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Milí čitatelia, 

 

predstavujeme nové číslo  obľúbených BukoVINIEK. 

Vychádzame práve v čase, keď sa končia jarné prázdniny. 

Dúfame, že ste si oddýchli a načerpali nové sily tak veľmi 

potrebné v školských laviciach. Určite ste boli lyžovať, navštívili ste 

príbuzných, prečítali ste si nejakú dobrú knihu.  

Po prázdninách opäť otvoríme školské učebnice a budeme 

pokračovať   v tom, čomu sa vraví učenie. Okrem toho nás čakajú 

mnohé zaujímavé podujatia. Marec – 

mesiac knihy, Hviezdoslavov Kubín 

a dlho očakávaná noc s Andersenom. 

V marci sa začína jar a tá znamená 

slniečko, snežienky, štebotanie 

vtáčikov čiže radosť a nové sily. 

Máme sa na čo tešiť! 

Tak nech sa páči, prečítajte si 

teraz nové číslo BukoVINIEK. 

 

 

 

Vaša redakčná rada  



Prázdniny 
 

Karolína Komáčková 

5.A 

Cez prázdniny 

každý deň 

v klube DANUBE tancujem. 

 

Samba, rumba, 

chacha, jive. 

Tieto tance 

rada mám. 

 

Moja trénerka 

volá sa  Kristínka 

 

Je to veľká tanečnica ! 

Chceš ju vidieť? 

Youtube klikaj! 

 

Cez prázdniny, 

to mi ver! 

Na klavír 

hrám každý deň. 

 

Hudba, tanec, spev 

hneď mám krásny deň! 

 

 

  



Moje prázdniny vo Vysokých Tatrách  

 

Tieto jarné prázdniny som navštívila Vysoké Tatry. Počasie bolo 

“celoročné“ prvý deň bolo ako na jar, druhý deň bolo rekordných 18 

stupňov ako na začiatku leta, tretí deň pršalo ako na jeseň a štvrté 

ráno nás prekvapilo hustým snežením. Navštívili sme Lomnický štít, 

Štrbské Pleso a aj Hrebienok. Na Hrebienku je momentálne z ľadu 

spravený ľadový chrám – Tatranský dóm. Je to niečo neopísateľne 

krásne. Tieto prázdniny som si veľmi užila.   

 

                     

 



 

 

Autorka a fotografka: Stelka Ryšánková, 7.B 



Vlastná tvorba: 

 

Jar 
 

Keď sa príroda odkrýva , 

spoza bielej periny , 

už pomaly prichádza vôňa  

prebudenej krajiny . 

 

Po snehu už ani chýru , 

kvietky rozkvitajú , 

a už o chvíľu , 

vtáky prilietajú . 

 

Krajina lúčmi zohriata , 

lúka je kvetmi posiata . 

To sú tie krásne dary ,  

od prebúdzajúcej sa jari . 

 

Autorka: Viki Síthová, 8.A 

  



9. reprezentačný ples  
V sobotu 23. januára 2016 sa členovia súboru spolu so svojimi 

rodičmi a priateľmi znovu stretli na svojom už 9. reprezentačnom 

plese, v tradične  prekrásne vyzdobenej sále DK Devín. Ples sviatočne 

otvorili tanečníci súboru. Atmosféra plesu mala rodinný nádych, bola 

veľmi uvoľnená a všetci sa veľmi dobre zabávali. Nechýbalo ani dobré 

jedlo a prívetivá obsluha vďaka kuchárom a čašníkom z Pizzérie 

Valentian. Hudobná skupina Mustang z Čunova vytrvalo hrala do 

rána, kedy sme sa veľmi neradi začali rozchádzať domov. Každý 

odchádzal domov so slovami: „ Už sa teším na budúci rok!“ Smiechu 

a radosti si užili aj pri losovaní tomboly, ktorá bola veľmi bohatá, 

vďaka množstvu sponzorov, darcov a priaznivcov súboru. Ďakujeme 

všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že sa aj 9. 

reprezentačný ples DFS Grbarčieta úspešne vydaril.  

 

               

 

 

Pripravila: Niki Griezlová, 8.B 

 



Báseň o ročných obdobiach 

 

Príroda je krásna, 
ako hviezda jasná. 
Musíme ju chrániť, 
nesmie sa však brániť. 
  
Všetko sa zas prebúdza, 
o jarné vône nie je núdza. 
Lúka krásne rozkvitla, 
kvetinky nám poskytla. 
  
Motýlik na kvete sedí, 
slnko naňho s láskou hľadí. 
Všetko vôkol kvitne, 
a nič nezanikne. 
  
