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Milí čitatelia! 

 

Jar je tu! Hoci sa to vôbec nezdá-  ráno ešte mráz, sem tam studený vetrík, zabudnutá 

snehová vločka, napriek tomu už podľa kalendára máme tu jar. Všetko sa začne pomaličky 

prebúdzať zo zimného spánku, slniečko bude stále vľúdnejšie, prvé snežienky, krokusy, 

tulipány – jednoducho jar! 

Oslávili sme Marec – mesiac knihy, chystáme sa na výchovný koncert, boli sme na 

zaujímavých besedách so super spisovateľmi, otvorili sme projekt Vedomostné ostrovy, 

deviataci absolvovali testovanie a rozhodujú sa , kam zo základnej školy.  

Pred dverami je Veľká noc a veľkonočné prázdniny. Spolužiakom ešte budeme držať 

palce v súťaži Hviezdoslavov Kubín, no a máme za sebou Matematického klokana a iné 

postupové kolá rôznych olympiád. Školský kolotoč sa krúti, všetko je v plnom prúde tak, ako 

má byť. Pripravujeme sa na deň otvorených dverí, čaká nás zápis prváčikov, Jarný beh, 

triedne schôdzky rodičov.  

 S jarou prichádza jarná únava, ktorej sa dúfam úspešne vyhneme. Hurá do plnenia 

školských povinností, hurá von na ihriská, hurá do prírody, hurá za športom  a inými jarnými 

aktivitami.  

Veľa chuti do jarného prebúdzania sa! 

 

 

Vaše BukoVINKY 
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Naša tvorba 

 
Jarná pohoda 

 

Zima nám odchádza 

a jar prichádza. 

 

Ranná rosa prebúdza mravčekov, 

ktoré vychádzajú zo svojich domčekov. 

 

Už počuť bzukot včielok 

ako vychádzajú z úľových dierok. 

 

Vtáčiky už kŕmiť nemusíme 

to čo nenájdu si v zime jar im prinesie. 

 

 
 

 

Jar im prinesie celkom sama 

i teplé slniečko každého rána. 

 

Všetko kvitne, všetko voní, 

nový život nám tu s jarou zvoní. 

 

 

Autorka: Tamara Šimončič , redakčná rada 
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Marec mesiac knihy  
 

 

 

V utorok 13.marca sme sa zúčastnili mimoriadne zaujímavej besedy so 

spisovateľkou, ktorá sa volá: Lena Riečanská. Bola to veľmi zaujímavé! 
 

Zopár slov o pani spisovateľke:  

Vyštudovala Strednú ekonomickú školu v Bratislave potom pracovala  na 

generálnom riaditeľstve združujúcom chemické podniky Slovenska.  Nejaký čas 

pôsobila aj v bratislavskom Slovnafte. Časom prišla k práci v organizácii úzko 

spolupracujúcej so samosprávami celého Slovenska. Po rokoch sa rozhodla 

zmeniť spôsob života a popustiť uzdu svojej poetickej duši a venovať sa vo 

väčšej miere svojim záľubám. Potom začala písať romány a detskú literatúru. Už 

na základnej škole písala rozprávky o zvieratkách, potom básne, ktoré recitovala 

priateľom, neskôr moderovala programy tanečných súborov,  pri tom 

uplatňovala vlastnú tvorbu. 

 

Známe diela : Tiborove trapasy, Soňa, čo sa deje?, Monika to roztočí, Ach, tá 

Joja! Pani spisovatelka veľmi zaujímavo rozprávala o svojom živote a o svojej 

tvorbe. 
 

Autor: Samko Tkáč, 7.A 
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Marec - mesiac knihy 

Mesiac marec tradične spájame s príchodom jari a kvitnutím prvých 

snežienok, ale aj s pojmom marec – mesiac knihy. Kniha - najväčší priateľ 

človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov 

mladých či starých. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci? Z 

historického hľadiska sa tento mesiac viaže na Mateja Hrebendu, ktorý šíril 

osvetu a vzdelanosť, pretože miloval knihy. 

