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Ahoj, Bzučiaci! 

     Tak sme sa ho dočkali. Áno, je tu opäť jeden 

z koncov školského roka. 

 Aký bol? No to musí posúdiť asi každý sám. 

Určite bol pestrý a zaujímavý.  

Ak to zoberieme z pohľadu celoškolského, kaž-

dý jeden, kto zavíta do našej školy, musí pove-

dať, že takých, ako je tá naša, je na Slovensku 

málo. Okolie, už aj tak krásne, sa zaskvelo nový-

mi objektami ako je jazierko, zberné kontajnery 

na dažďovú vodu,  arborétum.  

Interiéry sú obohatené o nové kusy nábytku, 

odborné učebne  sú špičkovo vybavené potreb-

ným materiálom. Do knižnice pribudli nové, 

zaujímavé tituly. 

Jeden by povedal: „dokonalé“. Ale všetci vieme, 

že k dokonalosti je rovnako ďaleko ako k neve-

domosti. Neraz sme  museli bojovať s jednotliv-

cami, pre ktorých všetko vyššie menované  je 

akoby samozrejmosťou. Riadili sa heslom „z 

cudzieho krv netečie“, a preto smelo udreli, kop-

li, počarbali. Ujovia školníci boli snáď najvyťa-

ženejšími zamestnancami. A keby každý pred-

met, ktorý museli rekonštruovať, premaľovať, 

obrúsiť, či pozbíjať prehovoril, bol by to veru 

smutný príbeh. 

A ak sa pozrieme na ten uplynulý rok z pohľadu 

žiackeho,  hádam každý musí priznať, že bol 

rokom, ktorý nás obohatil o ďalšie nové poznat-

ky, príbehy zažité na exkurziách a výletoch, pria-

teľstvá. 

Ak ten pohľad na koncoročné vysvedčenie ne-

bude pre každého úplne uspokojivý, nevešajte 

hlavu. Prichádzajú prázdniny, ktoré okrem všet-

kého veselého, čo prázdniny ponúkajú, otvoria 

priestor aj na zamyslenie sa nad sebou samým. 

Tak si ich v zdraví užite a popremýšľajte. 

Váš Viktor  

V júnovom čísle 
nájdete: 

 Výlety 

 Exkurzie 

 Súťaže 

 Čítajme si 

 bzučozabáva 



     Divínska galéria BLOOM sa na konci 

školského roka premenila na improvizova-

né bábkové divadlo.  

Predstavenie, rozprávka Žabí princ, zaujala 

tretiakov, štvrtákov aj piatakov. Piataci sú 

síce zvyknutí chodiť koncom školského ro-

ka do bábkového divadla  Na rázcestí do 

Banskej Bystrice alebo do známeho objektu 

Habakuki, ale že to vymenili za Divín, neľu-

tujú. Pekné predstavenie s možnosťou vy-

skúšania si ovládanie bábok—marionet, 

krásna príroda s množstvom historických 

kultúrnych pamiatok svedčilo o tom, že to 

bol naozaj dobrý nápad. 

    Samozrejme, súčasťou výletu bola aj 

návšteva hradu, ktorý je práve v rekon-

štrukcii a nádvoria malebného renesančné-

ho kaštieľa, ktorý dal v druhej polovici 17. 

storočia postaviť Imrich III. Bala-

ša. V závere horúceho dopoludnia nemohla 

chýbať osviežujúca zmrzlina a relax na det-

skom ihrisku. 
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     Dňa 27. mája 2015 sa na našej škole 
uskutočnil prvý ročník súťaže 
v prednese ruskej poézie a prózy. Súťaž 
prebehla pod záštitou veľvyslanca – ge-
nerálneho konzula mesta  Petrohrad, pri-
mátorky Mestského úradu v Lučenci 
a Základnej školy Ul. Vajanského. Hlavnú 
porotu tvorili: M. Matušková, L. Gajdoš 
a M. Garajová. Súťažilo 9 žiakov 
z lučenských základných škôl. 
Súťaž bola obohatená prednesom ruskej 
poézie dvomi členmi poroty, a to pani 
Matuškovou a pánom Gajdošom. 
 
Mgr. M.Volná 

Umiestnenie: 
 
Poézia:  
1. miesto: M. Michalík  – ZŠ   M. R. Šte-
fánika 
 2. miesto: L. Kurtiniaková – ZŠ Ul. Va-
janského 
 3. miesto: L.Domská – ZŠ Ul. Vajan-
ského 
Ž. Pitňová -  ZŠ   M. R. Štefánika 

 
  
Próza:  
1. miesto: N. Matisko - ZŠ   M. R. Štefá-
nika 
2. miesto : J. Tóthová – ZŠ Kubínyiho 
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     Tento titulok pozná v na-

šej škole každý žiak. Už po 

ôsmykrát sa konal čitateľský 

maratón a môžeme povedať, 

že každý rok je oň väčší záu-

jem. Vlaňajšie konečné číslo 

zapojených žiakov  sme neza-

registrovali,  lebo sa priebežne 

konalo viacero aktivít, ale 

predvlaňajších 132 sme tohto 

roku prekonali o dosť. Čítalo 

dovedna  162 žiakov. Samo-

zrejme, že čísla v takomto 

podujatí nie sú dôležité. Dôle-

žitý je fakt, že záujem o knihu 

úplne nezaniká, že je ešte veľa 

tých, ktorí dajú prednosť kni-

he pred inými záľubami. 

Tohto roku sme čítali knihy 

od Braňa Jóbusa Láskavé roz-

právky a od Gabriely Futovej 

– Hľadám lepšiu mamu. 

Za organizáciu podujatia patrí 

poďakovanie pani učiteľke 

Mičianikovej. 
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Čítajme si  
Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k 

čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatú-

ry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čita-

teľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z via-

cerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je 

pani Oľga Feldeková.  

