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Zimné   
Budnovinky 

 
 

No vidíte! Ani sme sa nenazdali a  štyri mesiace školy sú 

fuč. Na dvere nám zaklopala zima. Síce trošku teplá, ale to 

nám neprekáža, dôležité je, že prišla ruka v ruke s 

vianočnými prázdninami, na ktoré už nedočkavo čakáme.  

Za sebou máme nielen  množstvo viac či menej nudných 

hodín,  ale  i viacero akcií, ktoré  nás prebudili k životu a 

vliali do nás dávku energie. Aspoň niečo!  
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Slovenská ústredná hvezdá-
reň v Hurbanove 

Nebývalý záujem o prírodné 
vedy v polovici 19. storočia, 
orientovaný na získanie čo 
najpresnejších výsledkov as-
tronomických pozorovaní, 
vyvolal v celosvetovom merad-
le úsilie o zakladanie nových, 
moderných astronomických 
observatórií. Mimoriadne výz-
namnou udalosťou v dejinách 
astronómie na Slovensku bolo 
roku 1871 založenie jedného z 
prvých astrofyzikálnych obser-
vatórií v Európe - hvezdárne v 
Hurbanove. Dr. Mikuláš Kon-
koly Thege - zakladateľ hvez-
dárne i geomagnetického a 
meteorologického observató-
ria v Hurbanove - patril na 
prelome 19. a 20. storočia me-
dzi popredné vedecké svetové 
osobnosti.  

http://www.suh.sk/ 

V septembri  sa žiaci 3.C a 4.C 
vybrali s pani učiteľkami na 
exkurziu do hvezdárne  v Hur-
banove. Zoznámili sa s mno-
hými prístrojmi a  mohli po-
zorovať hviezdy na oblohe v 
digitálnom planetáriu. Takéto 
zážitkové vyučovanie prispeje 
k obohateniu ich vedomostí z 
prírodovedy. Pekným zážit-
kom bola pre všetkých aj 
prehliadka mesta Komárno. 

 

 

Komárno  

3.C  a  4.C 

Exkurzia do hvezdárne 

Hvezdáreň v Hurbanove 
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Zachráňme planétu 

Naši prváci a druháci sa 

zúčastnili  projektu Ambasá-

dora udržateľnosti firmy Hen-

kel so zameraním na environ-

mentálnu výchovu s názvom 

Zachráňme planétu. Pozreli si 

film zameraný na úsporu ener-

gií a následne v skupinách 

vyfarbovali miesta v byte, kde 

vieme ušetriť elektrickú ener-

giu. Každý žiak bol odmenený 

diplomom a tričkom so sym-

bolom udržateľnosť.     
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Imatrikulácia prvákov 

 27. október bol slávnostným 

dňom pre všetkých prvákov. Spo-

lu s pani učiteľkami, vychováva-

teľkami, rodičmi a starými rodič-

mi sa zišli v hale školy. Ukázali, 

čo všetko sa za necelé dva mesia-

ce naučili. Po prejdení zlatou brá-

nou a zložení prváckeho sľubu ich 

pani riaditeľka pasovala na riad-

nych žiakov našej školy. Pamiat-

kou na tento deň bude pre každé-

ho prváka medaila a malý darček. 

Všetkých potešilo vystúpenie sú-

boru Lúčka, aj malé pohostenie, 

ktoré pripravili pani kuchárky. Na 

záver všetkých prvákov pozvali na 

diskotéku dievčatá z tanečného 

krúžku. Milí prváci, prajeme Vám 

v škole veľa radosti, nezabudnu-

teľných zážitkov a úspechov.  

