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Sneh padá bez rečí. 
Nemňauká. Nemečí. 

Nepiští. Nevíska 
ako zlé vetriská. 

Čo káže december? 
- Lopatu, chlapče, ber 

a urob si na bielom 
chodník k dobrým priateľom! 

(Štefan Moravčík) 
Ahojte elixiráci ! 

Čas letí rýchlo, ani sme sa 
nenazdali a rok 2016 sa vymenil za 
rok 2017. Pre nás sa ale nezmenilo 
nič, stále Vás chceme pobaviť, 
zaujať, potešiť. Aj týmto zimným 
vydaním, v ktorom akurát listujete. 
Od posledného čísla sa udialo toho 
veľa, veď v našej škole to žije. Rôzne akcie, podujatia a zážitky, o 
ktorých Vás poinformujeme a priblížime tak ich atmosféru. Tiež 
sa dozviete veľa zaujímavostí o zime,  zaspomíname na Vianoce a 
čo- to sa o zime dozvieme. 

Ďakujeme za Vaše návrhy, pripomienky a nápady týkajúce sa nášho 
časopisu. Sú pre nás inšpiráciou a sme vďační aj za pochvalu,  aj za 
kritiku. 

Časopis si môžete prečítať aj na stránke školy 
zsbenadovo.edupage.org. 

V novom roku Vám prajeme veľa síl a chuti do učenia, veľa 
nadšenia pre školské a mimoškolské aktivity, veľa nápadov a 
tvorivých projektov.      

         Daniela Podstrelená 
šéfredaktor



Novoročný príhovor pani riaditeľky 

Vážené pani učiteľky, ctení zamestnanci školy, milí žiaci! 

Chvíle rodinnej pohody, radosti z vianočných darčekov, šantenia v snehu a 

rôznych prázdninových zážitkov sú neúprosne za nami, a ja Vás opäť vítam v 

našej škole v novom roku. 

Nový rok je začiatok nových plánov a predsavzatí, ktoré chceme uskutočniť. 

Život človeka je pestrý vrkoč upletený z množstva dní, ktoré sú naplnené 

radosťou, úsmevom, šťastím a úspechmi, ale aj dní poznačených smútkom, 

bolesťou a neúspechmi.  

Želám Vám,  

 aby ste mali dostatok zdravia a sily na dokázanie pokračovať a rozvíjať to dobré, čo ste 

začali,  

 aby ste sa nebáli prekážok, ktoré Vás stretnú,  

 aby ste hľadali a ochraňovali ozajstné ľudské hodnoty,  

 aby Vás svojou prítomnosťou tešili Vaši blízki,  

 aby Vás neopúšťal životný optimizmus  

 a nech v každom dni nového roku 2017 ostane pre Vás kúštik vianočného kúzla, sviatočnej 

atmosféry, spokojnosti a štedrosti.  

PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka ZŠ s MŠ Beňadovo 

Pohľad do duší pani učiteliek, 2.časť 

1. Byť učiteľkou bolo Vašou vysnívanou profesiou, alebo ste mali vysnívanú inú prácu? 
Môj veľký sen bol venovať sa deťom. Keď som bola na strednej škole, moja túžba sa začala 

plniť. Mnohí viete, že som veľa času trávila nácvikom spevu a divadielok v kostole. A práve 

tu sa ukázalo, akým smerom sa bude uberať môj sen, budem učiteľkou. 

2. Čo je na vašej práci najťažšie? 

Najťažšie? Najťažšie je udržať si vašu pozornosť.  

3. A čo vás vie potešiť? 

Vždy ma poteší, keď vaše otázky a postrehy posúvajú moju profesiu ďalej. Napr. pri 

vysvetľovaní učiva mi nevedomky ukážete nové formy výkladu, tým, že sa pýtate a 

vyžadujete rýchle odpovede, a ja "za jazdy" musím niečo vymyslieť a zrealizovať. :)  

4. Čo by ste našej škole popriali? 

Našej škole prajem šikovných a usilovných žiakov, spokojných učiteľov a samozrejme      

nejaké víťazstvo z geografie alebo matematiky.  

