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Milí čitatelia! 

 

Nový rok sa opreteky rozbehol a už je v plnom prúde. Skončil sa kolotoč 

novoročných želaní, prianí a predsavzatí a vianočné sviatky nám pripomínajú už 

len sviatočné fotky v mobiloch a foťákoch. Nech pre nás všetkých platí táto 

jednoduchá rovnica :nový rok = zdravie, šťastie, úspechy doma aj v škole. 

Polročné prázdniny sme po polročnom finiše všetci zaslúžili. Makali sme 

všetci a oddych si naozaj, naozaj plným právom zaslúžime. 

 Ozaj, aké bolo vysvečko? Nech už bolo hocijaké, všetko sa dá napraviť. 

Tí úspešnejší nech si svoje dobré známky udržia a tí menej úspešní nech sa viac 

posnažia a všetko bude ok.  

Plesová sezóna je v plnom 

prúde, aj naša škola sa chystá na 

svoj už 60. výročný ples, ktorý 

bude 9.februára. Rodičia budú 

plesať na plese a naši spolužiaci 

na školskom karnevale. 

Valentínska pošta nám umožní 

vyjadriť svoje sympatie  ľuďom 

nám milým.  

 

 

Žiaci sa zúčastňujú olympiád, deviataci mali zaujímavé podujatie 

v podobe edudrámy zameranej na prevenciu boja proti prejavom extrémizmu, 

siedmaci boli na lyžiarskom kurze, úspešne škola zvládla olympiádu 

v anglickom jazyku a teraz hup sa do nového polroka.  

Onedlho tu budú jarné prázdniny a zasa pre nás nastanú chvíle oddychu, 

jarnej lyžovačky, návštevy starkých či kamarátov. A BukoVINKY? Prinášame 

nové číslo. 

Nech sa páči! 

 

Vaše BukoVINKY 
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Do vianočného čísla sme nezaradili toto milé želanie člena 

redakčnej rady, a preto to robíme v tomto čísle. Marcelkovo 

želanie patrí všetkým, veľkej rodine zo Základnej školy na Ulici 

Ivana Bukovčana: 

 

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok želám celému učiteľskému zboru, 

žiačkam a žiakom, pani riaditeľke a ako aj všetkým zamestnancom 

školy Ivana Bukovčana 3.  

Želám veľa šťastia a lásky, zdravia a pokoja, veľa príjemných chvíľ 

s rodinou, veľa poslušných a šikovných 

žiakov, veľa úspechov ako v práci, v škole, 

tak i doma. 

Nech Vám stromček utešene svieti a veľa 

darčekov pod nim leží.  

Všetkým, ktorí už majú svojho anjelika želám, 

nech ich ochraňuje po celý rok a tým, ktorých 

si anjelik ešte nenašiel, želám, aby si ich našiel 

čo najskôr. 

Najlepšie a najkrajšie sviatky vám praje 

Marcel Chlaň z 5.A triedy.  

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019! 
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Vianočné trhy vo Viedni.  

Cestovanie . 

Vianočná spomienka. 

 

 
Chcete objaviť vianočnú rozprávkovú atmosféru vianočných trhov teraz 

po Vianociach? Tak poďte so mnou do Viedne a spomínajme.  

Vianočné trhy vo Viedni  boli rozmiestnené v blízkosti turistických 

pamiatok. 

Najväčšie a najznámejšie nájdete vždy pred mestskou radnicou na 

Rathausplatz. Tu si nakúpite suveníry, vianočné ozdoby, punč alebo tradičné 

rakúske dobroty. Stromy sú vždy ozdobené tisíckami svetielok. A tu si deti aj 

dospelí môžu zakorčuľovať na verejnom klzisku. 

Ak chcete poriadnu zábavu, tak sú trhy aj na Riesenradplatz v Prátri. Tu 

je zaujímavé, že okrem jedla a pitia sú tu aj vystúpenia hudobných interpretov 

a kolotoče, ako napríklad slávne ruské kolo. Kto si chce vyrobiť umelecké 

výrobky, nie je na škodu navštíviť adventný trh Amhof. 