Tak ako každý školský rok 

27.októbra bol iba krok 

k slávnosti našich prvákov,  

pasovaných do rádu budatín-

skych školákov. 
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Koncom októbra sme vyrazili na dlho plánovaný výlet do Vyšehradu a Ostrihomu. Zor-

ganizovali ho pani učiteľky Uhríková a Plačková. Ráno sme sa pred školou stretli v sychra-

vom počasí. Aj napriek nevydarenému počasiu  sme vyrazili. Veď lepšie je učiť sa prostred-

níctvom zážitkov ako sedením v škole. Najprv sme mali namierené do Vyšehradu. Cesta 

bola síce dlhá, ale stála za to. Čakala nás obhliadka Vyšehradu, z ktorého sa nám naskytol 

prenádherný výhľad. V hrade boli aj minimúzeá, ktoré sme tiež navštívili. Našou druhou a 

poslednou zastávkou bol Ostrhom. Presvedčili sme sa o tom, že je to krásne starobylé 

mesto. Nevynechali sme ani Baziliku, do ktorej sme vstúpili až po vyšliapaní 423 schodov. 

Ale nebanovali sme. Tam nás čakal skvelý výhľad na celý Ostrihom. Niektorým z tej výšky 

stuhla krv v žilách, no prežili sme všetci. Na záver sme pokúpili suveníry a cestovali späť 

domov. Predsa sme skonštatovali, že učenie takýmto spôsobom je oveľa zábavnejšie. Za 

tento výlet sme vďační. 

Vanesa, 7.A 

 

Z Bratislavy do Vyšehradu  a  

Ostrihomu 
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Spod nášho pera 

 

Zmätok 

Chápem city až moc dobre, 

pocítil som niečo iné, 

nechápal som, jak je možné, 

že sa dobre cítim pri nej. 

Bolo to silnejšie 

ako atómová bomba. 

Bolo to niečo jemnejšie. 

Bola to ľúbosť moja, 

ktorá bola ako z neba. 

Ideí dosť ako času, 

Moja duša, ktorá vrela, 

vytvorila veľkú vatru. 

Nedalo sa mi ju zhasnúť, 

ešte viac sa rozžhavela, 

srdce mi začalo planúť 

od všetkého toho tepla. 

Ale začalo to hasnúť, 

už sa iskra udusila. 

Nechcel som ja na zem padnúť, 

no stala sa letargia. 

                                 Miško, 9.B 

Tanec snehových vločiek 
 

Zimná obloha sa zatiahla , začal 

fúkať mrazivý vietor a vtom 

začalo snežiť. 

Ľahučký vetrík priniesol ľadový 

vzduch a slnko sa stratilo ako  

ruža v zimnej hmle. Rieka zrazu 

onemela  a začalo sa tanečné 

predstavenie snehových vločiek. 

Obloha spieva zimnú pesničku a 

tisícky malých chumáčikov 

poletuje ako roj včielok. Nikdy 

nie sú jedna ako druhá , a predsa 

sa tak podobajú. Pestré snehové 

vločky sa vznášajú vzduchom sťa 

tancujúce baletky.  Lietajú ľa-

hučko, tichučko. Vysoko a veselo 

tancujú, menia smer a spievajú si  

pieseň Vločka padá z nebíčka 

sťaby malá hviezdička. Ako 

mravce behajú sem a tam, jedna 

predbieha druhú. Niektoré sa 

ponášajú na snehové víly, iné  

 

 

 
majú podobu ľadových diamantov. 

Kde-tu spod oblakov vykukne 

chladný slnečný úsmev. A v tom 

čarovnom svite dopadajú biele 

tanečnice na zem, kde  tkajú 

mäkučký koberec. Sniežik sa sype 

z plných síl a tráva sa zaodieva do 

bieleho kožúška.  

Bim-bam-bom. V  diaľke počuť 

zvuk triangla. Tanečné predstave- 

nie odrazu končí. Krajina sa pre-

mieňa na rozprávku s cukrovou 

polevou. Zaspáva a cíti sa ako v 

perinke. Len občas počuť to nád-

herné chrumkanie snehu pod no-

hami. 

Kika , 7.B 

 

 

Jeseň 

Prišla k nám pani Jeseň 

Zaspievala sychravú pieseň 

Zo šiat rýchlo do kabáta 

Vraví pani Jeseň zlatá 

Slniečka sme už mali dosť 

Teraz trochu dažďa pre radosť 

Keď neprší rýchlo vybehneme von 

Šarkanovi začne sa maratón 

Príroda sa pripravuje na zimu 

Čaká na bielu perinu 

Vanesa, 7.A 
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POZOR!POZOR! 

