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Milí čitatelia! 
 

Redakčná rada BukoVINIEK  srdečne pozdravuje všetkých svojich 

čitateľov počas tohto polročného kolotoča.  

Písomky, skúšanie, testy, previerky, odpovede, naháňanie zmeškaného, 

dopĺňanie vynechaného, obnovovanie zabudnutého – to všetko máme za sebou. 

Polročné výpisy  -  svedkovia našej polročnej snahy -  sú už pripravené na 

rozdávanie a na konci týždňa nás čakajú hoci len jednodňové na predsa len 

polročné prázdniny. Počas toho dňa si oddýchneme, aby sme sa s chuťou mohli 

pustiť do ďalšieho polroka. No nie? 

A čo ďalej?  

Naši spolužiaci bodovali v rôznych súťažiach a olympiádach, priniesli 

mnoho ocenení a dokázali svoju šikovnosť.  Siedmaci sa už nevedia dočkať 

lyžiarskeho kurzu. Privítali sme medzi nami na zaujímavej besede primátora 

našej Bratislavy pána Iva Nesrovnala a veľmi šikovne sme zvládli zorganizovať 

okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Rodičia a priatelia školy sa už 

tešia na tradičný školský ples a naši menší kamaráti z prvého stupňa na svoj 

veselý karneval. Činnosť krúžkov je v plnom prúde, športujeme, vychutnávame 

si nie príliš zimnú zimu.  

A popri tom sa tešíme na nové číslo 

BukoVINIEK. Aj redakčná rada mala veľa 

školských povinností, preto je dnešné číslo možno 

troška „diétnejšie“ ako tie ostatné. Nevadí, hurá do 

čítania! 

 

 

 

Vaše BukoVINKY 
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Redakčná nástenka...redakčná nástenka...redakčná nástenka... 
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Krása Bratislavy 

 

Krása nášho mesta Bratislavy, 

odráža sa vo vlnkách v našom Dunaji . 

 

Tomuto mestu patrí všetka naša sláva, 

kto nám ju tu postavil – odpovie nám naša história. 

 

Turistov sem denne Bratislava veľmi láka 

a ostatných jej verných obyvateľov denne sem-tam máta. 

 

Cez Žigmundovu bránu turisti stále chodia 

a obdivujú krásy mesta – ticho sa mu aj poklonia. 

 

Všetky krásy nášho mesta 

navždy zostanú nám v pamäti. 

 

Malo by patriť do divov sveta, 

pekné spomienky dá nám všetkým naveky. 

 

A o čom to tu hovoríme ? 

No o kráse,  ktorá patrí len a len našej  milej Bratislave. 

 

Autorka: Terezka Macková, redakčná rada 
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Náš rozhovor...náš rozhovor...náš rozhovor... 

 

Čo nového v školskom klube 

 

Prednedávnom sme 

zaskočili do školského klubu. Boli 

sme navštíviť pani 

vychovávateľku Danku 

Karolusovú, vždy usmiatu, dobre 

naladenú, obklopenú deťmi  

klubu, ktoré vždy niečo tvorivo 

kúzlia.  

Aj dnes mala pani 

vychovávateľka dobrú náladu a odpovedala nám na zopár otázok. 

 

Ako sa máte v školskom klube? 

Máme sa výborne. 

 

Čo chystá školský klub v blízkom období? 

Chystáme sa na karneval, ktorý máme veľmi radi. 

 

Ako sa chystáte na karneval? 

Je to každoročná milá situácia, chystáme masky a tešíme sa. 

 

Čo si želá školský klub v novom roku? 

(smiech) Aby bolo lepšie ako minulý rok, aby sme boli zdraví a spokojní. 

 

Pani vychovávateľke Danke veľmi pekne ďakujeme za milý rozhovor 

a školskému klubu želáme všetko len to najlepšie v ich tvorivej práci. 