Mgr. Rambalová Katarína 
 

1. Byť učiteľkou bolo Vašou vysnívanou profesiou, alebo ste mali vysnívanú inú prácu? 

Pôvodne som chcela byť farmaceutka. Ešte pred prijímačkami na vysokú školu farmácie mi 

jeden známy povedal:”Ty nebudeš farmaceutka, ale učiteľka. “ A stalo sa. 

2. Čo je na vašej práci najťažšie? 

Najťažšie je motivovať žiakov k učeniu sa a prekonaniu ich lenivosti. Náročné je tiež 

rešpektovať osobnosť každého žiaka, ale aj kolegov. 

3. A čo vás vie potešiť? 

Naozaj potešiť vedia dobré výsledky žiakov.  Vtedy učiteľ vie, že jeho práca nebola márna. 

4. Čo by ste našej škole popriali? 

Našej škole by som popriala uvedomelých žiakov, ktorí si vážia to, že môžu chodiť do školy 

vo vlastnej obci a vážia si jej vybavenie. Popriala by som jej aj kvalitných pedagógov s 

chuťou do učenia. A samozrejme veľa úspechov v súťažiach a olympiádach.  

Mgr. Kurjaková Lucia



Zima je zimička 

Zima bez snehu je nezáživná, špinavá, blatová a ktovie aká ešte. Akonáhle trochu 
primrzne a z oblohy sa vysype biela nádielka, svet ožije a skrásnie. Málokto z nás sa 
pritom zamyslí, čím to vlastne je, že sneh padá práve v takejto podobe, akú 
poznáme. Ako to, že snehové vločky nie sú nikdy 
jedna ako druhá a pritom sa tak podobajú? 

Ako jeden z prvých vo svojej dobe pozoroval 
snehové vločky astronóm Johannes Kepler, 
ktorý v roku 1611 vytvoril spis “O šesťbokej 
snehovej vločke”.  

Každá z nich má iný tvar, ale vždy dodržiavajú tzv. šesťcípu súmernosť (hviezdice) a 
kostrovitý vzhľad. Ich váha a veľkosť závisí od množstva vodných pár v ovzduší.  

1. Najväčšia snehová vločka na svete mala priemer 38,1 cm  a hrúbku 20,3 cm. 
Guinessova kniha rekordov uvádza, že túto gigantickú snehovú vločku našli vo 
FortKeogh v Montane 28.januára 1887. 

2. Najviac napadaného snehu za 24 hodín v USA bolo v roku 1921 v Silver Lake, 
Colorado. Napadlo 193 cm snehu.  

3.USA mávajú priemerne 105 búrok so snehom v priebehu roka. Typická búrka trvá 
2-5 dní a sneh padá vo viacerých štátoch USA. 

Zima v Beňadove 

Tohtoročná nádielka snehu umožnila venovať 
sa zimným športom vo veľkej miere. Naši žiaci 
sa vydali po chotári na bežkách alebo 
zorganizovali pravú zimnú guľovačku 
a sánkovačku. Nechýbala jazda na 
vlastnoručne vyrobených saniach. Mrazom 
vyštípané líca neprekážali nikomu, hrial dobrý 
pocit z neleňošenia pri počítači.  

 

 

 
 



Pletenie adventných vencov 
 

Predvianočné obdobie sa každoročne spája s vôňou čečiny a atmosférou horiacich 
sviečok. Túto symboliku v sebe dokonale 
prepája adventný veniec. Aby nechýbal 
v žiadnej rodine našej obce, vyrobili si ich 
žiaci spolu s rodičmi a učiteľkami na našej 
škole. Chodbami a triedami sa niesla vôňa 
ihličia, ktoré bolo základom každého 
venca. Rôzne ozdoby, stuhy, mašličky, 
kvetiny, šišky, anjeliky, škorica a jabĺčka 
spolu so sviečkami dodali vencom krásu 
a dôstojnosť. Hotové vence boli posvätené 
na sv. omši. Vlastnoručne vyzdobené vence 
tak zdobia každú domácnosť a sú súčasťou 
prípravy na radostné očakávanie sviatku Narodenia Pána. Zapálením každej sviečky 
sme sa tak k tomuto vianočnému okamihu spoločne priblížili. 
 

