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Ahojte všetci! 

 

 

 

Stretávame sa v situácii, ktorú sme ešte na vlastnej koži 

nepocítili. Učíme sa doma v detských izbách, nechodíme na 

krúžky, prechádzame sa bez kamarátov, na tvári máme 

ochranné rúška, trávime viac času s najbližšími, s kamarátmi 

komunikujeme cez sociálne siete. 

Sme zodpovední a vieme, že zdravie je dôležité a treba si 

ho chrániť.  

Učte sa, čítajte, vzdelávajte sa, buďte trpezliví! Tešíme 

sa , keď sa opäť uvidíme v školských laviciach , keď sa 

stretneme v školských chodbách, v jedálni.  Prajeme všetkým 

peknú Veľkú noc a držte sa!!! 

 

 

Vaše BukoVINKY, Vaša redakčná rada, Vaši redaktori 
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VESELÁ VEĽKÁ NOC VŠETKÝM 

 

Šibi, ribi, mastné ryby, 

dávaj vajcia, vykrúcaj sa! 

Ak mi nedáš dve vajíčka, 

daj mi aspoň makovníčka. 

Ešte k tomu groš, 

aby bolo dosť. 

  

 

 

 

 

 

K novej jari veľa sily, aby ste vy dlho 

žili. 

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti 

a pohody. 

 

Šibem, šibem, šibi ryby, 

môj korbáčik nemá chyby. 

Ešte vody trošička, 

daj vajíčko z košíčka. 
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                      Zasnežená červienka 

Napísala : Marry Kellyová 

Ilustroval : Jon Davis 

Evan s Hanou našli v snehu schúlenú malú červienku. Skoro sa nehýbala 

a čoskoro zistili že sa chytila do pasce. Ihneď zavolali zvieracích záchranárov, 

ktorí im prišli na pomoc. Musia však konať rýchlo, pretože stále husto sneží. 

Krásny príbeh o ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí pomáhajú zachraňovať 

zvieratká , je napísaný podľa skutočnej udalosti. 

 

                           Zaujímavosti o červienkach 

• Malé červienky majú na hrudi oranžovo hnedé perie, nie červené. 

• Červienky sú všežravce. Jedia všetko od semienok až po múčne červy. 

• V zime si červienky šuchoria perie aby izolovali telo pred zimov. 

 

      napísala : Miška 
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Školské krúžky – školské krúžky- školské krúžky 

 

Športovci pozor - Volejbal v našej škole má zelenú 

Učíme sa, spoznávame nové , naberáme stále viac a viac vedomostí, navštevujeme 

rôzne poznávacie záujmové krúžky  a nezabúdame sa hýbať ! Dobre vieme, že pohyb je 

veľmi dôležitý pre naše zdravé telo aj pre našu mladú dušu. Pohyb je liek, a preto sa snažíme 

hýbať čo najviac. Futbal, florbal, vybíjaná, prehadzovaná, stolný tenis – pestrá ponuka 

športových aktivít pre žiakov našej základnej školy.  

V tomto školskom roku naša škola ponúkla žiakom   aj výborný krúžok 

volejbalu.  Napríklad deviatačka Erika ho navštevuje s obrovským elánom a chuťou.  

Tento olympijský šport je veľmi obľúbenou aktivitou mladších aj starších. Potrebuje 

dobrú loptu, sieťku, pevné ramená, presné údery , výdrž  a hurá! Ide sa na to. 

Tréner Mgr. Ivan Mačák  a  PaedDr. Eva Koseková, hlavná trénerka extraligového 

ženského klubu STRABAG VC Bilíkova Pezinok,  sa rozhodli spojiť sily a pričleniť 

volejbalový krúžok DNV pod Školský športový klub Bilíkova. Do krúžku sa prihlásili žiaci 

odhodlaní popracovať na svojej fyzickej kondícii a odhodlaní dosahovať výborné športové 

výsledky. Žiaci  II. stupňa počas školského roka trénujú 3-krát do týždňa,  žiaci I. stupňa 2-

krát do týždňa. Tréner Mačák začal už aj s prípravou na budúcu sezónu, aby mladšie žiačky  

mohli súťažiť v Slovenskej volejbalovej federácii pod záštitou ŠŠK Bilíkova. Športový klub 

podporuje krúžok aj materiálne.  Krúžok vybavili loptami  a postupne sa pripravujú  pre 

hráčov aj tričká. Veľkú podporu majú mladí volejbalisti aj od vedenia školy. 

Nezostáva nič iné, len zaželať hráčom, aby s chuťou pokračovali v pravidelnom 

trénovaní a tešiť sa z každého ich úspechu.  

 

 

Športu zdar a volejbalu zvlášť ! Hurá do športovania! 

 

 

Pripravila: redakcia 
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                                                      Veselá jar                 

Jar sa už fakt blíži. 