Autorky: Eliška Filipová a Lenczová 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky...správičky 

 

 

Vzácna návšteva 

 

 

Dňa 26.januára sme v škole mali vzácnu návštevu. Zavítal medzi nás 

primátor hlavného mesta pán Ivo Nesrovnal.  

Prišiel sa pozrieť na našu školu. Pani riaditeľka ho zoznámila so školou, 

čo máme nového, ako sa nám darí, aké dosahujeme výsledky v škole aj mimo 

nej.   

Páčila sa mu školská knižnica, pochválil množstvo krúžkov, ktoré v  škole 

máme a potešili ho aj výsledky našich žiakov v rôznych súťažiach. Potom 

nasledovala mimoriadne zaujímavá beseda, ktorej sa zúčastnili siedmaci, ôsmaci 

aj deviataci.  

Naše deti pána primátora privítali búrlivým potleskom. Pán primátor 

predstavil prezentáciu o tom, čo všetko sa v našom meste robí – doprava, čistota, 

zeleň. A naše deti ho priam zasypali množstvom zaujímavých otázok. Katka 

Gersová, Ondrík, Klára, Danko, Miško Ondruška, Maxík či Janko Červenka 

prekvapili pána primátora svojimi znalosťami súvisiacimi s problémami nášho 

hlavného mesta a odbornosťou ich super otázok.  V kinosále tak vznikla veľmi 

zaujímavá diskusia o Bratislave, Devínskej Novej Vsi , MHD-čke, cyklotrasách, 

ochrane životného prostredia, o triedení odpadu, školstve  a podobne.  

Pán primátor odchádzal spokojný – v našej škole rastú budúci odborníci, 

ktorí budú pre Bratislavu veľkým prínosom. Možno je medzi nimi aj budúci 

primátor ,kto vie! 

 

Pripravila: redakčná rada 
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Zo života deviatakov...zo života deviatakov...zo života deviatakov  

 

Pred štartom na strednú školu 

 

Deviataci to nemajú v deviatom ročníku práve najľahšie. Máme tu polrok 

a to pre deviatakov znamená, že sa o chvíľu začne obdobie,  kedy sa budú 

musieť poriadne zamyslieť, čo by v živote chceli robiť ďalej. Kam po skončení 

základnej školy? 

V Bratislave máme veľa stredných škôl, a preto to nebude vôbec ľahké. 

Spravili sme menší "výsluch"  deviatakov a spýtali sme sa ich, ako si 

predstavujú svoju budúcnosť.  

Väčšina deviatakov v tom ešte nemá úplne jasno a tak jednoducho 

odvetili – neviem. Chalani by chceli väčšinou ísť cestou technicky zameranou. 

No našli sa aj kuchári alebo teda pracovníci v hotelovom priemysle, 

automechanici či ítéčkári. Naše dievčatá pôjdu asi na gymnázia, na 

gastronomické teda hotelové školy a obchodné školy čiže obchodné akadémie. 

Máme tu teda nádejných automechanikov, kuchárov/kuchárky, 

čašníkov/čašníčky a mnoho ďalšieho.  

My všetkým držíme palce, aby sa dostali na školy, ktoré si vyberú a nech 

sa im v budúcich kariérach darí.  

 

Pripravila: Kika Pokorná, redakčná rada 
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Z rozprávky do rozprávky 

 

Zakliata princezná 

 

Kde bolo tam bolo, žila jedna krásna princezná Jasmína a princ James. Oni 

dvaja sa mali veľmi radi.  

V jednu krásnu noc sa konal ples. No v tu istú 

noc prišla zlá čarodejnica a princeznú uniesla. Zlá 

čarodejnica princeznú zakliala na sovu do temného 

lesa. Keď sa ráno princ zobudil, tak sa čudoval, kde 

princezná je, hľadal ju po celom zámku dva dni 

a nič. Prešiel aj tretí deň a princ sa o princeznú začal  

báť. Tak sa vydal to temného lesa. Princ však 

nevedel, kadiaľ má ísť a tak mu začali pomáhať 

zvieratká. Ako prvé zvieratko mu pomohla líška 

a poradila mu, že má ísť tam, kde sídlia krokodíly a 

prejsť mostom a tam mu pomôže ďalšie zvieratko. 