História adventných vencov 
 

„Advent“ - latinský pôvod a znamená v preklade „príchod“. Je to teda obdobie 
prípravy na príchod Mesiáša – na narodenie Ježiša. 

Prvá nedeľa nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia a tretia sa nesie v 
znamení radosti. Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred 
narodením Ježiša. Adventné obdobie vrcholí vigíliou. 

Klasickým symbolom adventného obdobia je adventný veniec. Prvá zmienka o ňom 
pochádza až z 19. storočia, presnejšie z roku 1838 z Hamburgu, kedy teológ Johann Heinrich 
Wichern zavesil veniec na dvere sirotinca. Pod vencom bola pokladnička na milodary pre 
opustené deti. Wichern pripevnil každý deň na veniec jednu sviečku. Dnes sa už na 
adventných vencoch používajú len 4 sviečky, ktoré symbolizujú práve 4 adventné nedele. 

Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré 
znamenajú trvalý život. Aj tieto ihličnany majú tradičný 
význam, ktorý je možné interpretovať v našej viere: Vavrín 
znamená víťazstvo nad prenasledovaním a utrpením, 
borovica, cezmína a tis, znamenajú nesmrteľnosť a cédru sa 
pripisuje sila a uzdravenie. Cezmína má aj špeciálny 
kresťanský symbol -pichľavé listy pripomínajú tŕňovú korunu. 
 

Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, 
symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život 
nájdený v Kristovi.  
Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec, sú 
symbolom života a vzkriesenia.  
Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej duše a nový, 
večný život nájdený v Kristovi. 
Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus, svetlo sveta. 

http://zsbenadovo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=130


Zdobenie medovníkov 

Medovníky boli aj v minulosti typické hlavne 

pre obdobie adventu v podobe sladkej 

predzvesti Vianoc. 

Hovorí sa, že hlavným mestom medovníkov 

je Norimberg v Nemecku. Lebkuchner, ako 

sa nazývajú tamojší výrobcovia korenistého 

medového pečiva, si tu založili svoj cech v 

roku 1530. 

Neskôr sa rozšíril do ďalších krajín, pričom medovnikárov označovali latinským výrazom 

dulcarius. Zachovali sa záznamy, že medovnikárstvo na dnešnom území Slovenska 

existovalo už v 14. storočí, pričom hlavným centrom bola Bratislava. Tam bol v roku 1619 

založený aj prvý medovnikársky cech v celom Uhorsku. 

Medovníkové cesto sa vyrábalo vo veľkom a do zásoby. Uvarený med zahorúca vyliali do 

veľkého dreveného koryta, pridali ražnú múku a drevenou lopatou túto zmes vymiešali na 

riedke tekuté cesto. Nechali ho vychladnúť, až kým úplne nestuhlo a následne ho 

ukladali do drevených dební, ktoré skladovali na tmavom mieste. Takéto cesto stálo 

niekoľko mesiacov, ba dokonca aj rokov a jeho kvalita sa tým zvyšovala. Zo skladovaného 

cesta medovnikári postupne odkrajovali a vtláčali ho do drevených foriem, na ktorých 

prevládali náboženské výjavy, obrazy zo života vyšších vrstiev či dokonca podobizne 

panovníkov. Takéto medovníky však boli určené hlavne pre šľachtu. Pre poddanský ľud 

boli jednoduchšie, v tvare srdca či bábiky. Pre deti mali tvary husárov, koníkov 

a podobne. 

 

Žiaci našej školy si doniesli upečené medovníky 

a vlastnoručne ich ozdobovali. Ukázali svoju tvorivosť 

a nápaditosť. Zanietení boli všetci žiaci, malí i veľkí. Niektorí 

použili aj rôzne 

jedlé a aj 

farebné ozdoby. 

Hotové 

medovníčky si 

odniesli domov, 

aby skrášľovali príbytky a sladkou vôňou 

pripomínali blížiace sa Vianoce. 



