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Ahoj, Bzučiaci. 

     Ani sme sa nenazdali a ko-

niec školského roka je za dve-

rami. Podaktorí finišujú, iní už 

majú jasno a  nemusia už nič 

robiť. V škole je to viac o výle-

toch a rôznych aktivitách, ktoré 

tiež finišujú v závere. 

Deviataci majú po prijímač-

kách, všetci sú prijatí na školy, 

ktoré si vysnívali. Ich čaká ešte 

záver tanečnej a rozlúčka. Nás, 

ôsmakov, čaká zaujímavá ex-

kurzia do Viedne, Bratislavy a 

Devina. V ostanách ročníkoch 

si rieši výlety rôzne—do príro-

dy, k vode alebo do blízkych 

miest za kultúrou, či  pamiatka-

mi. Počasie je už skoro letné a 

udržať učebnicu, či poznámky 

v rukách si vyžaduje obrovskú 

dávku sebazaprenia. No ak by 

sa výsledok tejto snahy mal od-

raziť na vysvedčení, premôžte 

svoju lenivosť, ešte vždy je 

„pár minút do dvanástej“. 

Váš Viktor 

V čísle nájdete: 

 stavanie mája 

 exkurzie 

 súťaže 

 rozhovor s Fre-

derikou 

 bzučozabáva 



Máj  je pôvodne mla-

dý stromček, najčastej-

šie smrekový, jedľový alebo bre-

zový, ktorý mal symbolický výz-

nam a bol výrazom prírodného 

mýtu o boji zimy s jarou, smrti so 

životom; symbol na jar sa obno-

vujúcej prírody. Takmer u všet-

kých národov bolo zvykom nosiť 

máje na začiatku jari alebo leta v 

slávnostnom sprievode po dedi-

ne za spevu starodávnych ob-

radných piesní ospevujúcich tvo-

rivú silu prírody a pri tanci preja-

vujúcom radosť z víťazstva jari 

na zimou. Často sa máje rozlič-

ne ozdobovali, najmä pestrými 

stužkami, farebnými papiermi a 

podobne; miestami sa tiež oblie-

kali do ženských šiat alebo sa 

na ne vešali malé bábky. 

Neskôr pôvodný význam májov 

upadol do zabudnutia, ale zvyk 

stavať máje existuje v mnohých 

krajiných dodnes. Na Slovensku 

napríklad máje stavajú ako ok-

resané a ovenčené stromy mlá-

denci pred 1. májom pred tie 

domy, kde je vydaja súca dievka 

- ich milenka, inokedy sa stavia 

len jeden ústredný máj pre obec 

a podobne. Väčšinou ide o celý 

strom, ktorý je zbavený vetiev a 

kôry; iba horná časť sa pone-

cháva s vetvami. 
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Strom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Smrek


Zábavné: 

 

Keď buk má bukvicu, tak dub 

má....? 

Žaluď 

Povedz mi aspoň jedno vybrané 

slovo po f....? 

Však veď nie sú 

V akom storočí teraz žijeme...? 

V 21. storočí  

Frederika Takáčová je šikovná žiačka 8.A trie-

dy. Minulý rok vyhrala krásne 3. miesto 

v biologickej olympiáde. Tento rok bola sied-

ma. Nezaujíma sa len o biológiu, ale aj o fyziku. 

Taktiež má v tom veľa úspechov.  

Na celoštátnej súťažnej prehliadke Základoš-

kolskej odbornej činnosti obsadila 2. miesto v 

odbore chémia a potravinárstvo prácou Foto-

syntéza fyzikálne a chemicky—

blahoželáme 

Rozhovor s Frederikou Takáčovou  

Kto je tvoj vzor a v čom ? 

Nemám vzor. Človek musí byť sám sebou, 

 

Máš zaujímavý zážitok z prázdnin ? 

Mám ich veľa. No najviac sa mi páčil, keď sme boli 

v Tatrách. Išli sme na krásne Zelené pleso. 

 

Kedy si si povedala: DNES SOM PREKONALA SA-

MA SEBA ? 

Asi keď som minulý rok vyhrala 3. miesto 

v krajskom kole v biologickej olympiáde. 

 

Čo je tvoja silná a slabá stránka? 

Silná - viem sa rýchlo učiť 

Slabá – neviem na telesnej skákať cez sektor 

 

Čo ťa vie nahnevať a čo potešiť ? 

Potešiť – dobré vysvedčenie 

Nahnevať – ako každého - rodičia 

 

Čo by si vo svojom živote nedokázala? 

