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Ahoj, Bzučiaci, 

Pochmúrny november sa 

pomaly blíži ku koncu a my 

už máme v hlave iba Viano-

ce so všetkým, čo k tomu 

patrí. Však? 

No skôr, ako si vychutnáme 

vianočné prázdniny, treba 

ešte zapracovať na sebe, 

pretože je tu štvrťrok a s 

ním spojené písomky a skú-

šačky. Tak si to nepokaz-

me /tí čo to majú v 

poriadku/ a napravme /tí čo 

to majú v menšom 

poriadku/. 

Ak si z prvej či druhej sku-

piny, nájdi si trochu času aj 

na naše Bzučoviny a pozri 

si, čo sa u nás udialo v no-

vembri. 

 

Váš Viktor 

 

V tomto čísle nájdete 

aj toto: 

 Odpoludnie straši-

diel 

 Pasovačky 

 Aktivity ŠKD 

 Fotoreportáže z 

podujatí 

 Murgašove dni 

 Festival vedy a 

techniky 

 Komparo  

 bzučozábava 



 

Pôvodný názov bol Hallo-

ween, skratka z anglické-

ho Halloweenen 

(doslovný preklad: pred-

večer všetkých svätých). 

Halloween je pôvodne po-

hanský (keltský) sviatok 

Samhain - pohanský nový 

rok (koniec pohanského 

roka). Možno sa stretnúť 

aj s názvom predvečer 

sviatku všetkých mŕt-

vych. Tradičnými znakmi 

Halloweenu sú špeciálne 

vyrezané tekvice,vo vnút-

ri ktorých je sviečka, ča-

rodejnice, duchovia, neto-

piere, čierne mačky, met-

ly, oheň, príšery, kostlivci 

a pod. Farby červená, žl-

tá, oranžová a čierna.  
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U nás je to ako na karnevale, iba 

masky sú strašidelnejšie /alebo smieš-

nejšie?/ 

Pripravila N.Ondrová 



Čo hovoria o slove PASOVANIE slovenské slovníky? 

pasovať
1
, -uje, -

ujú nedok. i dok. hist. (koho na čo i za čo) udeľovať, udeliťniekomu hodnosť ryti

era: p. niekoho na rytiera; 

pasovať
2
, -uje, -ujú nedok. kart. slang. mať prestávku v hre, nehrať 

pasovať
3
, -uje, -ujú nedok. (nem.) hovor. (komu) byť vhodný, hodiť sa: šaty mu 

pasujú; 

kľúč mu nepasuje do dverí 

● p. niekomu do krámu byť vhod, hodiť sa  

pasovať sa, -uje, -

ujú nedok. hovor. (bezpredm. i s kým) zápasiť, boriť sa:Pasoval sa so susedom 

kováčom na kolkárni. (Jes.); 

pren. namáhať sa s niečím, trápiť sa s niečím: Rudko fučal, pasoval sa s črpá-

kom,pomaly ho vyprázdnil. (Ondr.); 

pasovať sa s triedou (Kuk.)  

Takže, kedysi pasovali rytierov a my dnes pasujeme prváčikov 

Strana 4 

Pasovací ceremoniál 

sa môže začať 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pasova%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=dok
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ude%C4%BEova%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=udeli%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=hodnos%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pasova%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ma%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pasova%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=hovor
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=by%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vhodn%C3%BD
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=hodi%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=k%C4%BE%C3%BA%C4%8D
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=by%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vhod
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=hodi%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pasova%C5%A5%20sa
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=hovor
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=z%C3%A1pasi%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=bori%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=nam%C3%A1ha%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=tr%C3%A1pi%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pomaly
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Deviataci, patróni pa-

sovačiek, vytvorili brá-

ny, ktorými museli 

adepti pasovania 

prajsť 

Najdôležitešia časť 

—  samotné pasova-

nie, spečatenie prí-

sahy, že budem 

dobrým žiakom 

Po pasovačke nastáva zábava opäť v 

réžii deviatakov. 

Súťažili už pasovaní prváci a bojovali 

ako o život 

Pasovačky a halloween pripravili D.Vanzal a A.Kováč 



     Pred niekoľkými rokmi 

sa školský parlament rozho-

dol pridať k pasovaniu prvá-

kov aj druhý diel — pasova-

nie  piatakov. Chceli tak 

novovytvoreným triedam na 

druhom stupni spríjemniť 

ich ťažké začiatky. A tak sa 

u nás z pasovačiek stal dvoj-

dielny seriál. V réžii škol-

ského parlamentu a devia-

takov je z roka na rok krajší 

a lepší. 