Turistický krúžok 
Budatínsky zámok 

Žiaci turistického krúžku vôbec nezaháľajú ani 

v zimnom období. Zorganizovali výlet na 

Budatínsky zámok, ktorý je mestskou časťou 

Žiliny. Oboznámili sa s jeho históriou 

a expozíciami. Zaujímavá bola taktiež expozícia 

hodín a prehliadka je zavŕšená vyhliadkou na 

mesto Žilina a okolie.  

 

S Budatínskym zámkom sa viaže povesť o nešťastnej láske Kataríny Szuňoghovej 

Otec dal zamurovať Katarínu Szuňoghovú  vo veži Budatína, pretože sa nechcela 

vydať za starého Jána Jakušitha, pána na Vršatci. Mala totiž tajného snúbenca, mladého 

grófa Františka Forgáča. Nakoniec, aby si zachránila život, privolila k svadbe s 

Jakušithom, ale stalo sa to, čo sa dalo očakávať. Bola mu neverná s mladým Forgáčom. 

Keď to manžel zistil, počkal si s niekoľkými svojimi zbrojnošmi na mladého grófa a  

23. januára 1647 ho zavraždil. Vražda mala veľký ohlas. Obeť totiž nebola hocikto. 

František Forgáč bol tekovským županom a kapitánom Tekova.  

V roku 1712 ju pochovali v krypte kostola Sv. Františka Xaverského ako bohatú 

vdovu po Jánovi Jakušitovi a štedrú patrónku kostola, ktorá  dala postaviť dva rady lavíc 

a darovala 20 zlatých na zriadenie lekárne Ku svätému Duchu, ktorá fungovala až do 

druhej polovice 20. storočia.  

 

Orloj v Starej Bystrici 

Cestou sa turistickí výletníci zastavili v Starej 

Bystrici. Známa je prvým a jediným orlojom na 

Slovensku. Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda 

ciferník s astronomickými údajmi. Ukazuje 

polohu mesiaca na oblohe, fázy mesiaca 

a polohu slnka v znamení zverokruhu, 

farebnosť rozlišujú fázy dňa. Vo vežičke 

orloja sú umiestnené dva zvony. Jeden zvon 

odbíja čas, druhý zvon vytvára zvukovú kulisu 

počas promenády apoštolov.  

Žiaci si užili večernú predvianočnú atmosféru 

a vianočné nákupy v Žiline a s mnohými 

zážitkami sa vrátili domov. Tešia sa na ďalšie 

skvelé výlety s vedúcou krúžku Mgr. Dankou 

Podstrelenou.



Tvorivé dielne 

Na našej škole vedú krúžok tvorivých 

dielní pani učiteľky Mgr. Mária 

Triebeľová a Mgr. Katarína Rambalová. 

Oboznamujú žiakov s rôznymi výtvarnými 

technikami, učia ich pracovať s rôznymi 

materiálmi. Sprostredkujú im množstvo 

nápadov a inšpirácií na vlastnoručne 

vyrobené produkty, ktoré sú súčasťou 

výzdoby školy alebo slúžia ako darčeky 

pre najbližších. Žiaci objavujú, ako sa dajú 

kreatívne použiť zdanlivo nepotrebné veci 

a ako sa dajú vytvoriť výrobky nenáročné na čas a financie. V ich prácach sa odráža ich 

trpezlivosť, nadšenie a tvorivosť.  

 

 

 

„Tvoriví ľudia prebúdzajú k životu všetko, 

čoho sa dotknú. Dávajú život svojim 

vlastným možnostiam a prinášajú život 

druhým ľuďom i veciam.“ (E. Fromm) 

 



Charitatívna akcia našich ôsmakov 

Vianoce sú pre každého človeka najkrajšie vtedy, keď sú prežité v kruhu rodiny. 
Naša škola navštívila Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. Jeho 
obyvateľmi sú matky s deťmi, ktoré 
ťažká situácia prinútila opustiť svoj 
dom a toto centrum im podalo 
pomocnú ruku. Vyzbierali sme hračky, 
odev, vyrobili veľký vianočný pozdrav 
a spolu s medovníkovou chalúpkou sme 
potešili nielen deti, ale aj mamičky. 
Spievanie kolied, zapálenie prskaviek 
a radosť v očiach navodili tú správnu 
vianočnú atmosféru. Obdarení sme boli 
aj my vlastnoručne vyrobenými 
mydielkami a svätou trojkráľovou 
omšou obetovanou za našu školu.  