Ako ďalší môžete v tomto čase navštíviť vianočný trh na Stefansplatzi. 

Tento trh je menší, ponúka 26 stánkov, ale čarovná atmosféra určite nechýba ani 

tam. 

Viedeň je nádherne rozprávkovo osvietená a má sviatočnú vianočnú 

atmosféru. Zmeškali ste tento rok vianočné trhy? Nevadí, o rok sú tu opäť také 

krásne ako vždy. Príďte, neobanujete! 

 

 
 

 

Pripravila: Veronika Magdolenová, 8.A 
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POZVÁNKA: 

 

Tipy na zimný voľný čas 
 

Začal sa nový rok 2019 a počasie nepraje úplne zimným radovánkam. 

Raz sne, potom dážď, vietor, poľadovica, sneh, dážď a stále dookola.  

V tomto sychravom zimnom období sa môžete schovať v divadle, múzeu 

alebo na výstave.  Ja by som vás chcela pozvať na rôzne výstavy, ktoré sa 

uskutočňujú v Bratislave. 

Ako prvé by som vám chcela pripomenúť výstavy, ktoré sa konajú na 

Bratislavskom hrade. Môžete tu  navštíviť výstavu obrazov slovenského maliara 

Martina Benku a výstavu „Zlatý vek Peterhofu – Od Petra I. po Katarínu II.“.  

Nahliadnete tu do cisárskeho dvora v Peterhofe, ktorý sa nazýva aj ruský 

Versailles a pozriete si osobné predmety významných panovníkov. Vaše oči sa 

pokochajú historickými odevmi, porcelánom, obrazmi. Výstava trvá do 

31.3.2019. 

Ak sa vám nechce ísť na Bratislavský hrad, môžete zostať v centra 

Bratislavy a ísť do Mirbachovho paláca. Tam uvidíte výstavu obrazov českého 

maliara Josefa Ladu , ktorý je známy svojimi zimnými obrázkami. Výstava 

„Vianoce Josefa Ladu – pocta géniovi“ trvá do 24.2.2019. 

 

Prajem vám pekný zážitok. 

 

Pripravila: Veronika Magdolenová,  

8.A 
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Správičky zo školičky 

 

Naša milá školička 

vyzerá jak stolička. 

Plno detí, plno smiechu, 

plno knižiek plných  dychu. 

 

Od ráno sa učíme 

svoje telo mučíme. 

Do súťaží, to sme diví 

najmä, keď sme všade prví. 

 

Vysvečko sme dostali, 

doma dobrú cenu zaň prevzali. 

Prázdniny si užívame, 

spíme, čítame, ba aj lyžujeme. 

 

Hurá, hurá  nový polrok začína 

naša chuť po nových veciach opäť 

zázračne ožíva. 

 

 

Pripravila: redakčná rada 
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Spomienka na Stan Leeho. Pripravil:Tomáško Holzmann 

28.12.1922 - 12.11.2018 

 

PODPIS: Stan Lee je jeho prezývka, ale jeho naozajstné meno je 

Stanley Martin Lieber. Prezývku si dal až  v 40 rokoch. Stan Lee vyrastal na Manhattane, ale 

kvôli finančným problémom sa presťahovali do Bronxu. Tam sa mu narodil brat Larry 

Lierby. Jeho rodina pochádzala z rumunských Židov. V roku 1939 sa vďaka svojmu strýkovi 

dostal do Timely Comics na pozíciu asistenta. Timely Comics vlastnil Martin Goodman. V 

máji 1941 dostal možnosť urobiť svoj prvý komiks. V čísle Captain America Comics No. 

3 vyplňoval textové bubliny. Po chvíli dostal povýšenie na redaktora. V decembri 1947 sa 

oženil s Joan Clayton Boocock. V roku 1950 sa im narodila dcéra Joan Cielia a v roku 1953 

mu zomrela manželka. Na konci 50. rokov Stan Lee vošiel do spoločnosti DC comics. 