 



Žiaci ôsmeho ročníka na-

vštívili NPR Šomoška. Na-

vštívili náučný chodník 

s kamenným mo-

rom,  čadičovým vodopá-

dom, hradom aj baňu Ma-

čacia. V teréne si overili 

vedomosti z hodín biológie. 

Po turistike športovali 

a opekali.   

Toľko hovorí oficiálna správa o 

podujatí, ktoré majú podľa plánu 

ôsmaci v rámci hodín biológie. Že 

to nie je len obyčajná exkurzia, 

prehliadka predpísaných ob-

jektov, hovoria príspevky účastní-

kov: 

Michaela Bariaková—“Mne osobne sa 

najviac páčila výhliadková veža, z ktorej 

bol prenádherný výhľad . Únava určite 

stála za to a ešte raz sa sem iste vrátim“ 

 

Dušan Kamenský—“ Najviac sa mi 

páčil výhľad, čadičový vodopád, ktorý je 

veľkou raritou Novohradu . Zaujala ma 

aj príroda a živočíchy .“ 
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Kolektívne foto žiakov 8.A a 8.B a naozaj prekrásny 

výhľad na Novohrad 

 

 

Pripravila p.uč. K.Lokeová 
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To sú momentky, ktoré robia školu zaujímavejšou a ktoré ostávajú na celý život 



     Šiestaci mali pre zme-

nu  v rámci hodín bioló-

gie na pláne návštevu 

zoologickej záhrady. Vo 

výbere dlho neváhali a 

rozhodli sa pre Buda-

pešť. A naozaj to stálo 

za to. Nielenže im vyšlo 

počasie, ale aj zážitkov z 

jednej z najkrajších a roz-

lohou najväčších zoolo-

gických záhrad v strednej 

Európe bolo neúrekom. 

Žiaci hneď na úvod boli 

rozdelení do skupín a 

každá z nich mala za úlo-

hu sledovať niečo iné—

jedni sledovali vodné 

živočíchy, iní vtákov, 

ďalší zas plazy, motýle, 

rastliny. 

 

K takejto exkurii neod-

mysliteľne patria suvení-

ry, zmrzliny a fotenie . 
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Pripravila S. Pinzíková, ktorá ďakuje za všetky 

pozdravy a želania uzdravenia 



Kto je tvoj vzor a v čom? 

Nemám vzor, myslím si, že človek musí byť sám 

sebou. 

Máš nejaký zaujímavý zážitok z prázdnin ? 

Mám ich veľa. Veľa zážitkov mám z Tatier. 

Kedy si si povedal: DNES SOM PREKONAL 

SÁM SEBA?  

Keď som vyhral 1. miesto na fyzikálnej súťaži 

v Piešťanoch. 

Čo je tvoja silná a slabá stránka?  

Silná: je to asi fyzika 

Slabá: angličtina a slovenčina 

Čo ťa vie nahnevať a čo potešiť? 

Nahnevať:zlá známka 

Potešiť: dobrá známka alebo úspech 

Čo by si vo svojom živote nedokázal?  

Nedokázal by som jesť chrobáky a podobné vecič-

ky, taktiež by som nedokázal byť ženou. 

Čo by si v našej škole zmenil k lepšiemu? 

Namiesto učebníc by som dal tablety každému 

žiakovi. 
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Lukáš Kemeník,/Kemo alebo Luky/ je  žiakom  

8.A triedy. Je šikovný vo fyzikálnych súťažiach. 

Lukaš sa zúčastnil celoslovenskej súťažnej prehli-

adky Základoškolskej odbornej činnosti na Hote-

lovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch, kde vy-

hral krásne prvé miesto. Blahoželáme. 

Zábavné:  

Koľko farieb má Rubíková koc-

ka?  

Má ich 6. 

Ak buk má bukvicu, dub 

má.......? 

Dub má žalude. 

Kto bol Krištof  Kolumbus? 

Bol moreplavec, ktorý objavil 

Ameriku  

 

Je dobrý!!! 



V prvej triede sa v septembri pýta 

pani učiteľka: 

- Kto vie, koľko je 1+2? 

Nikto sa nehlási. 

- To naozaj nikto nevie? 

Po chvílke sa nesmelo prihlási jed-

no dievčatko:  

- Ja teda neviem koľko je 1+2, ale 

určite je to to isté, ako 2+1, preto-

že operácia sčítania je na telese re-

álnych číslic kumutatívna!  

Učiteľka sa pýta žia-

ka: 

- Koľko rokov má 

dnes človek, ktorý sa 

narodil v roku 1964? 

- Muž či žena?  

Pýta sa učiteľ v triede školy tech-

nického zamerania: 

- Žiaci, ako by ste pomocou vody 

vyrobili svetlo? 

Kdesi vzadu sa ozve: 

- A čo tak umyť okná?  

V škole sa učiteľka pýta detí, čo doma 

jedávajú. Dôjde rad na Jožka a ten ho-

vorí, že čaj. Všetci sa mu smejú. Na 

druhý deň to isté. Príde domov a sťa-

žuje sa matke, že sa mu všetci smejú 

kvôli čaju. 

- Tak im zajtra povedz, že jedávame 

rezne 

Stalo sa. Opäť tá istá otázka a keď dô-

jde rad na Jožka, ten povie, že rezne 

- Hej, a koľko si ich včera zjedol? - pý-

ta sa učiteľka 

- Tri hrnčeky...  

Úvaha učiteľa na hodine fyziky:  

Keby žiaci, ktorí sedia v zadných lavi-

ciach, boli tak ticho ako žiaci v stred-

ných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, 

mohli by žiaci v predných laviciach ďa-

lej nerušene spať.  
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