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.....Prečo nie si prezutý? Prečo 

si na chodbe? Prečo nemáš 

úlohu? Prečo si prišiel nesko-

ro? Prečo si sa nenaučil? Pre-

čo si nepriniesol ospravedl-

nenku? Prečo? Prečo? Prečóó-

óó? ....Áno, znova a opäť 

začína kolotoč „prečo otá-

zok“. Situácia nebude až taká 

zlá, ako sa zdá na prvý pohľad 

po sladkom dvojmesačnom 

nič nerobení.  Sľubujem. Urči-

te na vás čaká aj niečo príjem-

nejšie. Mám tým na mysli 

učenie, domáce úlohy, pätor-

ky, poznámky, vysvedčenie. V 

lepšom prípade toto všetko 

zvládnete bez ujmy na zdraví .  

Ak sa vám bude veľmi chcieť. 

Alebo  vám už bude horieť za 

pätami, začnete sa tváriť, že 

vás to veľmi baví a ste takí 

múdri ako tá sova, čo vám 

práve odzvonila. Úplne v naj-

lepšom prípade príde aj ko-

niec týždňa a vytúžený víkend, 

niekedy budú vašimi záchran-

cami bacily, vírusy, baktérie, 

bolesti, teploty a samozrejme 

zápal švindľov. Občas vás 

spasia až dvojdňové, ba do-

konca týždňové prázdniny.  

A nakoniec? Nakoniec prídu 

celoročne vytúžené letné 

prázdniny.  

Ale.....to je ešte veľmi ďaleko. 

 

 

„PREZUJ SA! ZVONÍÍÍ! DO 

TRIEDY!“ 

Prázdninám odzvonilo 

Dostáva sa vám do rúk prvé 

číslo nášho časopisu. Ako si v 

novom školskom roku zvyk-

neme úprimne popriať nech 

sa nám darí, tak poprajme  

úspech aj nášmu časopisu.  

Jedným očkom sa v ňom mô-

žete obzrieť za minulým škol-

ským rokom. Čo všetko pre 

vás učitelia zorganizovali? Na 

aké súťaže vás pripravili?  Na 

ktorých aktivitách a akciách 

ste nechýbali? Aké ste dosiahli 

úspechy? A čo život vo vašej 

triede? Vzťahy so spolužiak-

mi, či množstvo tých veselých, 

vtipných alebo trápnych mo-

mentov? To všetko sú zážitky. 

Vaše zážitky.  Práve tie, ktoré 

sa odohrajú vo vašom živote 

len vďaka škole.  

Dobre že si, škola. Lebo v 

tebe sa to všetko deje, v tebe 

to žije. A navzájom sa potre-

bujeme. 

Listujme teda dozadu a trošku 

si oživme spomienky.  

Nech je aj tento školský rok 

aspoň tak bohatý ako ten mi-

nulý. A nech sa nám všetkým 

darí. 
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dovali. Vysvedčenia s po-

stupom na strednú školu 

vymenili za decká našej 

školy., ktoré priniesli 2.júna 

2015 do DK Zrkadlový 

hák za hrsť talentu, ume-

nie, no predovšetkým úžas-

nú atmosféru plnú smie-

chu, radosti a dobrej nála-

dy.  Všetci si svoj hviezdny 

deň  naplno užívali a hoci 

čas sa nedá zastaviť a tieto 

chvíle sú neopakovateľné, 

zo spomienok  nám ich 

nikto nikdy nevymaže.  

Ten, kto sa v tento deň 

ocitol v hľadisku, zažil to 

s nami. 

 

 

 

 

 

Hviezdy na budatínskom nebi 

My sme tí šialenci z blázni-

vej Petržky, 

my sme tá posádka, čo ide 

k vám. 

My sme tá posádka z Buda-

tínskej školy, 

chce sa vám pochváliť, čo 

dokaže........ 

A dokázali sme! 

Chlapci v čiernom obcho-

Ďakujeme Vám, naše 

hviezdy, že toľká 

spoločná námaha 

mala obrovský 

úspech. 