 
Vianočné trhy v SŠI a Múzeum kávy 

Naši žiaci 3. a 4. ročníka navštívili 16. decembra 2016 
Vianočné trhy v Spojenej špeciálnej škole internátnej 
v Námestove, kde si žiaci tejto školy pre nich pripravili 
krásny program. Žiaci si zakúpili nimi vyrobené darčeky 
a rôzne výrobky a vianočné dekorácie. . Taktiež si prezreli 
si pamätnú tabuľu osobností v Námestove. Navštívili prvé 
Múzeum kávy na Slovensku v Krušetnici. Z exkurzie sa 
vrátili obohatení o nové zážitky a informácie 
a výnimočných miestach a ľuďoch, za ktorými netreba 
precestovať veľký kus sveta. 

 

http://zsbenadovo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=137
http://zsbenadovo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=138


Protidrogová prevencia 

Tretí novembrový týždeň je Európskym 

týždňom boja proti drogám. Žiaci 2. 

stupňa našej školy súťažili o najkrajšiu, 

najoriginálnejšiu nástenku s protidrogovou 

tematikou. Tým sa celý týždeň niesol 

v duchu diskusie na danú tému. Žiaci 

získali nové poznatky, ale najmä negatívny 

postoj k všetkým nástrahám, ktoré sú 

zdraviu a životu ohrozujúce. Rozhodnúť, 

ktorá nástenka je naj..., nebolo pre porotu 

ľahké, nakoniec 1. miesto získala trieda 

siedmakov.  

 

Svetový deň boja proti AIDS 

1.decembra sa  naša škola  zapojila do kampane 

„Červené stužky“. Na triednických hodinách sa žiaci 

oboznámili s AIDS, s vírusom HIV, s ochranou 

a prevenciou proti šíreniu tejto nevyliečiteľnej chorobe. 

Pozornosť bola venovaná zdravému životnému štýlu a správnej 

hierarchii života. Prostredníctvom rozhlasovej relácie boli 

oboznámení s danou problematikou a následnou možnosťou 

prejaviť solidaritu a spolupatričnosť. Všetci žiaci našej školy 

a taktiež učiteľky ju vyjadrili pripnutím červenej stužky, ktorá je 

symbolom krvi a života. Tak sme sa spoločne zomkli v boji proti 

tejto chorobe a vyjadrili aj my ÁNO – budúcnosti, zdravej rodine, životu.  

 

Opýtali sme sa Vás ,čo si myslíte o užívaní drog a ako tomu predchádzať: 

 
Sára Babečková- drogy ničia život, aby sa nedrogovalo - nezdržiavať sa v zlých partiách, 

napr.v krčmách, baroch. Netvrdím, že by tam nemali vôbec chodiť, lebo aj ja tam s 

kamarátkami chodím, ale iba na kofolu, džús alebo horúcu čokoládu. Sprísniť predaj 

alkoholu a väčšie tresty dílerom drog.  

Daniela Podstrelená- v dnešnej dobe nie je ťažké zohnať drogy. Treba vedieť povedať NIE. 

Treba si uvedomiť, že sme šťastní a ak aj príde nejaká zlá situácia, máme predsa kamarátov, 

rodičov, ktorí nám pomôžu. Nemusíme problémy riešiť radikálne. Nesmieme! Zmysluplne 

využívať voľný čas, napr. športom, prechádzkami, bicyklovaním. Vybrať si to svoje, aby na 

nás boli rodičia hrdí.          



Mikulášku,dobrý strýčku........ 