Aby ŤA zastihol nasledovný oznam! 
Na známosť sa všetkým dáva, 

že u Budatíncov sa chystá nevídaná sláva. 
6. a 13. novembra 

sa budatínske strašidlá chopia čarovnej moci,  
ktorú spolu oslávia počas Haloweenskej noci! 

6. a 13. novembra pani učiteľky prvého a druhého stupňa zorganizovali pre 

nás Halloweensku noc. Akcie na druhom stupni sa zúčastnili piataci, šiestaci 

a deviataci, ktorým prischla úloha pomocníkov, zabávačov a strašiacich prí-

šer. Večer nás v škole privítali prestrojené pani učiteľky a pán učiteľ. Vyloso-

vali sme si lístky s názvami jednotlivých tímov a zamierili sme do svojich 

pelechov. Z pelechov sme sa premiestnili do vestibulu hneď po tom, ako sme 

vyložili spacie vaky, jedlo a pitie. Vo vestibule nás čakala halloweenska prísa-

ha, indiánsky tanec a diskotéka. Po diskotéke si tímy zmerali svoje sily v rôz-

nych súťažiach. Zabávali sme sa na skákaní s loptou medzi kolenami, na vzá-

jomnom podliezaní sa, či posielaní si pohára plného vody bez pomoci rúk. 

Keď sme dosúťažili, zvolili sme si kráľa a kráľovnú halloweenskej noci—

Adama a Dianku a z deviatakov Paťku a Peťa. Potom sme sa vrhli na čumenie 

hororovej komédie Mrtví a neklidní. Po skončení filmu sme sa odobrali do 

svojich pelechov. Veru sme po bohatom programe po polnoci celkom rýchlo 

zaspali. Lenže po hodine spánku nás zobudili animátori— učitelia aj so svo-

jimi pomocníkmi a išli sme hrať nočnú hru. Hra bola zaujímavá aj náučná, 

ale strašidlá, ktoré nás mali vystrašiť, boli vystrašené viac ako my. Po skonče-

ní nočnej hry sme mohli konečne zaspať sladkým a hlavne nerušeným spán-

kom. Ale čo sa to deje? Budíčeeeeek! Ani sme si nestihli vychutnať školský 

halloweensky spánok, už bolo sedem hodín ráno.  Pred odchodom do-

mov sme ešte stihli vyhodnotenie nočnej hry,  rozdanie cien a šups do 

postele! Vlastne nie........ 

Tamara a Karolína, 6.A 
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26. októbra sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Na besedu sme  po-

zvali spisovateľa Stana Bebjaka. Naše pozvanie prijal  a prišiel medi druhákov do ŠKD. 

Predstavil im prácu vydavateľstva Regent, ktoré vedie. Porozprával aj o časopise Zips, ktorý 

tiež vydáva vydavateľstvo Regent. Potom už besedovali o knihách pre deti. Druháci boli 

zvedaví a kládli zaujímavé otázky. Strávili s pánom Bebjakom pekné popoludnie.  

„Nemilovať knihy znamená 

nemilovať múdrosť. 

Nemilovať múdrosť  však 

znamená stať sa 

hlupákom.” 

J.A.Komenský 

Na slovíčko so spisovateľom 

Stanom Bebjakom 
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3.decembra sme si my, druho- 
stupniari, vyšli na výlet do    
vianočnej Viedne. Zopakoval sa 
tak podobný scenár s tým 
minuloročným, čomu sme sa, 
samozrejme, veľmi potešili.  
Najskôr sme si pozreli výrobu 
čokolády, z čokoládových 
výrobkov sme mohli aj ochut-
nať. Po nákupe sladkostí naša 
cesta pokračovala do 
obľúbeného nákupného centra 
Shoppingcity süd. Najlepšia 
časť dňa stráveného vo Viedni 
nás však ešte čakala. Z nákup-
ného centra smer Haus des 
Meeres (dom mora), v ktorom 
bolo krásne. Videli sme žraloky, 
krokodíly, opice, korytnačky a 
mnohé morské živočíchy. 
Úžasné boli ryby, ktoré sme si 
mohli pohladkať, dotknúť sa 
ich. “Čerešničkou” nášho ce-
lodenného výletu boli vianočné 
trhy pred radnicou. Dýchali 