Listy zo stromov padajú, 
a vtáci domov odlietajú. 
Lístie sa už červená, 
a učiteľka je od jedu zelená. 
 
Všade vládne biely sneh, 
vonku počuť detský smiech. 
Nie je to však náhoda, 
len vianočná nálada. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Autori: spoločná práca 8.A 
  



Básničkovanie 
 
Krtko 
Krtko hľadal v zemi mušky,  
ale míny boli všade,  
krtko hryzol do rozbušky 
a už lieta po záhrade. 

  

Dunčo 
Dunčo strašne smrdel zasa,  
tíško grcal v našej chatke.  
Špinavý bol ako prasa,  
vypral som ho v tatramatke. 
  
Dvojmetrová potvora 
Dvojmetrová potvora,  
vkročila k nám do dvora,  
asi už k nám nevkročí,  
má motyku v obočí. 
  
  

Netopier 
Netopier si lieta lesom,  
v očiach on má veľký strach.  
Do troch stromov sa už tresol,  
veď má walkman na ušiach. 
 

 

Stranu pripravil:  Sebastián Hajdu, 5.C 
  

  

 



          Malý   

princ

  
Autor v detstve veľmi rád kreslil, no dospelí ľudia 

nevideli v jeho kresbách to, čo by mali, nevedeli ho pochopiť. 

Jedného dňa havaroval lietadlom v púšti. Bol nútený v púšti 

prespať. Ráno ho zobudil tenký hlások malého chlapca : „ 

Prosím, nakresli mi ovečku.“ Nakreslil mu malú ovečku 

v debničke, z ktorej bol Malý princ nadšený. Postupne sa 

spoznávali a Antoine zistil, že Malý princ býva na asteroide 

veľkom ako dom a veľmi rád pozoruje západ Slnka. Malý princ 

spoznával veci na Zemi, ako čo funguje. Antoine zase počúval 

princove príbehy, napríklad o namyslenej kvetinke, o tom ako 

navštívil iné asteroidy, na ktorých spoznal napríklad 

zemepisca, ktorý mu odporučil navštíviť planétu Zem. 

Vysvitlo, že Malý princ pristál presne tam, kde Antoine 

havaroval. Raz keď im už dochádzali zásoby vody, rozhodli sa, 

že pôjdu hľadať studničku. Ale našli takú, ktorá vôbec 

nevyzerala ako studnička na púšti. Na nasledujúci deň malo 

byť výročie jeho dopadu na Zem a malý princ ho chcel stráviť 

presne na tom istom mieste, kde sa to stalo. Vysvetľoval 

Antoineovi, že sa musí vrátiť domov, presne ako on, lebo je 

zodpovedný za svoju kvetinu, ale žiadal ho, aby nešiel s ním v 



noci na to miesto, lebo bude vyzerať ako by umieral. Ale on 

po uštipnutí hadom v tú noc nezomrel, len tu musel zanechať 

svoje telo, ktoré bolo príliš ťažké a jeho planétka príliš ďaleko, 

aby ho bral so sebou. 

 

Môj názor: Túto knihu som si vybral pretože má veľa citátov 

na zamyslenie  ako napríklad : Je oveľa ťažšie súdiť seba ako 

svojho blížneho,“ alebo "Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné 

je očiam neviditeľné."      

 

 

                                                                                                          

Autor:   Denis Vlašič, 8.B 

 

  



Básničkovanie: 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

 

už to vieme naspamäť, 

že mám doma guľomet, 

už aj raketomet. 

Pod posteľou dynamit, 

na skrini tri snajpre, 

v skrini mám aj pištoľku, 

v garáži mám tank, 

už je to tak, 

že mám taký dom, 

a vyletím v ňom, 

do vesmíru vzduchom. 

 

Stranu pripravil: Sebastián Hajdu, 5.C 

 

  



                                  Jar sa blíži   
      Jar sa blíži, 

pozor alergici.  

    Kvety kvitnú,  

vence pletú.                                        

 

                                                      Komáre vyliezajú, 

                                          no húsenice zaliezajú. 

                                                      Šarkany si púšťajme, 

                                              ale  stromy nelámme! 

 

Vtáčiky už prilietajú 

         tiež  sýkorky vyletujú. 

Na prechádzky chodíme , 

         psíka sebou vodíme. 

 

                                           To je koniec mojej básne, 

                                         tým to proste celé hasne. 

 

Autorka: Terezka Macková, 5.C 

                                                    



Básničkovanie 

 

Na poli sa deti hrali, 

okolia si nevšímali. 