Neskôr začal Stan Lee pôsobiť v spoločnosti Marvel. V 60. rokov Stan Lee vytvoril svoj prvý 

super hrdinský tím Fantastic Four. Potom vytvoril super hrdinov: Spider man, Thor, Hulk, X-

Men, Avengers, Doctor Strange. Potom všetkých super hrdinov spojil do spoločných 

komiksových príbehov. Super hrdinovia boli po čase sfilmovaný. Stan Lee si častokrát vo 

filmoch zahral malú rolu. 

Stan Lee je pre mňa osobnosť, pretože vymyslel super hrdinov s rôznymi schopnosťami a 

ľudskými vlastnosťami. Stan Lee nám ukázal, že každý môže byť super hrdinom. 

  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Clayton_Boocock&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Clayton_Boocock&action=edit&redlink=1
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NAŠA TVORBA – SPOMIENKY 

 

 

Švárny Gerlach – inšpirácia na Valentína 

 

 

Bol raz Gerlach sťa mocný muž,  

zasnúbil sa s krásnou hoľou už.  

Milovali sa,  

no v ceste im stál hnusný Urbinsta.  

Urbinsta, syn Kykymory bol,  

chcel svadbu mať s krásnou hoľou.  

Gerlach im však v ceste stál,  

krásnu hoľu im nedal.  

Kykymora nahnevala sa,  

krásnu hoľu zakliať dala.  

Rodina ju ochraňovala,  

no aj tak skonala.  

Kykymora kamennú kliatbu poslala.  

Gerlach sa však pred ňu hodil a hoľa zutekala.  

Aj keď hoľa utekala,  

Kykymora ju zakliala.  

Aj keď osud ich rozdelil - v srdciach svojich zostanú.  

 

 

 

Autori: Maťa Líner, Naty Császárová, 

Veronika Magdolenová, Lea Glosíková  
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Tatras Talent Cup - Poprad 7. - 14.1.2019 

Medzinárodný multižánrový umelecký festival detskej a 

mládežníckej tvorivosti 

Súbor DFS Grbarčieta sa zúčastnil Tatras Talent Cup- finálový 

medzinárodný multi - žánrový festival - súťaž detí a mládeže v žánroch: 

Hudba, Spev, Tanec, Divadlo. Porota v zložení:  

• Mgr. Štefan Pčola (viceprimátor mesta Poprad), 

• Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD. (pedagóg tanca),  

• Dana Rožárová (metodik pre hudbu, spev a recitáciu).  

V porote účinkovala aj Monika Haasová (profesionálna herečka, 

tanečníčka, mímka, pedagogička), ktorá na konci festivalu vystupovala 

so svojím životným partnerom. Porota mala veľmi ťažké 

rozhodovanie, museli si vybrať jedného najväčšieho víťaza, ktorým sa 

stalo klavírne duo, ktoré súťažilo v kategórii hudba. Na tejto súťažnej 

ceste nás sprevádzala organizátorka festivalu Vlasta Horňáková. V 

piatok sme pricestovali do Štrby, kde sme boli ubytovaní a pomaly 

kráčali na Hotel- Rysy. V sobotu sme mali najviac organizovaný deň, 

aký som kedy zažila. O pol deviatej začínala súťaž v Poprade a my sme 

bývali v Štrbe. Už o pol siedmej ráno sme museli byť na raňajkách, aby 

sme to stihli. Našťastie sme išli do Popradu taxíkmi - ako vo filme Sám 

doma. Odvystupovali sme a ani sme netušili, že sa niečo chystá. Len 

sme započuli, že sa máme rýchlo vyzliekať z krojov a pomôcť menším 

a šup ho utekať na vlak na Štrbské Pleso. Cestovali sme tatranskou 

električkou až priamo na pleso. Prešli sme sa k Štrbskému jazeru a 

vychutnávali si tu krásnu zasneženú krajinu, čo u nás nevidieť. Spravili 

sme si spoločné fotečky, aj skupinky pri rôznych drevených zvieratách. 