L.Ž. 
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Imatrikulácia prvákov 

 

 

Oči zväčšené zvedavosťou, ústa pootvorené v 

nemom úžase, prvé kroky do nezná-

ma....2.september. Takto si každý z nás pamätá 

svoj prvý školský deň. Krásna pani učiteľka, fareb-

ná mašlička, včelička v zrkadielku. Na našich prvá-

kov okrem týchto pre nich výnimočných momen-

tov čakal slávnostný deň — pasovanie za žiakov 

našej školy. Tieto slávnostné chvíle s nimi prišli 

prežiť aj rodičia a ďalší hostia. Počas slávnostnej 

imatrikulácie nechýbal ani krátky sprievodný prog-

ram, ktorý si pripravili starší žiaci. Všetci prváci 

nedočkavo čakali na otvorenie zlatej brány. Tú 

„zlatým kľúčikom“ odomkla pani riaditeľka Rež-

náková. Po zložení sľubu prvákov ich veľkou ce-

ruzkou pasovala za žiakov našej školy. Každému 

nich pani učiteľky zavesili medailu a odovzdali 

malý darček. K veľkej slávnosti neodmysliteľne 

patrí aj slávnostná hostina pripravená šikovnými 

rukami vedúcej školskej jedálne a pani kuchárok. 
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Nielen pre prvákov je školský život v jeho začiatkoch 

náročný. Svojím spôsobom prichádzajú do nového i 

piataci. Prispôsobujú sa novým predmetom, viacerým 

vyučujúcim, rôznym metódam práce, rozmanitému 

spôsobu hodnotenia....Našťastie, majú šťastie na 

triedne učiteľky a sú už zohratým kolektívom. Minulý 

školský rok uskutočnili výlet, exkurziu, rozlúčku.  

 

Zo života piatakov 
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Halloweenske zvyklosti sa 

udomácnili už aj v našej 

škole. Čarodejnice, ducho-

via, kostlivci zaplnili v no-

vembrový podvečer 

vstupnú halu školy. No a 

čo učiteľky? Mocné sily 

halloweenskej noci ich 

tiež premenili na strašidlá. 

Nechýbali hry, súťaže, ta-

nec duchov, nočná výprava 

po škole. Vyvrcholením 

večera bola svadba dvoch 

strašidiel. Kto si koho bral? 

Prezradia vám  fotky. Noc 

 

Noc strašidiel 
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skončila premietnutím stra-

šidelného filmu odbitím 

polnoci. Všetci zaľahli do 

provizórnych postelí. V 

„brlohoch“ však ešte dlho 

bolo počuť šušotanie a ti-

chý smiech. Ráno sa veru 

nikomu nechcelo vstávať, 

tobôž nie upratovať. Ví-

kend sa ešte len začal  a ro-

dičom bolo treba všetko 

dopodrobna porozprávať. 

Tak milé strašidlá, o rok 

dovidenia. 



            

 

 

 

                  

 

 

 

Naše úspechy 

 

Okresné kolo 

Rétorika —  Štúrov Zvolen 

2. Kristián Krajňanský 

2. Nina Nyiregyházka 

 

 

Rozprávkové vretienko 

1. Kristián Krajňanský  

(reprezentácia školy v celosloven-

skom kole) 

3. Lucia Cáková 

 

 

„Úspech si TY.“ 

          Dale Carnegie 
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Školské kolo — III. kategória 

Hviezdoslavov Kubín 

1. Marina Kolar 

2. Zuzana Vaculová 

3. Bernard Brunovský 

    Simona Szabová 

 

 Školské kolo — II. kategória 

Hviezdoslavov Kubín 

1. Samuel Sihelský 

    Vanesa Mehešová 

2. Lucia Cáková 

    Soňa Kršáková 

    Kristián Krajňanský 

    Radka Riasová 

3. Ema Flašková 

    Tamara Szalayová 

Školské kolo — I. kategória 

Hviezdoslavov Kubín 

1. Nela Petrovičová 

    Paula Trabalková 

2. Natália Mizeráková 

    Adam Haluška 

    Lucia Zvancigerová 

3. Vanessa Lamacká 

    Marína Praničanová 

    

 



            

 

 

 

                  

 

 

Školské kolo 

Pytagoriáda  

Úspešní riešitelia: 

Laura Slávičková, Filip Černý, Ma-

túš Mesko, Richard Rozenberg, Ma-

tej Slama, Dušan Zálešák, Nela 

Semková, Lucia Zvancigerová, Me-

lánia Čonková, Jana Somolányiová 

Patrik Ružič, Jakub Hajtmánek, Da-

vid Pažitný, Eduard Karas, Nikolas 

Bizoň, Martin Hindický 

 

 

 

 

 

 

„Kto si trúfne, 

vyhrá.“ 
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Okresné kolo  

Olympiáda zo slovenského  

jazyka a literatúry 

6. Nina Nyiregyházka 

7. Dominika Tatranská 

 

Okresné kolo 

Olympiáda z geografie 

1. Lucia Cáková 

2. Tomáš Jurka 

4. Diana Dzurišová 

5. Karolína Ozimyová 

 

Olympiáda z dejepisu    

1. Tomáš Jurka (1.miesto v kraj-

skom kole) 

1. Andrej Majoroš 

Školské kolo  

Pytagoriáda 

Úspešní riešitelia: 