Kombajnista netuší, 

že im tú hru preruší. 

  

 Červená čiapočka kráčala po lese, 

že babičke niečo dobré donesie. 

V lese ju stretol vlk, 

skoro jej odrezal krk. 

Červená čiapočka bežala, 

ale pri tom si životy míňala.  

Narazila do stromu a ten strom, 

vyzeral, ako keby 
doňho udrel hrom. 

A pre toto sú stromy 
krivé, 

a červené čiapočky už 
nie sú živé. 



  

  

Bábätko čo práve zbledlo, 

zelenú rajčinu zjedlo, 

potom nejakým spôsobom zvädlo, 

a vyvrátilo všetko jedlo. 

  

  

Postavil som nový vlek, 

opraviť ho príde Shrek.  

A keď ho už opraví, 

Fiona ho pokazí. 

 

Stránku pripravil: Sebastián Hajdu, 5.C 

  



Básnička o ročných obdobiach 
 

Vysoké hory, zelený háj,                                                       

zvieratká sa tešia je to raj.                                                                              

Zurčiaci potok, voňavá lúka,                                               

modrasté nebo, svieži vánok fúka. 

 

Kvetinky sa nám prebúdzajú,                                              

vtáčiky radostne štebotajú.                                                             

Zubaté slniečko zohrieva našu zem,                                    

začína krásny jarný deň. 

 

Na oblohe slnko svieti,                                                             

lúka je posiata rôznymi kvetmi.                                             

Včeličky medzi nimi poletujú,                                         

a radostne ich opeľujú. 

 

Začína viať jemný vánok,                                                     

príroda sa ukladá na zimný spánok.                                        

Padajúce pestrofarebné listy pomedzi stromy,                           

vytvárajú farebný koberec pod nimi. 



 

Krajinu zakryla biela perina,                                                   

príroda celá pomaly usína.                                                         

Dedo Mráz kreslí krásne obrazce, sú ich plné 

okenice. 

 

Autor: David Švec, 8.B 

  



Rozprávkový mix 
(autor: Oliver Šteiner) 

 

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno mesto menom Bambosy. Toto mesto 

obývali len rozprávkové bytosti, napr. Polepetko. A o ňom je tento príbeh. Pán 

Polepetko potreboval peniaze, a tak šiel na brigádu. A tak sa  zamestnal u pána 

Vlka, ktorý konal párty a potreboval vrátnika. A tak tam teda šiel a vlk mu 

povedal: „Tu máš zoznam pozvaných a keď príde niekto z nich, tak ho pošli 

tadiaľ.“   „Dobre,“ povedal Polepetko. A tak o tri dni videl, že je na stĺpe v strede 

mesta plagát: 

 

„Fúha“, hovorí si obor, „dúfam, že sa tam zmestím, lebo tam idem!“ „Aj my tam 

pôjdeme! povedali Pat a Mat naraz. Polepetko si povedal, že to musí byť 

zaujímavé. Dúfam, že som aj ja pozvaný, ale asi áno! Tak sa teda v nedeľu konala 

veľká párty. Niektorí sa nedostavili, veď Polepetko bol vrátnik. Červená Čiapočka 

sa vozí v bruchu pána Vlka a Guliver bol šťastný, lebo zistil, že sú tu aj trpaslíci.  

A naopak obor bol smutný, lebo sa do domu nezmestil. Prišli tu aj tri 

prasiatka a vlk bol taký šťastný, že má čo jesť, že sa to ani popísať nedalo. Bola to 

veľká párty. A na prekvapenie si Popoluška so Snehulienkou rozumeli. Ale bola 

tu aj striga. Dávali si rôzne súťaže, ale vždy vyhrala Pipi dlhá pančucha. Napodiv 

dorazili Maťko a Kubko na ovciach. Princ Bajaja neprišiel, keďže stále sa 

s Polepetkom trápil. Prišli tam aj princezné, drak, dievčatko so zápalkami, Janko 

a Marienka a mnohí iní. Pat a Mat robili pre Janka a Marienku pec, aby mali strigu 

na čom spáliť. Samozrejme, sa im to nepodarilo. Kvety mali krásne, veď tam 



predsa pracovala Včielka Mája. Dokonca pomohla aj ruži, ktorá patrila Malému 

princovi. Nemo si plával v šampanskom a bol šťastný tiež.  

Na ďalší deň to bolo v novinách a pán Vlk bol šťastný, že spravil párty, ktorú 

chcel spraviť už dávno.  

 

  



Tešíme sa 
 

 