 

Každé dieťa v predvečer na sviatok sv.Mikuláša 

s iskierkou v oku uloží do okna svoju vyčistenú 

čižmu a s napätím čaká, čo sa bude diať. 

Nevedia sa dočkať príchodu Mikuláša. Žiarivými  

očami pozerajú von oknom na tie krásne jagavé 

vločky a netrpezlivo čakajú. „Kedy už 

príde?“,znejú netrpezlivé otázky. 

Keď počujú zvonenie zvončeka v diaľke, 

zväčšuje to detskú nedočkavosť. V mysli si 

povedia:„Konečne prichádza tá vytúžená 

chvíľa!“ 

Radosť detí sa mieša s očakávaním i štipkou strachu. 
Dobrosrdečný starček s bradou,ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť 
a láskavosť,nikdy neprichádza sám. 
Spoločnosť mu robia dvaja pomocníci-čert,ktorý deťom naháňa strachtým, že 
je celý špinavý od sadze a že má „rohy“ a prekrásny anjel, ktorý je ako hodváb. 
Najčastejšie pomáhajú sv. Mikulášovi niesť ťažký kôš plný sladkých prekvapení. 
Niektoré deti si myslia,že okrem sladkostí nosí aj uhlie... a to je aj pravda.. 

Ja asi dostanem tento rok aj uhlie :D 

Bibka Páterková, 8.A 

 

Na príchod Mikuláša sa tešili aj naši žiaci, škôlkari 

a všetky deti z celej dediny. Spoločne sa stretli 

v kultúrnom dome a privítali mikulášsky sprievod. 

Deti ich obdarovali básničkami, pesničkami 

a tancom, aby si darčeky zaslúžili a ukázali, čo 

všetko vedia. Detský úsmev sa u niektorých 

maličkých premenil na slzičky strachu z čerta.  

 

 

 

Avšak Mikuláš pomohol prekonať obavy svojím 

milým a láskavým slovom a srdiečkom. Všetkých 

štedro obdaroval balíčkami sladkostí a všelijakých 

dobrôt.



Vianočná besiedka 

So starým rokom sme sa rozlúčili programom vo vianočnom duchu v kultúrnom dome. 

Zazneli rôzne pesničky, básničky, hra na harmonikách a tance. Deviataci predviedli 

pásmo koledníkov v krásnych dobových kostýmoch. Na záver programu spoločne 

zaspievali pani učiteľky Šťastie, zdravie, pokoj svätý... Magická Tichá noc znela celým 

kultúrnym domov a po jej dospievaní sme sa rozutekali užívať si vianočnú pohodu.  

 

  

Tradície na Štedrý deň: 

 vianočné oblátky s medom, ktoré sú symbolom zdravia, radosti, duševnej čistoty 

a pokoja v rodine 

 prestieranie stola aj pre zomrelého člena rodiny, aby mu aspoň takto prejavili 

úctu a týmto činom vyjadrili, že v domácnosti chýba 

 šupiny z kapra nesú v sebe tiež veľkú symboliku. Podaktorí ich dávajú pod 

štedrovečerný obrus, aby priniesli bohatstvo. Tie si potom ľudia odkladajú do 

peňaženiek, pretože sa traduje, že sa majú postarať o ich rozmnoženie. 

 rozkrajuje sa po večeri náhodne vybrané jablko. Jadrovníky v tvare hviezdy majú 

značiť šťastie, ak sú však v tvare krížu, je to zlé znamenie. 

Milan Rúfus 
Vianočná koleda 

V mestečku Betléme,  v jasličkách na slame  
leží to dieťatko, na ktoré čakáme.  
Anjelik bez krídel, Boží i človečí. 

Nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí,  
darček mu nesiem tam. A ja mu do diaľky 

namiesto hrkálky srdiečko posielam.