Nedokázala by som byť chlap. 

 

Čo by si v našej škole zmenila k lepšiemu ? 

Chcela by som, aby mal každý svoju vlastnú skrin-

ku. 
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Rozhovor priúravila Lucia Gombalová 

Frederika spolu s Lukášom Kemeníkom a Dominikom 

Cabanom /treba podotknúť, že obaja chlapci získali v 

Piešťanoch 1. miesta/ 



Všetci sme sa celý víkend a následný pondelok tešili 

na našu exkurziu. Cestou vládla v autobuse celkom 

pohodová a tichá atmosféra plná očakávania. Po prí-

chode do Štiavnice sme sa prešli krásnym mestom, 

ktoré dýchalo dávnou históriou. Zastavili sme sa pri 

nástennej plastike jašteričiek so zlatom v papuľkách, 

ktoré sa viažu k povesti o objavení zlata v tomto 

meste a pri najväčšom európskom morovom stĺpe, 

ktorý je spomienkou na obete morovej epidémie, 

ktorá zasiahla mesto v stredoveku. Ďalej sme pokra-

čovali do Banského múzea zvaného Kammerhof. 

Tam sme videli zbierku rôznych hornín, staré banícke 

uniformy či modely banských strojov. Odtiaľ sme 

pokračovali k drevenému betlehemu. Bol obrovský 

a krásny. Nebol to taký obyčajný betlehem 

s Jozefom, Máriou a malým Ježiškom v maštali.Bol 

plný pohybujúcich sa maličkých baníkov a iných vy-

rezávaných postavičiek. Spolu ich je tam 800, 

z ktorých 400 sa hýbe a znázorňuje výjavy prevažne 

zo života baníkov v Banskej Štiavnici. Následne sme 

sa našim autobusom presunuli do Banského múzea 

v prírode, kde sme si najprv pozreli film o čom inom, 

ako o baníctve. Po filme sme sa už prezliekli na pre-

hliadku bane. Prilba, plášť, lampa a môžeme ísť fá-

rať. Štôlňa Bartolomej, do ktorej sme sfárali bola 

miestami úzka a nízka, ale zvládli sme to. V prvej čas-

ti prehliadky sme mohli vidieť nástroje a náradie, aké 

používali baníci pri ťažbe zlata a striebra v dávnej 

minulosti. V druhej časti boli súčasné stroje 

a pomôcky baníkov. Videli sme aj zaujímavú fotku 

Banícky mesiac, kto tam bol vie o čo ide J.Potom na-

sledovala už len cesta domov. 

Nikto z nás asi dlho nezabudne na krásny výlet a náš 

pobyt v bani. 

Lea Domská 7.A 

Exkurzia — Banská Štiavnica 
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Na výlete sme boli na 3 miestach.1 miesto na ktoré sme išli bolo banské múzeum. Dozvedeli sme sa 

tak mnoho vecí. Ako baníci robili do akých hĺbok museli kopať . Potom sme išli do Betlehemu bolo 

tam krásne. Betlehem mal 21 metrov  a bol vysoký 3 metre. Obsahoval okolo 800 postavičiek z toho 

asi 400 je pohyblivých. Dali sa tam kupovať aj suveníry. Potom na 3. mieste sme boli v bani menom 

štôlňa Bartolomej. Tam sa každému, no aspoň si myslíme, páčilo najviac. Dozvedeli sme sa tam mno-

ho informácií. Najskôr nás privítali a pustili nám krátky film ako sa ťaží dnes. Potom sme si obliekli 

plášte do jaskyne a zobrali si malé lampy. Potom sme išli po schodoch do jaskyne, ale ešte pred vcho-

dom  nám náš pán sprievodca porozprával pár zaujímavostí napr. že sa tu ťažilo olovo, zinok, meď, 

striebro a asi aj zlato. Pán sprievodca nám ukázal dole v jaskyni Najcennejší exponát,  podzemný kon-

ský ťažný gápeľ z 19.storočia, jediný na Slovensku.  Jednou zo zaujímavostí  tam bolo, že sa tam prvý-

krát odpaľovalo pušným prachom. V bani robili aj deti od 12 rokov. Mali tam aj svoj „Mesiac“. My, 

čo sme boli, vieme o čom je reč, bolo to celkom milé a vtipné. Bolo tam veľmi krásne. Cestou po 

meste sme videli mnoho krásnych pamiatok. Majú tam dosť úzke chodníky. A stala sa nám aj veselá 

príhoda:  išli sme po meste na chodníku a zrazu išlo auto a pekne nás osprchovalo so stieračmi, ďaku-

jem pán šofér . 