Posúďte sami. 
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aj „veľkí― piataci museli prejsť pasovacou bránou  

„opasovaná― 5.A 
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Nasledovali  piataci z 5.B 

A na koniec nový kolektív 5.C 



    Školská knižnica je už 

neodmysliteľnou súčasťou 

našej školy a chodí do nej 

čoraz viac žiakov. Je to aj 

zásluhou p. Gubovičovej, 

ktorá spolu s kolegyňami z 

ŠKD pripravuje pre deti 

od prvej triedy naozaj pú-

tavé, zaujímavé a poučné 

aktivity.  

Najviac sa žiaci prezentu-

jú v októbri—mesiaci , 

ktorý je venovaný práve 

takýmto zariadeniam. 

Kvízy, pexesá, čítanie zo 

zaujímavých kníh, to je 

len zlomok toho, čo zanie-

tené tety vychovávateľky 

dokážu pripraviť. 

Ďakujeme vám tety vycho-

vávateľky, že nám uľahču-

jete dnes ťažkú cestu ku 

knihe. 
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Dňa 18. Novembra 2014 sa na 

ZŠ, Ulica Vajanského 

v Lučenci stretli všetci prváci 

v školskej knižnici. Čakalo ich 

slávnostné odovzdávanie čita-

teľských preukazov. Podujatie 

otvorila a všetkých privítala p. 

vychovávateľka K. Gubovičo-

vá. Po kultúrnom programe sa 

k prvákom prihovorila pani 

riaditeľka školy Mgr. Ľudmila 

Lacová, ktorá prejavila radosť 

o záujem o knihy a návštevu 

školskej knižnice Popriala im 

veľa pekných a zaujímavých 

chvíľ strávených pri čítaní roz-

právok a rôznych iných príbe-

hov. Nasledoval o slávnostné 

odovzdávanie čitateľských 

preukazov, po ktorom si po 

výzve pani riaditeľky spoločne 

zaspievali. 

                                                                                                                                                

K. Gubovičová 
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27. novembra 2014 sa popoludní všetky deti ŠKD zhromaždili 

v Novohradskej izbe a netrpezlivo čakali, kým sa začne súťaž  „O naj-

lepšieho speváka ŠKD―. Z každého oddelenia bolo prihlásených niekoľ-

ko detí,  ktoré po spoločnom spievaní predviedli svoj talent. Súťažili 

v dvoch kategóriách :         1. 2. ročník a 3. 4. ročník. Výber piesní bol 

dobrovoľný, niektorí spievali ľudové, iní zase moderné piesne. Kým po-

rota vyhodnotila súťaž,  pani riaditeľka školy  zahrala deťom na klavíri 

hudobné hádanky a zaspievali si aj hymnu školy.                                                                                            

Umiestnenie v 1. kategórii:   

                                                   1. miesto – Peťka Skokanová 

                                                   2. miesto – Marko Švingál 

                                                   3. miesto – Peťko Kalina 

Umiestnenie v 2. kategórii: .    1 .miesto –   Bronka   Kaššová 

                                                    2. miesto –   Tamarka Ľalíková 

                                                    3. miesto –   Viktória Líšková 

 

Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za pekné vystú-

penia.                                               

Už sa tešíme  na 3. ročník  speváckej súťaže! 

Strana 10 Pripravila K.Gubovičová—vychovávateľka ŠKD 



     Ţiaci 8.ročníka sa 30. septembra zúčastnili 

geologickej exkurzie do Ipolytarnócu 

v Maďarsku.  

Navštívili geologický náučný chodník, kde puto-

vali v čase do treťohorného mora s usadeninami 

pieskovca. V ňom sa našli ţraločie zuby, skame-

neliny ulitníkov, lastúrnikov a koralov. 

Rieka pretekajúca treťohorným pralesom prilákala 

mnohé ţivočíchy, ktoré tu zanechali svoje stopy : 

nosoroţce, párnokopytníky, mäsoţravce, vtáky ... 

Všetky oţili v 3D kine. S ich sochami sa ţiaci fo-

tili v treťohornom parku. 

Prvým nálezom z územia bol skamenený strom. 

Pôvodne okolo 90 metrov vysoký s 8 metrovým 

obvodom. 