1. Školský ples 

Fašiangy sú obdobím plesov. Aj naša škola usporiadala 1. školský ples, ktorého sa 
zúčastnili takmer všetci žiaci školy spolu s pedagogickými a nepedagogickými 
zamestnancami. Sála kultúrneho domu sa zaplnila krásnymi 
róbami, účesmi, oblekmi, kravatami, či motýlikmi. Ples 
otvorila pani riaditeľka PaedDr. Mária Kureková a zábava 
sa mohla začať. O hudbu sa postarali naši deviataci 
a veruže, parket nebol prázdny ani na chvíľu. Večer bol 
spestrený rôznymi súťažami. O občerstvenie sa postarali 
všetci zúčastnení, stoly sa prehýbali pod samými 
dobrotami. Veľmi pútavá bola tombola, ktorú venovali 
zamestnanci školy. Vrcholom plesu bola voľba kráľa 
a kráľovnej plesu. Žiaci si zvolili Mariána Páterka 
a Marcelku Turoňovú. Tí prisľúbili, že o rok prídu na ďalší 
školský ples korunovať nového kráľa a novú kráľovnú.  

Maškarný ples 

Fašiangy sme si pripomenuli aj maškarným 
plesom . Kultúrny dom sa zaplnil 
všakovakými bytosťami. Parket ovládli 
princezné, rytieri, námorníci i vojaci, 
indiáni, či veselé babky alebo zombíci. 
Zahanbiť sa nedali ani Beňadovskí kovboji, 
ktorí vytancovali všetky ježibabky. Vo víre 
tanca bolo vidieť aj Rubikovu kocku, 
Minecraft a iPhone. Znova sa ukázalo, že 
žiakom nechýba fantázia a majú veľa 
skvelých nápadov. Po zábave a tanci dostali všetci sladkú odmenu. 

 

Zaujímavosti z histórie plesov 

V minulosti boli plesy výsadou šľachty, až sa postupne preniesli 
do života aj obyčajných mešťanov. Plesy a bály boli vždy oslavou 
bohatstva, krásy a hojnosti. Pre dámy boli obľúbené kostýmy  
kráľovien, víl  noci či zimy a kvetín. Páni sa zas s obľubou 
obliekali za Turkov či Číňanov a nechýbali ani kostýmy ako 
harlekýn, domino  či pierot.    



Lyžiarsky kurz pre 7. ročník  
 

V dňoch 6. – 10. februára sa žiaci 7. 

ročníka spolu so žiakmi zo ZŠ s MŠ z 

Mútneho zúčastnili lyžiarskeho výcviku, 

ktorý sa konal na Ski Centrum Uhliská 

v Nižnej. Žiaci boli ubytovaní vo veľmi 

peknom hoteli Arman. Počas tohto týždňa 

sa lyžiari veľmi zdokonalili a nelyžiari 

odchádzali ako hrdí lyžiari. Absolvovali 

rôzne preteky a spestrili svah lyžovaním 

v maskách. Večery trávili plávaním 

v bazéne, bowlingom, či zaujímavým rozprávaním záchranára z Horskej záchrannej 

služby. 

Takto na nádherný týždeň spomínajú siedmaci: 

 Sára Babečková – našli sme si tam nových kamarátov a tí boli super. Zážitok bol 

spustiť sa po svahu úplne prvý raz a úplne zhora. 

 Barbara Zvrteľová – najviac zábavy 

bolo v bazéne, súťaž v lyžovaní, 

karnevalové masky. Nikdy na to 

nezabudnem.  

 Lukáš Bugaj – bavilo ma schádzanie 

z kopca, boli tam nádherné izby 

a super jedlo, bola tam veľká sranda. 

 Margaréta Chudiaková – spoznala som 

siedmakov z Mútneho a bola som v 3- 

hviezdičkovom hoteli. Ten svah bol proste super! Pani učiteľky a učitelia sa 

vedeli výborne lyžovať a učili nás to skvele. 

 Alexandra Pátereková – hneď v prvý deň som spadla z kotvy. Dva razy sme sa 

vymkli. 

 Zdenka Rambalová – našla som si nové kamarátky a bola tam veľká sranda. 

 Jožko Gašpierik – veľa sme sa nasmiali a užili si všetko, ako sa patrí. 

 Klára Podstrelená – luxusný hotel a krásne izby. Vôbec som sa nevedela lyžovať, 

ale som sa to naučila a veľmi ma to 

teší. 