Takže výlet bol super všetci sme si to užili a aj cesta autobusom bola zábavná. 

Celá 7.C 
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... A ešte jeden pohľad 



fotoaktuality 
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Žil v Bohu, pre národ a odovzdal sa 

slovenskej vede 

Kňaz a vlastivedný bádateľ Andrej Kmeť sa 

výrazne zapísal do slovenského kultúrneho, 

politického a odborného diania druhej polovice 

19. a začiatku 20. storočia. S jeho menom je 

spojený vznik dvoch významných inštitúcií – 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenské-

ho národného múzea.  

 

A takto z nás boli na chvíľu baníci 



V galérii BLOOM 

v Divíne sa konalo 

slávnostné vyhod-

notenie 1. ročníka 

výtvarnej súťaže 

UMENIE DETÍ.  

Naše výtvarníčky v ňom 

zabodovali— na obráz-

ku Ema Beracková /1. 

miesto/ a Laura Demeo-

vá /3. miesto/ 

V okresnej súťaži veno-

vanej významnej osob-

nosti našich dejín—M.R. 

Štefánikovi zas Veronika 

Líšková  získala prven-

stvo a Letícia Zvoncsáro-

vá 2. miesto 

ZO ŽIVOTA A DIELA JÚLIUSA 
SZABÓOA 

Na už tradičnej vedomostno—výtvarnej 

súťaži  sme sa predstavili v dvoch súťaž-

ných družstvách . Mladšie žiačky v zložení 

A.Veselková, V.Líšková a L.Zvoncsárová 

získali 2. miesto a strašie /L.Demeová, 

V.Benčíková a R. Sýkorová/ obsadili 3. 

miesto 

Strana 8 



     Záver školského roka je 

popretkávaný množstvom 

súťaží, ktoré práve v tomto 

období  vrcholia.  

Jednou z nich je aj spevác-

ka súťaž Slávik Slovenska. 

Že máme výborných spe-

vákov netreba zvlášť pri-

pomínať. 

Ako sa im v tomto roku 

darilo, posúďte sami: 

Umiestnenie: 1. kategória 1.-3. ročník: 

3. kategória 7.-9. ročník: 

 

      2. kategória 5.-6. ročník:  
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SLÁVIK SLOVENSKA  

1.miesto    Viktória Lengyelová  1.B   

2.miesto Viktória Mácková  2.C 

2.miesto Peter Kliment      3.A 

3.miesto Bronislava Kaššová  3.C 

3.miesto 
  

Viktória Líšková  3.A 

1.miesto    Ladislav Géňa 5. B   

1.miesto Marek Abelovský 4.B 

2.miesto Liana Ráczová 5.B 

2.miesto Tomáš Lalík 6.B 

3.miesto Diana Jarabová 5.A 

3.miesto Eva Milada Hroboňová 4.A 

2.miesto   Veronika Bozóová             7.A   



Regionálne kolo vo florbale žiačok  ZŠ 
Obsadili sme štvrté miesto, ale za svoj výkon sa nemusíme 

hanbiť. Pochvala patrí dievčatám: 

K. Kocherová 9.B, D. Fridrichová 9.B, N. Mareková7.A, 

D. Kocúrová 7.A, N. Karlíková 7.A, F. Takáčová 8.A, E. 

Šalamonová 8.A. 

Krajské kolo v hádzanej  žiačok ZŠ 
Po víťazstve v okresnom kole dievčatá postúpili priamo do kraj-

ského kola, ktoré sa konalo v Detve 28.04. 2015 za účasti piatich 

škôl. Hralo sa systémom každý s každým. Žiačky hrali v rámci 

svojich možností, bojovali, naberali skúsenosti a obsadili koneč-

né  a veľmi pekné 5. miesto. 

Obvodné kolo v hádzanej  žiačok ZŠ 
Hralo sa v skupine každý s každým a naše dievčatá vyhrali skupi-

nu  bez prehry a stali sa majsterkami okresu. Dievčatá príjemne 

prekvapili a najlepšou strelkyňou a zároveň aj hráčkou z nášho 

družstva bola Kristína Kocherová z 9.B. 