Matej Hrebenda sa narodil na Rimavskej Píle. Veľmi skoro mu zomrela 

matka. Jeho otec nikdy dlho nevydržal v žiadnom povolaní. Matej mal od 

narodenia zrakovú chybu. Veľmi rád čítal, no v noci čítať nemohol. Preto rád 

počúval. Chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Už v štrnástich 

rokoch sa začal zaoberať poéziou. V roku 1814 napísal prvé ľúbostné verše. Vo 

svojom kroji prechodil celé Slovensko i Čechy. Ponúkal na predaj knihy alebo 

vymieňal staršie za nové. Oženil sa dvakrát a mal syna a dcéru. V marci roku 

1880 zomrel a pochovaný je v Hačave.  

Žiaľ, v súčasnosti mladá generácia zanedbáva dobrú beletriu a radšej 

neprestajne hľadí na televíziu alebo sedí pred počítačom a mrhá čas na 

sociálnych sieťach. Pritom by sa dal využiť oveľa užitočnejšie, a to prečítaním si 

dobrej knihy, o ktorej sa môžeme medzi známymi porozprávať.  

I keď mladí ľudia čoraz menej navštevujú kníhkupectvá či knižnice, 

našťastie aj pre týchto sa nájde nový moderný spôsob, ako si prečítať knihu a 

nemusieť pri tom prevracať strany. Internet nám ponúka elektronickú formu 

čítania kníh so širokým sortimentom od klasiky ako Otec Goriot od Balzaca až 

po modernú literatúru. Druhou alternatívou je zakúpenie elektronickej čítačky, 

do ktorej sa konkrétne diela dajú stiahnuť.  

Množstvo informácií je čerpaných z nedôveryhodných zdrojov a 

výsledkom je skreslenie pohľadu na svet. Na rozdiel od internetu a televízie 

kniha poskytuje presné údaje, čo samozrejme závisí aj od dátumu jej vydania, a 

popravde je to neprekonateľný pocit prevracať stránku za stránkou. 

Najlepšie je riadiť sa výrokom známeho pedagóga J.A. Komenského, 

ktorý povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať 

múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ 

 

 

Autorka: Eliška Lenczová, redakčná rada 
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Naše úspechy...naše úspechy 

 

Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch 
 

Tieto posledné tohtoročné majstrovstvá sa konali 24.marca v športovej 

hale Milénium v Nových Zámkoch.  

Pri príchode do Nových Zámkov z ktorejkoľvek strany už dlhší čas vítali 

návštevníkov veľké bilboardy, ktoré oznamovali, že práve v ich meste sa koná 

veľký tanečný sviatok.  Športová hala bola naozaj nádherne vyzdobená 

s veľkými lustrami , kvetmi, stolmi s bielymi obrusmi, ako keby sme ani neboli 

v športovej hale.  

Ale nikto sa nedal oklamať! 

Tanec je šport a to veľmi náročný a ťažký, ale 

zároveň prekrásny. 

Na tieto majstrovstvá sme sa s mojim tanečným 

partnerom Timotejom pripravovali veľmi zodpovedne, 

mali sme  dva dlhé víkendové campy a tréning každý 

deň. Bola to pre nás jediná príležitosť zatancovať 

najlepšie ako vieme a dostať sa do finále, teda zároveň 

do reprezentácie SR v tanečnom športe. 

Naše úsilie sa nám oplatilo, umiestnili sme sa na  krásnom finálovom 

siedmom mieste. 

 

Boli sme veľmi šťastní, aj naši tréneri a rodičia. 

 

Bol to pre všetkých nezabudnuteľný zážitok.  

 

 

Autorka: Karolínka Komáčková, 7.A 

 

 

Redakčná rada Karolínke a jej tanečnému partnerovi srdečne blahoželá a 

drží palce pri ďalších úspechoch. 
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Aktuálne …aktuálne…aktuálne… 
JAR 

 

Keď vonku nie je sneh a kvitnú kvety, 

keď nie je zima a spievajú vtáky, 

je tu jar. 

 

Slniečko vtedy svieti, a nebránia mu mraky, 

nepadajú vločky, ale dažďové kvapky 

a aj ten dážď je vždy krátky. 

  

Zimnú bundu odložíme do skrine, 

pretože jeden celý rok sa jej vyhneme. 

Šály a rukavice – schováme do pivnice. 

 

Nedotkneme sa ani lyží a sánok, 

pretože si užívajú ročný spánok… 

Korčule a boby, 

užívajú si ročnej pohody. 

Von pôjdu až o rok, 

keď ukončia svoj ročný spánok. 