 Vanesa Zvrteľová – myslela som si, 

že to bude hrozné, ale bolo to 

úžasné. 

 Timotej Páterek – okrem svahu sa 

mi páčil bowling, super čašníčky 

a pekný hotel.  

https://zsbenadovo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=143


Ako byť cool 

Yeaaaaa. Čau, je tu tvoj nekonečný seriál - Ako byť COOL! V dnešnej časti si 

ukážeme niekoľko zaujímavých slovenských, ale aj zahraničných tvorcov. 

A nakoniec odporúčime nejaké zaujímavé videjko, ktoré sa oplatí kuknúť. Ako 

prvé si ukážeme úplne prvé  video na YouTube, tu je. A tradične si ukážeme ešte 

nejakého youtubera. Možno sa divíte, čo to je za divný obrázok pod textom.  

Je to QR kód. Tento kód je špeciálny obrázok, ktorý dokáže 

čítať aplikácia v smartfóne. Najprv ho nasnímate, mobil ho 

zachytí. V tomto kóde je URL adresa videa. Môžete tam ukryť 

ale aj hocijakú URL adresu.  

 

No, môžeme sa vrátiť k youtube. Viete, kto je druhý najznámejší slovenský 

Youtuber? Dám vám tri sekundy.... 3,2,1........ aaaa!!!! Tí, čo ste tipovali Expl0ited, 

máte pravduuuuu! Dnes má 633 000 odoberateľov. A tak je hneď za Gogom 

v rebríčku.  

Vlastným menom  Peter Altof. Mnohých by možno 

zaujímalo, ako vlastne vznikla prezývka Expl0ited. 

Keď bol menší, mal pár kamarátov a hrali sa na 

riadne drsných punkáčov, a preto počúvali kapely ako 

Sex Pistols, The Exploited či The Casualties. Vtedy 

sa povedzme „inšpiroval“ a použil meno jednej z 

vyššie uvedených kapiel ako prezývku v jednej hre. A odvtedy mu to tak zostalo. 

Jeho rodičia boli v jeho začiatkoch veľmi skeptickí a nebrali to vážne. Čas, ktorý  

strávil editovaním videí na počítači, považovali za stratený a pokiaľ vtedy nebol 

naučený do školy, nemilosrdne ho odtiaľ vyhodili. Vážne to začali brať až vtedy, 

keď mu prišla prvá pozvánka na akciu, či po tom, čo si kvôli tomu musel založiť 

živnosť. Teraz to už chápu a rešpektujú, ba dokonca ho v tom aj podporujú.  

V blízkej budúcnosti chce začať natáčať 

komplexnejšie. Okrem klasických vlogov a skečov 

chce opäť začať robiť videá z hier, ale popritom 

rozbehnúť aj pranky a sociálne experimenty. Tiež 

nedávno točili kratučký minifilmík a plánuje sa 

rozbehnúť aj takýmto smerom. 



Zabavte sa  

- Babka, máš wifinu?  

- Nevymýšľaj a zjedz, čo je navarené. 

 

Otec číta synovu žiacku knižku: 

- Matematika päť.. 

...tresk mu jednu po papuli... 

- Slovenčina päť.. 

...tresk mu druhú po papuli... 

... - Spev jednotka... 

...tresk mu ďalšiu po papuli... 

Syn: - Ako to?! Veď som mal jednotku! 

Otec naštvané prehodí: 

- Tak tebe bolo po dvoch päťkách ešte do 

spevu?! 
 

 

 Blondínka píše kamarátovi:  

Zabudol si si u mňa mobil!!! 

 Vstane blondínka ráno a krčí: Do 

čerta ja nevidím, otvorí oči a povie: 

„Aha”. 

 Novomanžel sa pýta svojej 

blonďavej ženy: „ Prečo už pol hodinu 

držíš tu sliepku za krk?“  

                               „Varím! No veď tu sa píše: Sliepku pol hodinu mierne dusíme.“ 

 

 

 

 
 

 

  



Do skorého 

elixírovania, 

priatelia! 

 

 


