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Pár slov na úvod 
 
Ahoj kamaráti,  

konečne prišla jar a s ňou príjemné teplé dni! Mnohí sme už 

povyťahovali bicykle, kolieskové korčule aj skateboardy. Iní sa tešia 

z prechádzok a šantenia v prírode. Vysedávanie pri počítači či 

televízore sme vymenili za stretnutia s kamarátmi. Alebo azda nie? 

Na slnečné dni svojho detstva, na hry a zážitky s priateľmi si v tomto 

vydaní Školáčika zaspomína pani učiteľka Kubandová. Nechýbajú ani 

vybrané kapitoly zo života našej školy, žiacka anketa či vlastná 

tvorba žiakov. Stránky školského časopisu Vám tentokrát ponúkajú i 

krátky rozhovor so starostom obce Bacúch, Ing. Františkom Kánom 

a prezradíme Vám čosi aj o najlepšom slovenskom youtuberovi 

GoGovi. Na posledných stranách nájdete pohľad do sveta módy 

a obľúbené vtipy. Príjemne strávený čas so Školáčikom Vám prajú                           

                                                                                                      členovia RR 

Mamičke z lásky 
 

Každý deň mamička zlatá, 
stále dookola, 

žiada s a mi venovať ti tie 
najkrajšie slová. 

Jemné, nežné ako dúha a 
prekrásne ako kvietky, 

ale márne skladám vety, 
neschopné sú všetky 

vyjadriť ,čo v srdci chovám, 
ako ťa ja zbožňujem. 

Daj mi líčko, miesto slov ti 
sladký božtek venujem. 
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Vybrané kapitoly zo života našej školy 

Ekoškola 

Mnohí žiaci vedia, vidia a cítia, že naša škola je úzko spätá 

s prírodou. Jej ekologické zameranie sa prejavuje mnohorakými 

spôsobmi počas celého školského roka. Počas neho totiž prebehne 

mnoho akcií, ktoré s touto témou priamo súvisia. Spomeňme 

niektoré z nich.  Naši šiestaci a siedmaci odštartovali tohtoročný máj 

exkurziou v Banskej Bystrici s názvom EKOTOPFILM, kde sa mohli 

veľa dozvedieť o problémoch prírody a možnostiach jej ochrany. 22. 

apríla sme spoločne oslavovali Deň Zeme tak, že sme zbierali voľne 

vyhodený odpad z okolia našej školy i v obci Beňuš. Ukázalo sa, že 

naša snaha mala naozaj veľký význam, pretože smetí bolo 

neúrekom. V marci sme si pripomenuli Svetový deň vody, lebo od 

nej závisí život všetkých a všetkého tu na Zemi. Niektoré triedy mali 

v tomto mesiaci možnosť navštíviť ekoučebňu Lesného závodu 

v Beňuši.  Okrem toho sú tretiaci, štvrtáci a šiestaci zapojení do 

projektu „Les ukrytý v knihe“, ktorý taktiež súvisí i s ochranou 

životného prostredia. A to nie je zďaleka všetko. Pravidelne nás 

navštevujú pracovníci Lesného závodu v Beňuši i NAPANT-u, ktorí 

nám o živote prírody veľa prezradia. Aj touto cestou im vyslovujeme 

veľkú vďaku. A tu je niekoľko rád, ako sa môžeme podieľať na 

ochrane životného prostredia deň čo deň: 

1. šetriť vodou i elektrinou, 

2. namiesto auta používať „pešibus,  autobus, či vlak, 

3. kupovať len to, čo naozaj potrebujeme a najlepšie produkty bez 

obalu, igelitové tašky vymeniť za textilné, nekupovať výrobky 

v plastových obaloch,  

4. triediť odpad, 

5. obnosené alebo nenosené šatstvo posunúť priateľom či ľuďom 

v núdzi, 
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6. uprednostniť prírodnú kozmetiku a ekologické čistiace 

prostriedky, 

7. recyklovať všetko, čo sa len dá, 

8. neodhadzovať smeti do prírody,  

9. kompostovať, 

10. žiť podľa hesla: Radšej menej, ale kvalitnejšie (menej jedla, ale 

kvalitnejšieho, menej šatstva, ale kvalitnejšieho, ...). 

 

Čo by si priali naši učitelia ku Dňu učiteľov? 
 

Po čase sme sa opäť vrátili do chodieb našej školy so zvedavou 
otázkou. Pýtali sme sa našich pani učiteliek i pána zástupcu, čo by si 
priali ku  Dňu učiteľov. Tu sú ich milé odpovede: 
Pani učiteľka Lilková 
-Aby deti poslúchali,  nech nemusím kričať. 
Pani učiteľka Murgašová 
-Aby svietilo slnko.  
Pani učiteľka Medveďová 
-Potešil by ma kvietok. 
Pani učiteľka Kršáková 
-Keby som nešla do roboty a deti do školy, ale by sme sa všetci 
vybrali na nejaké kultúrne podujatie. 
Pán učiteľ Kán 
-Aby všetky deti napísali test 
na jednotku. 
Pani učiteľka Gondová                     
-Nejaký milý darček. 
Pani učiteľka Národová 
-Aby bolo pekné počasie. 
Pani učiteľka Ľuptáková 
-Páčilo by sa mi celý deň 
tancovať.  
Pani učiteľka Kubandová 
- Deň plný relaxu s kolegyňami a kolegami.  
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Pani učiteľka Vojtková-Kubandová spomína na svoje 
detstvo 