Možno už aj je. 

Zvieratá už von z brlôžkov idú. 

Aj slnečné lúče pomaly na oblohu idú. 

A vtáčiky a bociany tiež  domov prídu. 

Krásna je jar, 

veď jar je po zime pre všetkých nás teplučký  dar, 

už klíčia rastliny, 

už sú rozkvitnuté všetky kvetiny. 

 

 

 

Pripravila redakcia 
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Moje jarné prázdniny - spomienky 

My sme boli lyžovať na Orave v Zuberci. Je to tam krásne. Keď sme tam došli, 

bolo napadnutých 60 cm snehu. Lyžovali sme na Janovkách. Večer keď sme 

došli,  otvárali svah, tak sme tam už stáli a prvá poratrakovaná jazda bola 

úžasná. Zvuk vŕzgajúceho snehu a vietor vo vlasoch - je to nádherný pocit. Na 

ďalší deň sme stále lyžovali. Po tretej jazde bol už naváľaný sneh a zle sa 

lyžovalo. V pondelok sme išli do Poľska do Zakopaného a na Gubalovku. V 

Zakopanom bol labyrint zo snehu a ľadové sochy - bolo to nádherné. Na 

Gubalovku sa išlo zubačkou. Keď sme vyšli hore, bolo vidieť Tatry. V utorok 

sme lyžovali aj doobeda aj poobede a na večeru sme išli do Šindľovca a v stredu 

sme  išli domov.                  

 

 

Napísala : Miška, redakcia 
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Moje jarné prázdniny - spomienka 

Počas jarných prázdnin som bola na lyžovačke na Šachtičkách. Bolo 

tam veľmi veľa snehu, preto, keď sme sa vrátili a bolo tu 12 stupňov, 

to bolo divné. Ubytovaní sme boli v hoteli Šachtička. Pri hoteli bola 

aj mini farma, na ktorej mali rôzne hospodárske zvieratá. Svah bol 

rovno oproti hotelu a vedľa bol nádherný les, do ktorého sme chodili 

na prechádzky. Moja mladšia sestra mala jeden deň teplotu, ale potom 

jej našťastie prešla. Dokopy sme tam boli 5 dní – od utorka do soboty. 

Asi tam pôjdeme aj v lete. Vtedy sa tam dá napríklad kúpať, hrať 

ping-pong, jazdiť na koni atď... Ešte spomeniem aj bežkárske trate, 

ktoré sme bohužiaľ nestihli využiť.  

BOLO TAM SUPER! 
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Pripravila: Zuzka Šiváčková redakcia 
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Najobľúbenejšie predmety mojich rodičov  

Od našej redaktorky Zuzky 

 

 

Tak ako my, aj naši rodičia mali za svojich školských čias obľúbené, či menej 

obľúbené predmety. Preto som sa mojich rodičov opýtala, aké boli tie ich 

obľúbené predmety.   

   

Mamine obľúbené predmety:  

- základná škola: slovenský jazyk, anglický jazyk, geografia  

- stredná škola: anglický jazyk, talianska literatúra, chémia  

 

Tatove obľúbené predmety:  

- základná škola: slovenský jazyk, dejepis  

- stredná škola: dejepis, biológia  

 

A teraz pre porovnanie uvediem moje obľúbené predmety:  

- základná škola: anglický jazyk, biológia 

 

 

 

A čo vy na to? Aké sú vaše obľúbené predmety? 

 

Pripravila: Zuzka Siváčková, redaktorka 
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Deň svätého Valentína-spomienka 

 

(lásky nie je nikdy dosť) 
Deň svätého Valentína slávime 14. februára ako sviatok zamilovaných. Pôvod 

má už v antickom Ríme. Rimania každoročne 15. februára usporadúvali 

pohanský festival s názvom Lupercalie na počesť známej rímskej vlčice. Svätý 

Valentín bol kňaz, ktorého 14. februára 269 na príkaz cisára popravili. Cisár bol 

presvedčený, že ženatí muži sú zlými vojakmi, a preto vydal nariadenie 

zakazujúce manželstvá. Biskup Valentín, ktorý prial láske, napriek cisárovmu 

zákazu, tajne sobášil mladých milencov. Keď sa o tom dozvedel cisár, dal ho do 

väzenia. Kým Valentín pokorne čakal na svoju popravu, zamiloval sa do slepej 

dcéry väzenského dozorcu, ktorej vyliečil zrak. V deň popravy jej zanechal 

odkaz, na ktorom bolo: Od tvojho Valentína. Odtiaľto pochádza zvyk 

valentínskych pohľadníc. Jeho hrdinstvo si vyžaduje veľký obdiv. 