atmosférou blížiacich sa       
Vianoc. Dominantou bol ako 
každoročne   vianočný strom-
ček, tento rok vo farbách 
francúzskej trikolory. Viedenský 
výlet bol úžasný. Páčila sa nám 
aj cesta domov. V autobuse 
bola zábava. Veľa sme sa nas-
miali. Odporúčame tento  výlet 
aj ostatným. Máme veľa krás-
nych zážitkov, spomienok, na 
ktoré nezabudneme. 

Ema a Kika,7.B   

 

 

 

Vianočná Viedeň 
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Pod vedením pani učiteľky 
Polákovej sme sa s Romanom 
a Nikolasom zúčastnili 
výtvarnej súťaže “Namaľuj si 
svoj svet vodných živočíchov”. 
Vyhodnotenie súťaže sa usku-
točnilo 1.decembra na Eko-
nomickej univerzite.  Veľmi 
úspešne sme reprezentovali 
nielen seba, ale aj našu školu. 
Na vyhodnotení sme sa cítili 
hrdo a príjemne. Boli sme 
spokojní s naším umiest-
nením. Cestou späť do školy 
nám k vynikajúcim výsled-
kom zablahoželalo aj 
samotné nebo. Symbo- 
licky—dúhou. 

Ďakujeme pani učiteľke Polá- 
kovej za jej skvelé vedenie. 

Lenka, 5.A 

Výhercovia súťaže Namaľuj si rozprávku 

.  

3. miesto — Lenka Latková, 5.A 

Namaľuj si svoju rozprávku Víťazné práce 

2. miesto — Nikolas Bizoň, 5.A 

1. miesto — Roman Svoboda, 5.A 
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Dňa 1. decembra 2015 sa udial v našej škole krst kni-
hy „Rok má svoj krok a iné rozprávky o toku času“. Knižku 
napísala bývalá profesorka, teraz spisovateľka Katarína Ha-
bovštiaková. Bolo to dosť veľké prekvapenie. Pani spisovateľ-
ka stále písala iba odbornú literatúru a zrazu – rozprávky?! 
Spolu s ňou prišiel aj šéf vydavateľstva Regent. Celkom milý 
chlapík. No treba uznať, že pani učiteľka Ďurigová napláno-
vala krst dobre. Môj obdiv má naša tretiačka, ktorá krásne 
recitovala. Tanečnice z Lúčky boli úžasné. 

Len jediná kritika: Kristián sa mohol tými listami použitými 
na krst knihy trafiť aj lepšie. 

Ale celkový dojem: bola to skrátka super akcia!!!!  

Kiko, 5.A 

 

Katarína Habovštiaková 

 

Narodila sa v roku 1929 v okrese 
Košice—okolie. Študovala na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave  (slovenský jazyk—
ruský jazyk—francúzsky jazyk), na 
Štátnej univerzite v Belehrade 
(srbochorvátsky jazyk—ruský jazyk). 
Pracovala v Štátnom nakladateľstve v 
Bratislave, v Ústave slovenského 
jazyka SAV v Bratislave, ako vedecká 
pracovníčka v Jazykovednom ústave 
Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave a 
docentka na Katedre slovenského 
jazyka a literatúry Pedagogickej fa-
kulty v Nitre. Jej manželom bol slov-
enský spisovateľ, jazykovedec, publi-
cista Anton Habovštiak.  Jeho životné 
osudy a prácu sumarizuje Katarína 
Habovštiaková v autobiografickom 
diele Môj život s Antonom Habovštia-
kom. 

Krstili sme knihu  
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Šťastné a veselé 

Vianoce 


