dudlaj dudlaj dá. 
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, 
Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 

  

  

Pripravila:  Grétka Gondová V.C 
  



Vianočný príbeh 

 

Bola raz jedna veľmi milá ,skromná a chudobná rodina , ktorá 

žila na kopci nad malou dedinkou. 

Blížili sa Vianoce a začal padať prvý sneh . Súrodenci z 

chudobnej rodiny Alžbetka a Tomáško boli veľmi slušné a milé deti 

,ktoré išli posledný deň do školy pred vianočnými prázdninami . 

Veľmi rady sa učili a snažili sa dostávať dobré známky .Keď sa 

ich na konci vyučovania spýtala ich spolužiačka, čo by si želali mať 

pod stromčekom , povedali ,že by si priali nové sánky na sánkovanie 

.Ich spolužiačka sa zasmiala a vykríkla na celú triedu, čo si prajú 

.Všetci sa im začali smiať , pretože každý z triedy má sánky a ony nie. 

Alžbetka a Tomáško sa ich snažili ignorovať .  

Keď prišli domov, ich otec doniesol krásny stromček do ich malej 

obývačky a hneď si deti išli ozdobiť stromček. Ich rodičia boli však 

veľmi smutní zato ,že sa blížili Vianoce, lebo sa im tento rok s 

peniazmi nedarilo  a nemohli svojim deťom urobiť radosť na Vianoce 

.Deti sa potom uložili do postieľok. Keď z okna videli padať hviezdu, 

vstali z postele a podišli k nemu .Každý si v duchu povedal svoje 

prianie a išli spať. Ráno, keď uvideli bielu prikrývku na kopci vykríkli: 

„Konečne je štedrý deň ! " Hneď sa obliekli a išli sa guľovať . Bolo im 

ľúto ,že pri sebe nemajú aj sánky na 

sánkovanie, ale verili v to ,že im ich 

Ježiško prinesie. Dobre vymrznutí 

prišli na obed domov, spravili si čajík 

a pomaly sa chystali na 

štedrovečernú večeru .Keď sa najedli, 

chvíľu čakali v kuchyni, kým nezazvoní zvonček . Keď zazvonil , deti sa 

rozbehli do obývačky a boli veľmi nadšené, čo tam všetko bude. No 

,ale svoj darček si nenašli a boli veľmi smutní ,ale keď akurát za 



oknom padla hviezda, tak sa za stromčekom zjavil druhý obrovský 

darček .Rodičia boli tiež prekvapení, čo tam je, keď im nič také veľké 

nekupovali, keďže nemali peniaze. Deti sa vrhli do rozbaľovania. 

Nemohli uveriť vlastným očiam, skákali až po strop od radosti, keď 

videli tie sánky, ani rodičia nevedeli o čo ide . Hneď išli s nimi von a 

začali sa sánkovať .Na druhý deň, keď sa išli posánkovať na iný kopec , 

bola tam ich spolužiačka ,ktorá sa im vysmievala .Keď uvidela ich 

sánky, skoro sa rozplakala , pretože mali lepšie sánky než ona. 

Deti si tieto sánky veľmi vážili a sánkovali sa s nimi každú zimu. 

 

Pripravila: Viki Síthová, 8.A 

 

 

 
  



                                                               Papuče     
 

Bolo raz jedno zábudlivé dievčatko čo sa volá BERTA .  

BERTA bola taká zábudlivá, že si raz zabudla papuče na 

Hawaii a už nemala žiadne iné. Keďže sa blížili 

Vianoce,  pre BERTU svitla nádej, že by si mohla želať pod 

stromček nové papuče. Jej želanie sa vyplnilo a keď prišli 

Vianoce, našla si BERTA pod stromčekom nové papuče 

so zajačikmi. Aby ich už nikde a nikdy nezabudla spravila 

si na uškách uzlíky.  

                                                           

 

 

                                                   

Pripravila: Karinka Paďourová, 5.C 
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Vianočný večer 

 

 

Keď je večer vianočný, 

rada snívam krásne sny. 

V kúte stojí krásna dáma, 

sviečkami je obsypaná. 

Hviezdička je veselá, 

anjelik sa usmieva... 

 

A na zemi hračiek hŕba- 

vidím vlak, loď, bábu, Kuba! 

Je to krása, nádhera, 

čo sa na mňa pozerá! 

Otvoriť hneď očká chcem, 

nech to nie je iba sen! 

 

 

 

Pripravil : Andrej Krajčír 8.A 

 

  



Bez komentára 
 

 

 