 

Jarné kvety – zaujímavosti 

Vedeli ste, že: 

 

Narcisov je viac ako 60 druhov? Niektoré sú dlhé len 7 cm, 

ale iné môžu mať aj 0,5 m. Väčšinou sú žlté, biele, 

oranžové, ale dokonca aj ružové.    

 

Tulipány môžu byť dlhé až 70 cm a čo sa týka farieb môžu 

byť aj čierne či zelené. 

 

Fialky sú rôznych farieb, nielen 

fialové, ale aj ružové, modré a asi 

tomu nebudete veriť, ale aj žlté. 

 

Snežienky veľmi dobre znášajú 

mráz, dokážu v mrazoch prežiť aj 

niekoľko dní. Dokonca môžu pod snehom aj zakvitnúť. 

 

Pripravila: Katka Gersová, redakčná rada 
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Jar očami redaktorky Katky Gersovej 
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Najdrahší dezert na svete 

 

V manhattanskom podniku Serendipity 3, kam smerujú prvé kroky všetkých návštevníkov Veľkého 

jablka, podávajú ten najdrahší dezert na svete. Je vyrobený z niekoľkých druhov čokolády a 

dekorovaný jedlým zlatom.  

Táto neprehliadnuteľná reštaurácia na Upper East Side ponúka zmrzlinový pohár so zlatom, neslaným 

kaviárom a kandizovaným ovocím z Paríža, ktorý získal Guinessov titul najdrahšej zmrzliny na svete. 

Luxusná paleta dezertov však týmto skvostom nekončí. Najdrahšou položkou na zozname je Frrrozen 

Haute Chocolate. 

Dezert zapísaný do Guinessovej knihy rekordov pre jeho astronomickú cenu bol vytvorený v 

spolupráci s klenotníctvom Euphorian New York. Podávaný je v krištáľovom pohári, ktorý má na 

spodnej časti náramok z 18-karátového zlata a 1-karátových bielych diamantov. Týmto však prepych 

nekončí. Na konzumáciu Frrrozen Haute Chocolate totiž dostanete zlatú lyžičku so vsadenými 

diamantmi vo farbe čokolády. Jej dizajnovanie trvalo celé tri mesiace a po dojedení dezertu si ju 

môžete vziať so sebou domov. 

Vo vnútri krištáľu je výstelka z 23-karátových zlatých plátkov, do ktorej je uložený chladený 

čokoládový krém. Ten je vyrobený z 28 druhov čokolády a 14 z nich patrí medzi tie najdrahšie na 

svete. Navrchu je obrovská porcia kvalitnej šľahačky s jedlými švajčiarskymi zlatými vločkami. Ako 

pozornosť vám na zlatú tácku uložia aj pralinku La Madeline au Truffle. Cena za necelých 500 

gramov čokoládových guľôčok je približne 2 600 dolárov. Tú dostanete k tomu zadarmo. Nevyrovná 

sa však celkovej cene Frrrozen Haute Chocolate, ktorú si môžete vychutnať za rekordných 25 000 

dolárov. 

 

Autor: Zalán Pavlik, 7.B 
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Básnička o jari: 

Čo zistíme v kalendári? Že slniečko viacej žiari,  

sniežik sa aj v hore topí, nezostanú po ňom stopy.  

Tešíme sa všetci z jari. Snežienkam sa v tráve darí,  

natrháme z nich aj mame, do vázičky jej ich dáme.  

Vŕbe rastú puky veľké, nachystá v nich peľu včielke.  

Dunčo žmurká na svet z búdy: „Príroda sa celá budí!“  

 

                  

 

 

 

Autor: Matej Švikruha, redakčná rada 
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Anketa             Anketa             Anketa             Anketa             Anketa 

 

Redaktorka školského časopisu Eliška Filipova uskutočnila malú anketu. Oslovila svojich spolužiakov 

s otázkou: Akú knihu ste čítali v poslednej dobe a ako sa vám páčila? 

 

Ponúka zopár odpovedí: 

 

1) Lada Š., 7.B: Veľmi dávno som nečítala, ale ak by som čítala, tak by to bola kniha Hľadám 

lepšiu mamu, ktorá bola dobrá a zaujímavá 

 

2) Maťa G., 7.B: Veľmi sa mi páčila kniha Listy do neba, v ktorej bolo dvanásť príbehov, ktoré 

mladé dievča posiela do neba. 