No moc času sme nemali, lebo v určitú hodinu sme museli byť naspäť 

v Poprade v DK. 

 No poviem vám, mali sme čo robiť, aby sme stihli  električku 

naspäť. Ale stihli sme. Niektoré malé deti veru cestou aj zaspali. Došli 

sme načas a znova sa obliekať do kroja, lebo sa chystal Galaprogram 
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festivalu - vyvrcholenie súťaže. Získali sme Víťaz veľkej ceny za žáner 

Tanec v kategórii 1.stupňa. 

Naša vedúca Nika získala diplom a medailu za vysoký 

profesionalizmus. Ostali sme všetci v nemom úžase, že sa to podarilo 

a porota sa rozhodla aj pre náš tanec. Mali sme veľkú radosť. Ale čo sa 

stalo?: náhodne sme zistili koľko je hodín a už sme mali kúpené lístky 

naspäť na hotel do Štrby - no museli sme sa znova rýchlo prezliecť a 

ísť na stanicu, aby sme stihli vlak a večeru. Všetko sme napokon stihli 

aj vďaka našim obetavým mamičkám, ktoré boli snami a starším 

dievčatám a chlapcovi. Došli sme na hotel a išli na večeru. Pred večerou 

sme si zaspievali pár pesničiek pre niektorých ubytovaných hostí, lebo 

sa pýtali kto a čo sme. S dobrým pocitom sme zjedli výbornú večeru, 

tešili sa z výhry a spokojne sme išli spať po takom náročnom dni. Sme 

síce ešte len deti, ale to čo sme zvládli, možno niektorí dospelí by to 

nedali - tak rýchlo sa presúvať. Veď sme dobrý kolektív a spolu 

zvládneme aj nemožné a to ma teší. Už na ďalší deň po raňajkách sa 

balíme a ideme na vlak do Bratislavy, čo sa nám vôbec nechcelo. Vo 

vlaku sme boli plný dojmov a pocitov, ktoré sme zažili za tak krátky, 

ale super čas. 

Z Bratislavskej stanice si už deti vyzdvihli nedočkaví rodičia. 

Väčšina z nás sa tam chcela ešte vrátiť a užiť si zasneženú krajinku. 

Verím, že sa nám niekedy opäť podarí postúpiť až na vrchol a 

pôjdeme tam znova. Bolo úžasne..... 

 

  



13 
 

 

 

 

 

                             Pripravila: Erika Moravčíková, 8.B 

  



14 
 

Naša tvorba: VEĽKONOČNÉ ÚDOLIE 

 

Z knihy rozprávok : MACKOVE KÚZLA 

Autor: Marcelko Chlaň, redakčná rada 

 

 

Vždy, keď je Veľká noc, chodím zbierať vajíčka. Chodíme ich 

hľadať spolu s kamarátmi. Tento raz tam ale ani jedno jediné vajíčko 

nebolo. Tak sme sa s bandou vybrali na výlet. Išiel môj brat Michal, 

kamarát Juro a kamarát Kubo so sestrou Kikou. 

Kika vedela, ako sa dostať do Veľkonočného údolia. 

Vydali sme sa na cestu. Autobusom sme sa previezli na Zlaté 

Mriežky. Vošli sme do lesíka a našli obrovský strom, celý zarastený 

machom. Kika ako prvá zbadala malú postavu a keď sme sa jej niečo 

spýtali, povedala nám: „Volám sa Pampúšik, malý, maličký panáčik.“ 

„Vaauu, on spieva, super!“ vykríkla Kika. Pampúšik im ukázal starý 

koreň stromu, čo trčal zo zeme. Keď Mišo zatiahol za koreň, strom sa 

otvoril. Modrá čiara ho rozdelila presne na dve polky a začali sa 

vzďaľovať od seba. Zrazu sa zo zeme vytiahli vysoké modré stĺpy. Boli 

štyri a spojili sa modrými, lesklými, priehľadnými stenami. Z toho 

stromu vyšiel výťah a z neho vystúpil modrý balón s očami a povedal: 