 
Keď si spomeniem na svoje detstvo, zdá sa mi, že skončilo len 

celkom nedávno. Takmer všetky najkrajšie zážitky mám spojené 

s Bacúchom, kde som trávila víkendy i prázdniny. Mala som šťastie 

na dobrých priateľov, s ktorými som prežila mnoho veselých a  

nezabudnuteľných chvíľ. Jedným z nich bol (a stále je) aj pán 

zástupca Radko Kán. 

Rada myslím na horúce prázdninové dni, ktoré sme striedavo 

prebicyklovali a prestáli na „strednej“ zastávke, pričom sme sa stále 

smiali, trošku sa i vzájomne doberali a vymýšľali všakovaké hlúposti. 

Moja stará mama musela na mňa a moju sestru doslova striehnuť, 

kedy „preletíme“ popred dom, aby sme sa išli aspoň 

naobedovať (niekedy aj o štvrtej poobede). 

Chodievali sme na klasické „opekačky“, no najviac sa 

nám páčili tie polnočné. Na tie sme mohli ísť len ak 

išiel aj Radko (pán zástupca). Cestou späť sme zvykli 

spievať ľudové, ale aj náboženské piesne. Každú 

nedeľu sme chodili na faru na „stretko“, kde sme 

pozerali  animované biblické príbehy alebo aj filmy 

(Dáždnik svätého Petra, Marcelíno, chlieb a víno ...). 

Najviac sme sa však tešili na karamelové alebo 

šumienkové lízatko, ktoré bolo neodmysliteľnou 

súčasťou týchto sviatočných popoludní.  Potom sme 

ešte chvíľku šantili, kým Radko (pán zástupca) 

s pánom farárom pili kávu. Naše detstvo bolo späté 

s kostolom a svätými omšami, pretože chlapci z partie 

miništrovali a my, dievčatá, sme čítali prosby.  

Ach, tých spomienok je tak strašne veľa! Moje 

detstvo bolo jednoducho skvelé ... 



Beňušský školáčik 

 
 

2 
 

Vlastná tvorba žiakov 
 
Domov 
 
Keby všetky deti sveta 
mali domov namiesto miesta, 
kde sa cítia nechcene – 
veď domov je miesto najviac 
cenené. 
 
Kiežby všetky deti sveta 
pocítili, aká je materinská 
neha, 
tá, ktorá sa nahradiť nedá – 
k životu potrebný kúsok lásky 
z neba. 
(Lenka Bubelínyová, 8. ročník) 
 

 
Radosť detí 
 
Keby všetky deti sveta 
boli zdravé celé letá, 
mali stále úsmev v tvári, 
celé dni sa radovali, 
to by bolo sveta žiť, 
každý by sa potešil, 
deti by sa nehádali,  
všetky by sa rady mali 
a spolu sa pekne hrali. 
(Nina Škantárová, 7. ročník) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Všetkým deťom 
 
Biele, čierne, žlté aj červené 
deti 
zaslúžia si nech rovnako na 
ne slnko svieti. 
Veď v každom malá detská 
dušička 
čaká, aby ju pohladila láskavá 
mamička. 
Keď hľadím do detských očí, 
viem už, prečo sa svet točí. 
Prajem všetkým deťom sveta 
pokoj, mier, domov, menej 
zimy a viac leta. 
(Šimon Koľaj, 7. ročník) 
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Láskavý svet 
 
Všetky deti sveta 
želajú si modré z neba, 
aby sa s úsmevom 
prebúdzali, 
radosť v očiach stále mali. 
Ich hlavičky plné snov 
hľadia na svet s nádejou. 
Svet sa im zdá veľmi krásny, 
láskou mamy prežiarený. 
(Ema Pauliaková, 7. ročník) 

 
 
 
V zdravom tele zdravý 
duch 
 
Keby všetky deti sveta hrali 
futbal, 
bol by to futbalový svet. 
Jedno by druhé predbiehalo 
ako Mesiac matku Zem. 
 
 
Každé by sa ponáhľalo ku 
ihrisku, aby malo formu istú. 
Forma musí dobrá byť, 
aby útočníkom mohol byť. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Góly treba dávať, 
keď chce mužstvo vyhrávať. 
Za výhru tri body máme, 
v tabuľke sa posúvame. 
 
Futbal to je super šport, 
ten musí hrať každý špunt. 
Keby všetky deti sveta 
športovali, 
zdravie a dobrú kondičku by 
mali. 
(Matej Šperka, 8. ročník) 
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Rozhovor so starostom obce Bacúch 

Našu školu navštevuje mnoho žiakov 

aj zo susednej obce Bacúch. Nielen 

dospelých, ale aj ich zaujíma život 

v obci a okrem mnohých pozitív si 

všímajú aj určité nedostatky. Práve 

na ne sa boli opýtať pána starostu, 

Ing. Františka Kána, ktorý im ochotne 

odpovedal.  