 

Pripravila: Zuzka Siváčková, redakcia 

 

 

 

  



12 
 

 

VEĽKONOČNÁ NÁLADA - 

 

 

ZAJKO 

 

Milý Zajko ráno vstal, 

pyžamko si vyzliekal. 

Pekne sa vyobliekal 

a korbáčik si prichystal. 

Vedro s vodou tiež pripravil, 

k pani Líštičke sa vypravil. 

Pani Líštička dvere otvorí, 

Zajko básničku hovorí. 

Keď Zajko básničku dokončil 

vedro s vodou hneď otočil. 

Od Líštičky dostal kraslicu, 

na korbáčik mašličku. 

tak končí veselá šibačka. 
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Veľká noc 

 

 

 

 

Veľká noc už je tu zas, 

vajíčka majú farby krás. 

Voda sa leje zo všetkých strán, 

už som schytala aj ja zopár mokrých rán. 

 

Malé kraslice - samé dobroty , 

chlapci dostanú aj peniaze bez roboty . 

Veľká noc postupne už pomaly odchádza , 

pestrosť jari k nám prichádza. 
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Jar motýľa 

 

 

Jar už prišla k nám, 

veľkú radosť mám. 

Krajina je plná farieb, 

a motýľ je plný malieb. 

 

Letí jarnou krajinou, 

Oblaky má pod sebou. 

Za chvíľu je Veľká noc, 

Jar, tá ma krásnu moc. 

 

 

 

Pripravila: redakcia 
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Správičky z našej školičky- viete, čo sa deje v škole 

 

Koľko rečí vieš - učíme sa po nemecky 

Dobre všetci poznáme starú ľudovú múdrosť, ktorá hovorí o tom, že koľko rečí 

vieš...........a tak isto dobre poznáme aj rokmi overené ponaučenie, ktoré z nej vyplýva.  

Našaškola na si nutnosť ovládať cudzie jazyky veľmi dobre uvedomuje, preto má 

vďaka Nadácii VW dobre vypracovaný a niekoľko rokov úspešne realizovaný  program 

rozšírenej výučby nemeckého jazyka.   

Osemročné úsilie žiakov, pedagógov, lektorov a rodičov malo byť tento školský rok  

zavŕšené prvými skúškami DSD I (Deutsches Sprachdiplom). Konkrétne  boli skúšky 

plánované pre našich žiakov z 8.D triedy . Táto jazyková skúška je jedným z predpokladov 

ďalšieho štúdia nemeckého jazyka  alebo stredoškolského štúdia v zahraničí. Je to zavŕšenie 

vynaloženého mimoriadneho úsilia, snahy a usilovnosti. 

Všetci zainteresovaní  pracovali viac ako  snaživo. Rodičia vytvárali zázemie, učitelia 

a lektori trpezlivo učili a žiaci krok za krok spoznávali nemeckú slovnú zásobu, princípy 

gramatiky, zdokonaľovali sa v konverzácii, pripravovali sa.  Boli stále lepší a lepší , aby 

všetci úspešne zvládli náročné skúšky, ale ich  spoločné úsilie  prekazili okolnosti , ktoré 

nikto z nás nemohol predpokladať a termíny 12. marec pre písomné skúšky a 20. a 23. marec 

pre ústne skúšky boli zrušené. Termín písomnej skúšky bol predbežne presunutý na 26. mája.  

Nedá sa nič robiť ! Situácia je taká, aká je. 

 Pokračujeme ďalej! Učíme sa , vzdelávame, lúskame nemeckú gramatiku, opakujeme 

nemecké slovíčka, konverzujeme na rôzne témy. Naši ôsmaci sú veľmi šikovní a hlavne 

zodpovední, vedia, že v naučenom treba pokračovať. Veď, nie nadarmo sa vraví, že koľko 

rečí vieš ...Veríme, že po návrate do školy, sa situácia vyrieši a možno aj skúšky budú. 

 

Výmenný pobyt siedmakov – machrov na nemčinu  

Družba, kamarátstvo, priateľstvo sú slová , ktoré používame v bežnej komunikácii. 

Poznáme ich, používame ich, poznáme presne ich obsah. Naša  škola  má rozšírenú výučbu 

nemeckého jazyka, a preto  má svoju družobnú partnerskú školu práve v Nemecku . Je to 

veľmi pekné mesto Markdorf. 

Markdorf je mesto v krajinskom okrese Bodensee v spolkovej krajine Bádensko-

Württembersko a žijú v ňom naši chlapci a dievčatá – naši kamaráti, priatelia,  jednoducho 

takí istí žiaci ako sme my z Bukovčana.  