„Idete práve včas.“ Podlaha sa vtedy začala meniť na modrú a trávu 

s kvetinami vtiahlo do zeme. Výťah spolu so stromom v okamihu 

zmizol. Vtom sme všetci padli do hlbokej jamy. Zrazu sme sa objavili 

v nádhernom parku. Všade boli stromy s cukríkmi, vodopád 

z čokolády, lízanky, kinderká. Napravo bola budova s nápisom 

Kraslice Mall a naľavo bola reštaurácia King Candy. Bol tam aj bar 

Čokoládova pena. Ako prvé sme išli do čokoládového baru, keď sme 

sa spýtali, čo stojí čokoláda. Povedali, že štyri čokomince. Zrazu do 

baru vošla Zlatovláska a objednala si veľkú čokomušku. Bol to nápoj 

s horkou čokoládou, zvlášť dostala balík s nápisom Cukorček a malý 

keksík v obale s obrázkom mušky. Zaplatila desať čokomincí. „Ale 
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veď my máme čokomince,“ povedal Kubo a vybral z tašky veľké 

čokoeuro a dve malé čokoeuríčka. Kika vybrala tri malé čokoeuríčka. 

Všetci sme rýchlo bežali do King Candy a kúpili sme si päť 

napolitánok. Zdarma sme dostali Čokofantu pre každého z nás. Vošli 

sme do Kraslice Mall. Videli sme obrovské stroje ako maľujú vajíčka, 

ktoré preniesli do tunelu kde zmizli. Hneď vedľa prechádzali vajíčka 

na poštu. Vošli sme a videli sme Kinderko, ktoré ťuká do obrazovky. 

Deti sa pozdravili a spýtali, čo 

sa deje. Vajíčko im odpovedalo, 

že stroj nechce teleportovať 

vajíčka na rôzne miesta. 

Potrebuje prihlasovaciu kartu. 

Keď dohovoril, ukázal na 

kruhový otvor pre kartu. Juro si 

vtedy uvedomil, že Kubo má 

stále jedno veľké čokoeuro. Juro 

vložil euro do otvoru a vtom sa 

vajíčka začali teleportovať. 

Kinderko sa im poďakovalo 

a každému dalo kamienok. Ja 

som dostal zelený, Mišo červený, Juro modrý, Kubo oranžový a Kika  

ružový kamienok. Nečakane sme sa prebudili na lúke s košíkmi, do 

ktorých sme zbierali vajíčka. Domov sme sa vrátili s plnými košíkmi, 

ale ich rodičia sa nikdy nedozvedeli, kde sa vzal v ich batohoch ten 

zvláštny kameň. Možno sa nám to všetko len prisnilo a možno sa to aj 

stalo. Nikdy nezabudnem na ten úžasný výlet.  
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                     12. Reprezentačný ples DFS Grbarčieta  19.1.2019 

V sobotu 19.1.2019 sa členovia súboru spolu so svojimi rodičmi 

a priateľmi znovu stretli na svojom už 12. Reprezentačnom plese, 

v prekrásne vyzdobenej sále v DK Devín. Ples sviatočne otvorili 

tanečníci súboru.  Atmosféra plesu mala rodinný nádych, bola veľmi 

uvoľnená a všetci sa veľmi dobre zabávali až do rána.  Tombola bola 

nesmierne bohatá vďaka sponzorom, priaznivcom súboru a rodičom, 

ktorí prispeli. Nechýbalo ani dobré jedlo a obsluha. Do tanca 

vyhrávala skupina Bee Happy z Devínskej Novej Vsi.  

Tancovalo sa až do rána bieleho. 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Moravčíková 8.B 
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Tešíme sa na Noc s Andersenom 

29.03.2019 

 


