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Ahoj, Bzučiaci! 

     Viem, že prihovoriť 

sa vám na prahu nového 

školského roka nebude 

pre mnohých z vás to 

najzaujímavejšie. Pripo-

mínať, že niečo dobré, 

príjemné skončilo neber-

te odo mňa ako zlomy-

seľnosť, ale ako fakt. 

Nič na tom nezmeníme, 

aj keď sa budeme zlostiť 

akokoľvek.  

Začal. A už pár dní vlád-

ne a desať mesiacov 

vládnuť bude. Neostáva 

nám nič iné, len túto 

skutočnosť akceptovať a 

urobiť všetko pre to, aby 

sme tých desať mesiacov 

prežili v kľude, pohode, 

zdraví.  

Ja vám v mene celej re-

dakcie školského časopi-

su želám iba samé dobré 

známky, veľa príjem-

ných zážitkov, nových 

vedomostí. Prvákom 

rýchle udomácnenie sa v 

školskom prostredí a 

deviatakom správne roz-

hodnutia. 

V novom školskom roku 

veľa šťastia a zdravia 

Váš Viktor  

 

 

 

 

 

 úvodník 
 vrátime sa  v čase 
 otvorenie nového 

školského roka 
 prvé podujatia  
 predstavujeme 
 vlastné tvorba 
 bzučozábava 

V tomto čísle 
nájdete: 

Prvá školská atrakcia—prehliadka plazov a 8.A  

Stranu pripravili: Viktor a Lucia 
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Slávnostná akadémia začala Nasledovalo odmeňovanie tých najlepších 

Akadémiu vhodne dopĺňal pestrý program  
Čitateľskou kráľovnou sa stala Ninka Ondrová z 8.A 

Ľubka sa stala osobnosťou školy pre šk. rok 2013/14 Najdojemnejším bodom programu býva deviatacka roz-

lúčka 

Stranu pripravila: Nina 



Už tradične sú hlavnými „hrdinami“ pri otvore-

ní školského roka naši najmenší—prváci 
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Na druhom mieste v dôležitosti sú deviataci, najstar-

ší, ktorí onedlho odídu z našej školy 

A nemenej zaujímavé sú novovytvorené kolektívy 

piatakov 

Otvorenie nového školského roka prišli pozdraviť aj hos-

tia—poslanci mestského zastupiteľstva a zástupkyňa ro-

dičov 

Žiadna dôležitá udalosť v našej škole sa nezaobíde 

bez krásnych dievčat zo Zvončeka 

Symbolické spojenie—najmladší s najstarším—

deviataci odvádzajú prváčikov do tried Stranu pripravil: Filip 



Strana 5 

PRÁZDNINY   SKONČILI , tak si na ne aspoň trochu zaspomínajme.  
Skús odpovedať na tieto jednoduché otázky. 
 

Vyliezol si cez prázdniny na nejaký kopec? Na ktorý?__________________                      
_______________________________________________________________ 
Jedol si niečo veľmi zvláštne? Čo to bolo? ___________________________                                     
_______________________________________________________________ 
Stretol si sa s nejakým zaujímavým človekom? Kto to bol? ____________                            
______________________________________________________________ 
Pomohol si niekomu? V čom? _____________________________________                               
_______________________________________________________________ 
Prečítal si aspoň jednu knihu? Ktorú? _______________________________                 
________________________________________________________________ 
Kúpal si sa v rieke ? Alebo v mori? Vieš ich pomenovať? _______________                                     
________________________________________________________________ 
Hovoril si niektorým cudzím jazykom? Ktorým a prečo?________________                                    
________________________________________________________________ 
Trošku si sa nudil...? ______________________________________________ 
Bol si v detskom tábore? Ako to hodnotíš? ____________________________                                    
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Poriadne si zmokol ? Prečo?________________________________________                                
________________________________________________________________ 
Naučil si sa niečo  nové ? __________________________________________ 
ČO  BOLO  ZO  VŠETKÉHO  NAJ ? ________________________________                   
________________________________________________________________ 
PREČO  majú deti prázdniny?    ČO myslíš?  Napíš  svoje zdôvodnenie. 
 

Stranu pripravila: Nina 
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Rozhovor s Jánom Kršiakom: 
 
Ján Kršiak—žiak 8.A. Má 13 rokov. Je výborný športo-
vec a reprezentant nielen našej školy ale aj našej vlas-
ti-Slovenska. Teraz Vám prinášam rozhovor s týmto 
atlétom. 
 
KTO JE TVOJ VZOR A VČOM? 
môj vzor je Usain Bolt je to moj vzor v šprinte. 
 
MÁŠ NEJAKÝ ZAUJÍMAVÝ Zážitok Z PRÁZDNIN ? 
áno jeden by sa našiel. vyhral som majstrovstvá Slo-
venska v behu na 300 metrov. 
 
KEDY SI SI POVEDAL : DNES SOM PREKONAL SÁM 
SEBA ? 
ani neviem ( smiech ) ale asi vtedy, keď som vyhral tie 
Majstrovstvá Slovenska :-) 
 
ČO JE TVOJA SILNÁ A SLABÁ STRÁNKA ? 
Tak moja silná stránka je asi určite aj šport. A slabá 
asi slovenčina. 
 