Posledný májový týždeň sme mali naplánované uskutočniť  so žiakmi 7. ročníka  

výmenný pobyt do tejto partnerskej školy, ktorú sme v minulosti už so žiakmi navštívili 

a prežili sme tam veľa príjemných stretnutí, prezreli  sme si zaujímavé miesta  a zdokonalili 

sme sa v nemeckom jazyku priamo v nemeckých rodinách a v nemeckej škole. Deti zo 7.d sa 

veľmi tešili, ale.....situácia s vírusom zmarila naše plány. 

S výmenným pobytom máme veľmi dobré skúsenosti,  ale vzhľadom na súčasnú 

celkovú situáciu rokujeme s nemeckou stranou o presunutí  termínu na koniec júna, prípadne  
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začiatok júla alebo na budúci školský rok. Do Nemecka sa veľmi tešíme a veríme, že naše 

smelé plány sa uskutočnia! Je to ozaj dobrá skúsenosť, tvrdia tí, čo sa pobytu už zúčastnili. 

 

 

Robotika v našej škole - nezaháľame 
 

Svet okolo nás sa neustále vyvíja a mení.  Nové poznatky, údaje, informácie sa na nás 

hrnú zo všetkých strán. Musíme byť pripravení .  A my aj sme pomocou rôznych programov. 

Jeden z programov, ktorý realizujeme  pre našich žiakov  zo Základnej školy na Ulici 

Ivana Bukovčana v spolupráci  s Nadáciou VW a Goetheho  Inštitútom je projekt robotika, 

do praktického vyučovania aplikovaný  v rámci vyučovacieho  predmetu technická výchova.  

 Žiaci sa učia pomocou robotickej stavebnice Lego zostaviť robota a naprogramovať 

ho na činnosť, ktorú naplánujú podľa úloh, ktoré sú vopred zadané.  

Robotická stavebnica je výbornou učebnou pomôckou, ktorá pomáha našim žiakom 

objavovať nové poznatky a zbierať nové skúsenosti z programovania, získavať nové  

manuálne zručnosti a potrebnú jemnú motoriku. Stavebnica pozitívne ovplyvňuje priestorovú 

predstavivosť  žiakov, ich kombinačné schopnosti, tímové a komunikačné schopnosti, 

logické myslenie. 

Stavebnice našej škole zakúpila Nadácia VW. Odborné školenie pedagógov a lektorov 

zabezpečil Goethe Institut Bratislava v   spolupráci s Prahou.  

Vo februári sa uskutočnilo  školenie pre  učiteľov nemčiny a lektorov techniky  

z piatich krajín východnej Európy , ktorého sa zúčastnili aj naši učitelia a lektori, aby svoje 

znalosti mohli ďalej odovzdávať svojim zverencom. Počas školenia  bola  naplánovaná aj 

robotická medzinárodná súťaž, konkrétne   by sa mala konať 2. a 3. októbra . V súťaži by 

svoje schopnosti mali preukázať aj naši žiaci zo 6.D. Uvidíme,  ako sa im bude dariť. Jedno 

je isté, všetci im budeme držať palce. Teraz si držíme palce všetci navzájom, aby sme boli už 

čoskoro v škole a aby sme mohli pokračovať v začatom úsilí.  

 

 

 
 

Pripravila: redakcia 
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NOC S ANDERSENOM _ Medzinárodný 

projekt,ktorý sme chystali, no žiaľ, neuskutočnili, 

lebo vírus nám ho prekazil 

 

Keď najväčší rozprávkar sveta oslavuje narodeniny, musia sa diať nezvyčajné 

veci .A dejú sa, no nie v čase nebezpečných vírusov.  

 Nespí sa doma v posteli, ale v spacom vaku v knižnici a rozprávku na dobrú 

noc nečíta mama ani ocko, ale pani učiteľka.  

 

Ale ešte predtým robia deti množstvo zaujímavých vecí -  dramatizujú 

rozprávkové príbehy, samy ilustrujú rozprávky či pátrajú po stratených 

tajomných bytostiach. Súťažia vo vedomostiach, ale aj napríklad vo vankúšovej 

bitke, na pyžamovej či teplákovej párty, tancujú  alebo bojujú so sedemhlavým 

drakom = hranie, hranie, čítanie, čítanie a SPOLOČNÉ BÁTIE  SA 

V STRAŠIDELNEJ ŠKOLE- na to sme sa tešili . Aj na hostí. Stráááášne, 

hlavne deviataci! 

 

Povinné oblečenie by by bolo : oblečenie v štýle pohody  

DETI by potrebovali  : spací vak, deku, hygienické potreby, vankúšik, 

farbičky, pyžamo, karimatku a podľa uváženia čo to pod zub a na pitie. 

 

Zraz piatok sme mali mať v piatok 27.3. 2020 o 18.00 v knižnici a rozchod 

v sobotu 28.3. 2020 o 8.00 pri zadnom východe – telocvičňa. 

 

Škoda, akcia je to super, možno o rok!!!! 
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Jar v Devínskej 
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