Tak princ urobil to, čo mu líška poradila. Ako 

prešiel most, tam ho čakala žabka, ktorá mu 

poradila - choď cez stromy, ktoré počuješ ako sa rozprávajú a keď to spravíš, tak 

nájdeš svoju princeznú. No ale aby si ju vyslobodil, musíš jej dať pusu z pravej 

lásky.  

Tak princ urobil to, čo mal a vyslobodil princeznú, ježibaby sa zbavil a išli 

spokojní na zámok. Na kopci bol zvonec a rozprávky je koniec. 

 

Autorka: Laura Látečková, 5.D 
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Svet okolo nás 

 
 

Devínska Nová Ves a jej zaujímavosti 
 

 
Devínska Nová Ves je mestská časť Bratislavy, ktorá je podľa mňa 

najkrajšia.  

Máme tu veľa možností na turistiku a 

oddych. Nad sídliskom sa týči pieskový 

kopec z názvom Sandberg, kde sa našlo až 

300 druhov skamenelín.  
Rieka Morava a jej okolie nám 

ponúka možnosť cykloturistiky, dokonca s 

možnosťou prejsť do Rakúska a do Česka. 

Na skok máme krásny zámok Schloss 

Hof, stačí prejsť cez cyklomost.   

V Devínskej pôsobilo a pôsobí veľa 
spisovateľov, napr. Peter Pišánek, Rudolf 

Sloboda, Dušan Tarageľ aj Táňa 

Vasilková Keleová. .  

Naša mestská časť je bohatá na 

kultúrne podujatia.  

Pred Vianocami sa všetci 
stretávame na “Vianočnej uličke”, na 

jeseň je to “Jablkové hodovanie, na jar 

“Samove hry” a festival chorvátskej 

kultúry. A mnohé ďalšie. Devínsku máme 

radi, dobre sa tu býva, na skok do prírody, 

dobré školy, bohaté tradície, bohatá 
súčasnosť. 

 

Autor: Matej Švikruha, redakčná rada 
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Z rozprávky do rozprávky 

 

Kubo a kúzelná palička 

Bol raz jeden Kubo, ktorý býval v dome. Kubo mal strašne rád knihy, kde 

sa čaruje. Raz našiel pod posteľou zaprášenú hrubú hnedú knihu. Vytiahol ju 

a prečítal: Čarodejnícka kniha. 

Kubo sa tak potešil, až mu oči zažiarili. Otvoril ju a celá kniha bola plná 

fantastických kúziel. Ale potom sa zamyslel a povedal: „Ale ako budem čarovať?“ 

a začal listovať strany. Na poslednej strane ležal drevený prútik. Kubo sa znova 

potešil a začal listovať. Na stoosemdesiatej strane našiel kúzlo omráčenia. 

Povedal kúzlo a z prútika vystrelili modrofialové iskry. Na druhý deň išiel za 

chlapcami, ktorí mu robia zle. Vytiahol prútik a povedal kúzlo. Všetci sa mu 

vysmievali. Kubo nepochopil, prečo sa mu vlastne smiali. Potom zistil, že mal iba 

halucinácie. Utiekol do svojej triedy a sadol si.  

Keď prišiel domov, hneď išiel 

do svojej izby. Pod posteľ hodil knihu 

aj s prútikom. Potom sa k nim už 

nikdy ani nepriblížil. Na ďalší deň 

prišiel k spolužiakom a dobre sa im za 

minulý deň vysmial. Potom sa s ním 

už každý v jeho škole chcel kamarátiť. 

Zazvonil zvonec a rozprávky je 

koniec. 