Všetky skameneliny nám zakonzervovala praveká sop-

ka, ktorej výbuch ţiaci zaţili v 4D kine. 

Na zaver exkurzie sa ţiaci zabavili na preliezkach a na 

prechádzke v korunách stromov.  
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Redakcia Bzučovín sa ospravedlňuje ôsmakom za neskoré uverejnenie ich podujatia v Bzučovinách 

Pripravila Mgr. K.Lőkeová 



Exkurzia – Ipolytarnócz 

Ráno sme autobusom vyrazili na geologickú exkurziu do jed-

nej dedinky v Maďarsku menom IPOLYTARNÓCZ. Cesta ne-

trvala dlho, takže sme museli čakať kým vôbec otvoria GEO-

PARK. Keď ho otvorili, kúpili sme vstupenky a začala sa pre-

hliadka. Pani sprievodkyňa nám hovorila o skamenelinách, 

ktoré sme mali možnosť vidieť a v jednej z častí  prehliadky, 

bolo aj 3D kino, kde nám ukazovali zvieratá, ktoré žili pred 

miliónmi rokov. Keď sme sa vrátili späť na začiatok, nasledo-

valo 4D kino, kde sme sa zase vrátili o niekoľko miliónov ro-

kov dozadu a mali sme väčšiu možnosť vžiť sa do života 

s pravekými zvieratami. Keď film skončil, išli sme sa zabávať 

do areálu parku, boli tam rôzne atrakcie, ktoré sme vyskúšali 

a jedna atrakcia bola výnimočná „LEZENIE PO STRO-

MOCH―. Chodili sme po takých mostoch, a istili sme sa lana-

mi. Onedlho prišiel autobus. Exkurzia sa nám veľmi páčila 

a najviac 4D kino. 

 

Šóšová, Čániková—8.A 

 

Ipolytárnoc 
Dňa 30.9. sme vyrazili na biologickú 

exkurziu do Ipolytárnocu. Cesta bola 

dobrá. Keď sme tam prišli, dostali 

sme pokyny od pani učiteľky. Potom 

pani učiteľka kúpila vstupenky 

a čakali sme na sprievodcu. O malú 

chvíľu k nám prišla sprievodkyňa 

a previedla nás po zaujímavom lese, 

v ktorom sme videli skamenený 

strom, ktorí mal priemer 8 metrov. 

Išli sme do budovy kde boli stopy 

treťohorných zvierat, pozreli sme si 

tam 3D film v ktorom nám predsta-

vili treťohorné zvieratá. Napríklad 

ako nosorožca, šabľozubého tigra 

a veľa iných zvierat. Film sa skončil 

a mi sme sa vybrali do treťohorného 

parku v ktorom sme videli vymode-

lované zvieratá z 3D kina v životnej 

veľkosti. Potom sme sa išli nadesia-

tovať a išli sme na 4D film, posadali 

sme si tam na zvláštne stoličky 

a dali nám čierne okuliare, keď to 

začalo začali sa nám hýbať stoličky, 

báli sme sa a kričali. Na konci na 

nás akože vyskočil šabľozubý tiger. 

Po filme sme išli na mostíky ktoré 

boli uviazané pomedzi  stromy vo 

výške asi 10 metrov. Na mostíkoch 

sme sa pripútavali hevedermi ktoré 

sme dostali. Po preliezaní po mostí-

koch pre nás prišiel autobus 

a cestovali sme späť do školy. Výlet 

sa nám veľmi páčil a radi by sme si 

to znova zopakovali. 

8.C 

Výlet do Ipolytárnóc-u  

   Ráno o štvrť na deväť nám pred budovou školy zastal auto-

bus. Nastúpili sme a o pätnásť minút sme boli v chránenej 

oblasti Ipolytárnóc-u. Po príchode pred hlavný vchod, nám p. 

uč. Lőkeová kúpila vstupenky a my sme stihli zatiaľ desiatu. 