1. Matúš Šuran 

    Samuel Sihelský 

    Marina Kolar 

    Mimolat Bagaev 

2. Vanesa Mehešová 

     Filip Rusnák 

     Diana Dzurišová 



            

 

 

 

                  

 

 

 

 

Okresné kolo  

Stolný tenis 

3. starší žiaci 

Cezpoľný beh 

1. Tomáš Ružič (13.miesto v kraj-

skom  

    Kole) 

Na bicykli bezpečne 

1. miesto (2.miesto v krajskom ko-

le) 

 

 

„Sen, ktorý nemáš, 

sa ti nikdy nemôže 
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 Okresné kolo  

Vybíjaná—dievčatá 

3. miesto 

Futbal Penalta—starší žiaci 

2. miesto 

Minipenalta—mladší žiaci 

3. miesto  

Futbal COOP 

2. dievčatá 

4. chlapci 

Streľba zo vzduchovky 

3. mladší žiaci  

Volejbal  - minivolejbal 

1. o pohár ZŠ Drieňova 

2. v Majstrovstvách oblasti Bratisla- 

    va 

2. s postupom na Majstrovstvá Slo- 

    venska 

13. MS v Trenčíne 

Atletika 

1. Tomáš Ružič (1000m) 

1. Marko Panák (skok do diaľky) 

2. Tomáš Ružič (300m) 

3. štafety žiačky 

4. Patrik Sekot (60m) 

4. Daniel Pribiš (800m) 

4. Peter Kolarovič (hod kriketovou  

     lopričkou, skok do diaľky) 

4. štafety žiaci 

4. Stela Hladíková (hod kri-

ket.loptičkou) 

5. Vanesa Martiniaková (800m) 



 

B 
u 
d 
a 
t 
í 
n 
s 
k 
y 
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                 Pozor, pozor!  

Aby ťa zastihla táto správa. 

Aby si jej pozornosť venoval! 

V našej škole odohrala sa nevídaná 

sláva 

a tou bol budatínsky karneval. 

Všetci krásavci a všetky krásky, 

nasadili super masky! 

 
k 
a 
r 
n 
e 
v 
a 
l 



Vianočné tradície Budatíncov 
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Marec je mesiac knihy. Okrem rôznych  podujatí, kto-

ré sme v tomto mesiaci zorganizovali v našej škole so 

zámerom rozvíjať u žiakov vzťah ku knihám, k číta-

niu a zvyšovať čitateľskú gramotnosť, mali sme tú 

česť privítať slovenského spisovateľa pre deti STA-

NISLAVA BEBJAKA. Besedovali sme o jeho naj-

novšej knihe Au a Ou. Dozvedeli sme sa zaujímavé 

skutočnosti z jeho života i zo života knižných hrdi-

nov. Veľmi sme sa tešili z jeho venovania s autogra-

mom. 

 

Vzácny hosť 

 

 

 „Kniha je základom 

poznania, učiteľom 

vekov, vládcom 

kráľovstva ducha.“ 

Adelbert Von Chamisso 
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Tanec je  radosť. Tanec je zábava. Tanec je umenie 

a vášeň. Tanec je liek na telo i  dušu. Tanec v duši je   

projekt určený pre školské kluby v Petržalke. Samo-

zrejme, že „naši“ minulý rok nemohli chýbať a svojou 

účasťou reprezentovali našu školu. V DK Zrkadlový 

háj predviedli tanečnú choreografiu Thriller. 

 Tanec v duši 
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Rozlúčková minipárty s Riškom a Miškom 
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Deň pred vysvedčením sme 

si spríjemnili rozlúčkovou 

minipárty. Bola venovaná 

všetkým Budatíncom, no pre-

dovšetkým deviatakom . Ce-

lým doobedím nás sprevá-

dzali Riško a Miško, ktorí 

boli úžasnými moderátormi. 

V rámci rozlúčky ste sa mohli  

zúčastniť dancemaratónu 

pod vedením tanečného su-

perlektora Riška. Po marató-

ne sme to rozbalili s karaoke 

show. Veľká škoda, že nie-

ktoré triedy mali naplánovaný 

vlastný program. Aj napriek 

nízkej účasti sme si doobedie 

všetci zúčastnení užili. 

 

 
 

 

  



Opustili nás       
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Organizácia 

Adresa: 

Základná škola 

Budatínska 61 

851 06 Bratislava 

 

www.zsbudatinska.edupage.com 

 

Redakčná rada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuálne číslo spracovala: Lucia Želinská  
 

Telefón: 02/63531173 

E-mail: zsbud@atlas.sk 

 

Budnovinky 
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