Aké je byť starostom obce?      

Zodpovedné, náročné, ale vykonávať  túto 

funkciu pre našich občanov je mi cťou. 

Chceli by ste niečo zmeniť na obci?      

Áno, no mnohé sa bohužiaľ zmeniť nedá a to je 

na tejto funkcii frustrujúce. 

Aké nedostatky má 

obec?     

Chýbajúca kanalizačná sieť a zlé cesty.  

A čo nedostavaná budova školy v blízkosti 

obecného úradu? Tá už niekoľko rokov 

kazí vzhľad našej krásnej dediny. Čo s ňou 

plánujete spraviť?     

Dostavať ju a využívať na účel, pre ktorý 

bola aj postavená.  

 

Pánovi starostovi držíme palce v jeho 

plánoch a želáme mu, aby sa mu postupne 

podarilo zmeniť v obci všetko, čo by chcel. 
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GoGo 

Tento mimoriadne populárny slovenský 
youtuber a vloger sa vlastným menom 
volá  Daniel Sebastián Štrauch. Narodil 
sa 24. septembra 1996 v Bratislave. 
Zmaturoval na strednej umeleckej škole 
v odbore fotografia. Kedysi si privyrábal 
tým, že fotil svadby. Meria 1, 95 metra. 
Ak ste videli jeho videá, mohli ste si 
všimnúť, že má popálené obidve ruky. 
Stalo sa mu to, keď sa ako 11-mesačný 
učil chodiť. Ako kráčal, oprel sa rukami 
o pec a popálil sa tak, že má dodnes 
zjazvené dlane. Odmalička miloval 
mačky aj napriek tomu, že je na ne 

alergický. Preto nikdy žiadnu mačku nemal. Zato mal psíky Megy 
a Agátu. Nemá rád pavúky. Najviac však neznáša, keď počúva hudbu 
a niekto mu poťuká po slúchadlách, alebo mu ich dá dole. Urážky 
a iné citlivé veci si príliš pripúšťa k srdcu, čo považuje za svoju 
najhoršiu vlastnosť. Má obrovský problém sústrediť sa na veci, ktoré 
ho nebavia, nedokáže sa niečomu venovať dlhodobo (aikido, 
basketbal, klavír, flauta, bicie, gitara, ...). Všade mešká. Počas 
spánku máva strašidelne pootvorené jedno oko. Vraj nemá vkus na 
módu. Náladu mu vedia zaručene zdvihnúť kamaráti a priateľka 
Lucia (LucyPug). V rámci Slovenska, ale aj Čiech, je Gogo najlepší 

youtuber. Má viac ako 
1000 zverejnených 
videí a vyše 1 700 000 
odberateľov.  
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Módne typy na jar-leto 2018 

 
Farbou roka 2018 je jednoznačne 
levanduľová (fialová), ktorá očarila na 
mnohých módnych prehliadkach. 
Tento nežný, nenásilný a veľmi 
efektívny farebný odtieň ozvláštni 
každý outfit.  
 
Jar 2018 bude patriť aj kvetinovým 
vzorom, ktoré dostali celkom nový 
rozmer. Jarné  prevedenie potlače 
prichádza vo forme retro 
inšpirovaného štýlom 60. rokov. Ako 
náhle 
vám 

kvetinová potlač bude  pripomínať 
obrus alebo gauč vašej babičky, 
vedzte, že ste na správnej vlne. 
 
Mať pomaranče alebo banány v 
ušiach alebo na krku? V roku 2018 
to vôbec nie je problém! Tento 
originálny trend nás absolútne 
dostal a už sa nevieme dočkať  
 

teplých jarných dní, 
kedy si svoj outfit 
dozdobíme nejakým 
tropickým ovocím. 
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Vtipy 

 
Mirko príde za babkou a žaluje sa jej: 
,,Dnes som sa bol očkovať!" 
,,A proti čomu, Mirko?" pýta sa babka.  
,,Proti mojej vôli!" 
 
Otec sa pýta svojich 
detí: 
„Čo robíte?“ 
A deti na to: 
„Hráme sa na ocka a 
mamičku.“  
„A čo ten pitbull medzi 
vami?“ 
„To je svokra!“ 
 
Janko sa pýta Marienky:  
„Požičiaš mi zajtra tvoju fotku?“ 
Marienka: „Prečo?“ 
Janko: „Máme do školy priniesť fotku prírodnej katastrofy.“ 
 

Dcéra sa pozerá na mamu, ako si nanáša pleťovú masku a pýta sa 
jej: 
„Mami, prečo to robíš?“ 
„Aby som bola krásna.“ 
Neskôr večer, keď si ju dáva dole, sa jej dcérka spýta: 
„Vzdávaš to?“ 
 
Malý Jožko píše rodičom z letného tábora list:  
„Je tu veľmi pekne, máme pekné počasie, strava mi chutí. Nemusíte 
sa o mňa obávať. PS: Čo je to epidémia?“ 
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