Porozdávala nám 3D okuliare, ktoré boli potrebné pre lepšie 

pozorovanie v 3D kine. Začali sme prehliadku náučným 

chodníkom. Tu sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí od doby 

kým na území  Ipolytárnóc-u bolo more, cez dinosaury a iné 

rôzne ţivočíchy, ktoré dnes uţ neţijú aţ po súčasnosť. Videli 

sme stopy rôznych vtákov, zvierat, morských ţivočíchov, 

ktoré na našom území ţili pred miliónmi rokov. Po náučnom 

chodníku nás čakalo 4D kino. V 4D kine sme sa vrátili pár 

miliónov rokov späť v čase do doby, keď na území Ipolytár-

nóc-u ešte ţili prazvláštne zvieratá.  V 4D kine sa niektorý 

báli, ale nakoniec sme to zvládli. Po 4D kine nás čakali pre-

liezačky, na ktoré sa niektorý nevedeli dočkať J. Bohuţiaľ 

nás pred areálom čakal autobus a my sme uţ museli ísť. Do 

školy sme prišli o pol druhej. Veľmi radi by sme si výlet ešte 

raz zopakovali JJ. 

Caban Domnik—8.B 

A ešte jeden pohľad na vydarenú exkurziu okom a perom 

samotých aktérov — žiakov 8. ročníka 
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     Fyzika, pokusy, to všetko patrí k 

našej škole už skoro samozrejme. A 

všetci vieme, že sa to spája s menom 

človeka, ktorý je tajom fyziky oddaný 

celým telom i dušou — pani učiteľke 

Morkovej.  

Aj v tomto roku zorganizovala tzv. 

Murgašove dni na našej škole, aby 

kolegom  -  učiteľom z  blízkeho i 

vzdialeného okolia ukázala, ako sa to 

má na fyzike robiť, aby tento predmet 

Strana 13 Pripravili F.Nedbal a J.Kašinský 



 

Celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky 2014  

V dňoch  dňoch 13. – 15. novembra 2014 ţiaci našej školy v priestoroch Prírodove-

deckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave obhajovali pred  odborníkmi 

z hodnotiacej komisie a pred širokou verejnosťou projekty, ktoré pripravili pod vedením p.uč 

Ľubice Morkovej v rámci záujmovej činnosti Fyzika hrou. Celoslovenská súťaţná prehliad-

ka vedecko-technických projektov, organizovaná Asociáciou pre mládeţ, vedu a techniku 

(AMAVET) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom 

vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti, bola tento rok jedným z hlavných podujatí TÝŢDŇA VEDY A TECHNIKY 

na Slovensku.  

Na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave privítal účastníkov 

rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD  a dekan Prírodovedeckej fakulty 

doc. RNDr.Milan Trizna, PhD. Otváracieho ceremoniálu  sa zúčastnili  zástup-

covia z Centra vedecko-technických spoločností SR,  Zväzu slovenských ve-

decko-technických spoločností a  čestný prezident svetovej organizácie MIL-

SET  Jean – Claude Guiradon.   Účastníkov  povzbudil príhovorom aj Ing. Pe-

ter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

a  so záujmom si pozrel  aj niekoľko projektov.  
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Na podujatí sa súťaţne pred-

stavili účastníci-ţiaci  

z celého Slovenska s projekt-

mi z rôznych oblasti ve-

dy, techniky a ekoló-

gie.  Svoje projekty prezento-

vali aj zahraniční účastníci 

z partnerských organizácií 

z Belgicka, Španielska, 

Francúzska a Českej republi-

ky. Súťaţilo sa o účasť na 

rôznych medzinárodných po-

dujatiach podobného zamera-

nia v USA a v Európe. Vy-

brané projekty ocenila aj Prí-

rodovedecká fakulta Univer-

zity Komenského.  

Moţnosť zúčastniť sa na Festivale 

vedy a techniky je silnou motiváciou 

a príleţitosťou pre mladých autorov projek-

tov otvoriť sa novým inšpiráciám, pri-

ateľstvám a tvorivosti.  Preto Tomášovi 

Hájičkovi, Jakubovi Kašinskému a Fili-

povi Nedbalovi ţeláme, aby získané skúse-

nosti  pri príprave a prezentácii  projektov 

na tomto významnom  podujatí vyuţili pre 

ďalší rozvoj svojho potenciálu. 

Pripravila Mgr. I.Papcunová 



     Naši deviataci to majú v tomto 

roku ozaj pestré. Chvíľu sa zabáva-

jú /halloween a pasovačky/ a hneď 

na to sa musua venovať vážnym 

témam akými sú príprava na testo-

vanie i prechod na stredné školy. 

Toto všetko si overovali na  Kom-

pare /voláme ho aj cvičný monitor/ 

ako aj na programe, ktorý pre nich 

pripravili pracovníci CPPPaP pod 

názvom Čím chcem byť vo svo-

jom živote. 