ČO ŤA VIE NAHNEVAŤ A ČO POTEŠIŤ ? 
Vedia ma nahnevať moji rodičia a potešiť ma vie vy-
prážaný rezeň ( smiech ) ale nie víťazstvo na MS atleti-
ke 
 
ČO BY SI VO SVOJOM ŽIVOTE NEDOKÁZAL ? 
nedokázal by som žiť bez športu. 
 
ČO BY SI V NAŠEJ ŠKOLE ZMENIL K LEPŠIEMU? 
aby každý deň bola telesná výchova, aby neboli žiaci/
žiačky obezní. 
 
"ZLATÁ RYBKA" SA USKROMNILA A SPLNÍ TI JEDNO 
ŽELANIE, ČO BY TO BOLO ? 
Bol by som si prial ďalších 100 želaní. ( smiech ) 
 
IQ test: Z KTORÉHO SVETADIELA POCHÁDZAJÚ IN-
DIÁNI? 
myslím, že z Ameriky. 
 
                                                  Lucia Gombalová 
                                                  Viktória Moravčíková 
 



     Posledné slnečné dni 

sme využili na praktickú 

časť brannej prípravy na-

zývanej OŽaZ. Aj tá mu-

sela byť pre nepriazeň 

počasia preložená o týž-

deň.  

Žiaci podľa ročníkov rieši-

li v prírode praktické úlo-

hy, na ktoré boli v teore-

tickej časti pripravení. 

Jednotliví vedúci ročníkov 

zhodnotili aktivity a vy-

hlásili víťazov. Je to však 

oblasť, ktorá víťazov ne-

má resp. víťazmi sú všetci, 

ktorí sa aktívne zúčastnili 

tohto podujatia 
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Pochod—presun na svoje stanovištia 

Chvíle oddychu—futbalový turnaj Rozdeľovanie úloh na stanovištiach 

Čakanie na vyhodnotenie Vyhlásenie výsledkov 

Stranu pripravila: Nina 
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Tatranské krásy 

 
Pozerám sa cez okienko 

hádam päťstýkrát 

vidím krásne kamzíčatká 

skákať iba tak 

 

bezstarostne, veselo sa hrajú, 

slnko na nebi oranžovo svieti, 

hopsajú a nevinne si poskakujú  

a radosť kolíše sa v sieti. 

 

Krásne Tatry nesklamú 

aj keď plače dáždik, 

dúhou smútok oprášia a zmyjú  

a smutný nesmie ostať nik. 

 

Chodníky jak v tele žilky 

kreslia v diaľke ďalší tvoj cieľ. 

Nezablúdiš, vtáčie trilky 

zahrajú  ti koncert husieľ.  

 

Cestou stretneš turistov 

a povieš si po stý raz 

„Je nádherné obdivovať  

to nespočetné množstvo krás.“ 

 

Každý ten, kto Tatry vidí, 

v lete, v zime, či na jar, 

povie iba závidím ti 

aj tlmený hlas vašich fujár. 

 

Dedovizeň, krása, pýcha 

z každej riečky pramení, 

nič krajšie než u nás doma 

Tatry nám nik nezmení 

 

ôsmačka 

V parku 
Na tejto lavičke sedávam, 

na tejto lavičke sa myšlienkam oddávam. 

A keď mi práve nie je najlepšie, 

na lavičke nájdem riešenie. 

 

Hlavne v jeseni sa tu cítim skvelo, 

všetko okolo akoby sfarebnelo. 

Ale v zime na lavičke nesedím, 

chodím po parku a z beloby sa teším. 

 

Na jar si ma znovu lavička obľúbi, 

do jej okolia sa opäť zaľúbim. 

Dookola všetko prenádherne kvitne, 

všimnú si to aj tí, čo vidia iba priesvitne. 

 

V lete si tu sedím a obzerám sa, 

nádherou a zeleňou kochám sa. 

Cítim vône celého parku, 

na strome pozorujem malú sýkorku. 

 

A opäť zima? Tá odeje všetko dobiela , 

zakryje všetko, čo inokedy vidieť nechcela, 

snehové vločky tancujú nežne valčík, polku 

a ja som rád, že som ... dnes  v parku. 

 

deviatak 

Stranu pripravila: Nina 



     Ešte jedno ohliadnitie 

späť—takto vyzdobene 

sme sa lúčili s deviatak-

mi a školským rokom 
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Stranu pripravili: Alenka a Saška 
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11 najčastejších viet učiteľov: 

 
Ticho!!! 

Už nikdy nechcem vidieť takto zotretú tabuľu. 

Nejaký dobrovoľník k tabuli? 

Toto si nemusíte písať, to nebude na písomke. 

Kde máš prezuvky? 

Mali ste na to celé prázdniny. 

To musíš vedieť aj keby som ťa o polnoci prebudil/a. 

Lezie to z teba ako z chlpatej deky. 

Vy ste tá najhoršia trieda, čo som kedy mal/a. 

Mňa nezaujíma, že si chýbal/a. 

Nehojdaj sa na tej stoličke! 



11 najčastejších viet žiakov v ško-

le: 
 

1. Som hladný/á.  

2. Čo ? Písomka ? 

3. Dáš mi to odpísať ? 

4. Ja to nechápem ! 

5. Akú máme hodinu ? 

6. Aká strana? 

7. Za koľko zvoní ? 

8. Čože ? Bola D.Ú. ??? Hups 

9. To sme sa neučili ! 

10. Konečne prestávka!! 

11. Čo hovoril/a ?  

 

 

 

dvojstranu pripravil: Radko 