 

 

3) Pavla N., 7.B: Nepamätám si, nečítam. 

 

4) Viktor R., 3.B: Čítal som knihu Tigrí tím, ktorá sa mi veľmi páčila 

 

5) Filip P., 3.B: Čítal som knihu Harry Potter a veľmi sa mi páčila 

 

 

6) Tamarka Š., 7.B: Sladkých 14 s horkou príchuťou a táto kniha sa mi veľmi páčila. 

 

A čo vy, čítate? 
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Veľkonočné zvyky a tradície rôznych krajín 

Holandsko: Kostolné zvony nepočuť – Súčasťou stolovania je jedenie vajec – maľovaných. Tie sa 

dajú kúpiť v obchode alebo ich rodiny maľujú doma potravinárskym farbivom, ale aj cviklou či 

cibuľou. V niektorých provinciách veria, že veľkonočné vajíčka priletia z Ríma na zvuku kostolných 

zvonov. Kostolné zvony sú na Zelený štvrtok v Holandsku Biely štvrtok, na ceste do Ríma. Vracajú sa  

v noci na Bielu sobotu – Tichá sobota a prinášajú vajíčka, ktoré zhadzujú do záhrad, aby ich deti aj 

celé rodiny v nedeľu mohli ísť hľadať. Bahniatka na Slovensku zdobia maľované vajcia. V Holandsku 

sú to aj háčkované zvieratká či drevené ozdoby. Pre mnohé rodiny je tu zvykom stráviť deň 

v zábavnom parku či nakupovaním... 

Španielsko:  Veľká noc  je v katolíckom Španielsku čisto náboženská záležitosť. Od Kvetnej nedele 

až do Veľkonočnej nedele sa konajú tzv. procesie.: sú to náboženské sprievody, ktoré predstavujú 

výjavy z Biblie týkajúce sa posledných dní Krista a jeho zmŕtvychvstania. Okrem sprievodov, aspoň 

teda v Salamance neexistujú žiadne iné zvyky.. 

Švédsko: Veľká noc sa vo Švédsku slávi odlišne ako na Slovensku. V severskej krajine ide hlavne 

o symbol prichádzajúcej jari a je to sviatok pre deti. Deti doma maľujú vajíčka počas veľkonočných 

sviatkov sa prezliekajú za bosorky a chodia od domu k domu, kde na ne čakajú sladkosti. V niektorých 

rodinách je tradíciou hľadanie veľkonočných vajíčok, ktoré rodičia ukryjú v byte alebo v záhrade. 

Obľúbenou dekoráciou sú vetvičky brezy zdobené farebnými pierkami. Tradičnými pochúťkami sú 

mäsové guľky, nakladané ryby a vajíčka... 

Poľsko: Poľská Veľká noc  je plná jedinečných tradícii a zvykov. Veľkonočná sobota je u nás 

príležitosťou ísť do kostola s košíkom. V košíku sú zvyčajne vajcia uvarené na tvrdo, chlieb, studené 

mäso malé jahniatko z cukru, chren, soľ, a korenie.... Vajíčka sú dôležitou súčasťou veľkonočnej 

tradície – predstavujú nový život... 

Vojvodinskí Slováci:  Na zelený štvrtok varíme špenát a pečieme vajcia. Veľký piatok je pôstny, 

varíme ryby , kukurica sa opukáva. V sobotu ráno sa začne variť studenia – huspenina. Varí sa 

z bravčových paprčiek, nôžky...     Gazdiné si napečú počas týždňa koláče. Musí byť niečo s orechmi, 

či už sú to medové rezy, alebo nejaká torta.. Na veľkonočnú nedeľu sa varí polievka a nejaké rezne... 

V pondelok chodia chlapi a chlapci oblievať. Mládežníci zvyknú chodiť hneď po polnoci a menší po 

piatej ráno. Polieva sa voňavkami. Varíme aj farbíme vajíčka. 

Slovenská veľká noc: Zachovávame tradície, ktoré sme naučení a nepozeráme na tých, ktorí to majú 

iné, lebo vieme, že mi Slováci by sme sa nevedeli stotožniť s inými krajinami. Myslím si, že nám táto 

tradícia stačí a sme s ňou spokojní... 

Autorka: Erika Moravčíková, 7.B 
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Správičky zo školičky – bábkové divadlo u piatakov 

 