Tak im teda držme palce, aby im 

všetko vyšlo tak, ako si sami želajú 
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9.B v programe Čím chcem byť vo svojom živote 

Nestačilo  sa ani „prášiť z hlavy― 

Pripravila N.Ondrová 



Anketa: 

1. Na ktoré prázdniny si najradšej spomí-

naš? 

Na zimné, keď som bol malý 

2. Čo ťa v živote najviac poteší? 

V poslednom čase víkend 

3. Čo vie najviac nahnevať? 

Z nepozornosti zle vyriešená úloha z ma-

tiky či fyziky 

4. Kto je tvojím vzorom? 

         Stephen Hawking 

/Stephen William Hawking je jeden z popredných sveto-

vých teoretických fyzikov. Hawking je od roku 1979 lu-

casiánsky profesor matematiky na univerzite v Cam-

bridge—poznámka redaktoriek/ 

5. Ak by si chytil zlatú rybku a mala by   

         ti z úsporných dôvodov splniť 2 žela - 

         nia, ktoré by to boli? 

         Prvé: vlastnú vesmírnu stanicu 

         Druhé: Ďzina, ktorý by mi splnil ďal-  

                       šie tri želania 

6. Čo ti dala/nedala naša škola? 

  Iba dala, je toho veľa—ukázala        mi 

čo chcem v živote 

7. Máš nejaký osvedčený recept na 

šťastie/úspech? 

         „Každý si je strojcom vlastného šťastia“ 

          

 je žiakom 9.A triedy  /dobrým/ 

 zaujíma sa o všeličo, ale dnes 

vám ho predstavujeme ako aktív-

neho člena tímu p.uč. Morkovej 

 od čias existencie „Domca―  - za-

riadenia pre vedu a techniku pri 

našej škole bol jeho súčasťou 

 Podieľal sa na projektoch spoje-

ných s fyzikou a bol spoluautorom 

víťaznej práce základoškolskej 

odbornej činnosti 

A teraz trochu na veselšiu nôtu. Vyspove-

dali sme Andreja aj v kategórii tzv. IQ 

úloh 

1. Koľko nôh má živočích, kto-

rý sa volá Rybárik obyčajný?  

- hady nemajú nohy  /ha-ha—

je to vták—pozn. red./ 

2. Vieš kam odlietajú na zimu 

španielske vtáčiky?  

          - na Apeninský polostrov /to 

by syn pani kuchárky mal vedieť, 

či? - pozn.red./ 

3. Aký príbuzenský vzťah je 

medzi kravou, býkom, vo-

lom, jalovicou? 

           - netuším, asi hovädzí 

4. Koľko farieb a prečo má Rubi-

kova kocka? 

           - 6, pretože s jednou by bola   

              Ľahká 

5. Čo/alebo kto/ je KIOSK? 

            - druh maďarského pečiva 

/zase ha-ha—je to stánok/ 

Pripravili a za rozhovor poďakovali L.Gombalová a M.Čániková 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri colnej kontrole hovorí policajt blondínke: 
- Pani, ten pas si musíte dať predĺžiť. 
- Zbláznili ste sa? Veď by sa mi nezmestil do kabelky. 
 
 
 
 

 
Dve blondínky si zabuchli kľúče v aute. Čakajú už dve hodiny a nič.  
V tom začne pršať a jedna blondínka hovorí druhej: 
- Počuj, asi sme mali tú strechu na aute zavrieť, lebo nám tam na-
prší. 
 
 
 
 
 
-Pán doktor, nevidím do diaľky 
-Tak sa pozrite hore na oblohu, čo tam vidíte? 
-Slnko 
-A to by ste chceli vidieť ešte ďalej? 
 
 
 
- My by sme boli fantastické kvarteto. 
- Kto? 
- No my traja! 
- Akí traja? 
- No ja s mojím bratom! 
- Ty máš brata? 
- Nie, prečo? 
 
 
 
Niekto klope na dvere a z bytu sa ozve: 
- Kto je? 
- Sused. 
- A čo chcete? 
- Máte chlieb? 
- Nemáme! 
Asi o hodinu niekto zvoní: 
- Kto je? 
- Sused. 
- A čo zasa chcete? 
- Nič, priniesol som vám chlieb. 
 
 

Pripravil Radko Belan 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-blondinkach/vtip-3921/