 

Autor: Matej Kopál, 5.D 
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Z našich slohov...z našich slohov...z našich slohov  

 

Zima 

 

       Zima je krásne ročné obdobie. Prichádza hneď po jeseni. Zvieratá si robia 

zásoby na zimu, vtáci odlietajú do teplých krajov a príroda? Tá ma tiež svoje 

čaro. Milé a sympatické. Také zimné. Pokojné.  

      V tomto ročnom období vyzerajú stromy, ktoré 

sa pomaly, ťarbavo a ťažkopádne kolembajú vo 

vánku, ako keby tancovali. Zimný tanec je krásny, 

pomalý, ale nádherný. Druhé husle hrá žblnkot 

vody, ktorá sa roztápa z cencúľov. Tie strážia 

strechy ako ostnatý drôt. Rytmus udáva biela 

prikrývka, ktorá sa zrejme vysypala anjelom, keď 

sa potácali po nebi. Rovnakej farby sú aj rieky, no 

nie v tomto období. Ticho sadá po krajine, vietor 

spieva uspávanku, stromy tancujú, potok spí, mráz 

pracuje. Zima, zima, zimička vládne okolo nás 

a my ju obdivujeme, ako sa len dá. Alebo nie?  

 

Autor: Oliver Miko, 7.C 
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Predstavujeme ...predstavujeme...predstavujeme... 

Naši úspešní spolužiaci – ZUZKA MALÍKOVÁ 

 

Dovoľte, aby sme čitateľom BukoVINIEK predstavili siedmačku Zuzku 

Malíkovú.  

Zuzka je veľmi milé a sympatické dievča. Veľmi dobre sa učí, je veľmi 

usilovná, v triede obľúbená, ochotná, priateľská a mimoriadne nadaná. Od 

malička sa venuje folklóru. Ľudové piesne a ľudové tance sú jej obrovským 

koníčkom. Mali ste ju možnosť vidieť 

vystupovať počas benefičného koncertu. 

Oslovili sme Zuzku a poprosili o krátky 

rozhovor. 

Koľko rokov tancuješ? 

Tancujem už osem rokov. 

Ako sa volá súbor, v ktorom tancuješ? 

Náš súbor sa volá Klnka. 

Koľko detí vystupuje vo vašom folklórnom 

súbore? 

V našom súbore je okolo sto detí, sme 

veľkým súborom, máme za sebou už mnoho 

úspechov, úspešným vystúpení a reprezentácií 

Slovenska v zahraničí. 

Aký je tvoj najobľúbenejší kroj? 

Mojím obľúbeným krojom je kroj tekovský 

a detviansky.   

Aký je tvoj najobľúbenejší tanec? 

Mám rada šarišské polky a tanec Tekov. 

 

Ďakujeme za rozhovor. 

 

Autorka: Tamara Šimončič, redakčná rada         
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Môj obľúbený herec 

Môj obľúbený herec je Matthew Gray Gubler. 

Hrá vo viacerých filmoch, ale ja pozerám len Myšlienky vraha aj s mojou 

maminou. Narodil sa 9. marca 1980, čiže tento rok bude mať 38 rokov.  

Narodil sa v Las Vegas v Nevade a má dvoch súrodencov. Daboval 

Simona vo filme Alvin a Chipmunkovia. Keď ešte nebol herec, tak si zarábal 

tým, že pracoval ako model. Ja osobne ho úplne zbožňujem aj ako herca, aj ako 

normálneho človeka v jeho klasickom nehereckom živote. Priznávam aj, že som 

ním úplne posadnutá a mojím najväčším životným snom je, že sa s ním 

stretnem.  

Máme aj niečo spoločné a to je to, že obaja milujeme psíkov.  To dole je 

jeho havko.   

Autorka: Karin Paďourová, redakčná rada 
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Správičky zo školičky...správičky zo školičky...správičky zo školičky 

Spomienka na benefičný koncert 
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Na návšteve v kabinete pána učiteľa Durmeka 
 

  