Obvodné kolo vo vybíjanej mladších žiačok  
Naše dievčatá svoju skupinu vyhrali bez prehry a vo finále prehrali 

tesne o jednu loptu so ZŠ Fiľakovo slov. a obsadili pekné 2. mies-

to. Najlepšími hráčkami z nášho družstva boli Nina Mareková 

a Dominika Kocúrová obidve zo 7.A triedy 

Obvodné kolo v malom futbale starších 
žiakov ZŠ 

„Jednota futbal Cup“ 
Finále obvodného kola starších žiakov v malom futbale sa konalo 

04.05.2015 na Mestskom futbalovom štadióne v Lučenci. Do finále 

postúpilo 6 družstiev a hralo sa systémom každý s každým. Naši 

chlapci prehrali jeden zápas so ZŠ Farská lúka Fiľakovo/víťaz/ 

a obsadili peknú druhú priečku. 
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Beh mládeže o Pohár Domu Matice slovenskej XX. ročník 
 

Našim žiakom sa darilo ako v súťaži jednotlivcov tak aj v súťaži družstiev, keď druž-

stvo starších žiačok a žiakov obsadilo zhodne 1. miesto a získali pohár.  

Umiestnenie: 
Prípravka žiačky: E. Kesziová 5.C   - 4. miesto 

Družstvo žiačok  v zložení E. Kesziová 5.C, V. Magicová 5.A,. L. Káková 5.A, K. Pá-

paiová 5.B obsadilo 2. miesto 

Mladšie žiačky:                        
Družstvo mladších žiačok v zložení N.7.A obsadilo 4. miesto. 

Mladší žiaci: E. Bartko 6.B – 3. miesto 
Družstvo mladších žiakov v zložení E. Bartko 6.B, M. Bakuľa 6.A, T. Tolmáči 6.B, K. 

Oláh 7.A, M. Gonda 7.A, obsadilo  

3. miesto 
Staršie žiačky: K. Kocherová 9.B – 3. miesto 

Družstvo starších žiačok v zložení K. Kocherová 9.B, D. Fridrichová 9.B, S. Ádámová 

9.B,   N. Karlíková 7.A, F. Takáčová 8.A, K. Pupalová 7.A obsadilo 1. miesto a získalo 

pohár. 

 

Starší žiaci: J. Kršiak 8.A – 2. miesto 

                    A. Keszi 8.A – 3. miesto 
Družstvo starších žiakov v zložení J. Kršiak 8.A, A. Keszi 8.A, D. Veselka 8.A, 

D. Kamenský 8.C, D. Tóth 9.B podobne ako dievčatá obsadilo 1. miesto a získalo po-

hár. 

Blahoželáme 
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Obvodné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ 

„Dôvera školský pohár SFZ“ 
Hralo sa systémom každý s každým. Dievčatá podali veľmi dobrý výkon, je-

den zápas remizovali, jeden vyhrali a jeden prehrali s víťazom ZŠ Haličská 7 

a obsadili pekné 2. miesto. 

 Obvodné kolo v malom futbale starších žiačok ZŠ 

„Jednota futbal Cup“ 
Hralo sa vo dvoch skupinách každý s každým. Naše dievčatá zo skupiny postú-

pili z druhého miesta a hrali o tretie a štvrté miesto s MRŠ. Zápas skončil remí-

zou a na penalty to dievčatá zvládli na výbornú a obsadili 3. miesto. 

 

 

Všetkým športovcom za vzornú reprezentáciu školy a 

prekrásne výsledky blahoželáme  
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Zdroj: aktuality ZŠ—pripravila Mgr. Z.Čemanová 



   Dňa 23. apríla  2015 sa žiaci našej školy zúčastnili jazykovej súťaže Brána jazykov, 

ktorú zorganizovala ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.  Súťažilo 5 základných škôl z Lučen-

ca. Súťažiaci museli preukázať svoje schopnosti v anglickom a aj nemeckom jazyku. 

Prvá časť pozostávala z kvízových otázok zameraných nielen na gramatiku, slovnú 

zásobu , frazeológiu, ale žiaci museli využiť svoje vedomosti o reáliách aj z geografie, či 

občianskej náuky. Druhá časť pod názvom Activity hravou formou preverila vedomosti 

a zručnosti žiakov z oboch jazykov. Družstvo v zložení  Nina Ondrová 9.A, Martin 

Boľoš  8.A, Tibor Cziráki  7.A  a Patrik Póczos zo 6.A  obsadilo pekné  2. miesto.  

Srdečne blahoželáme  

TOR ZU DEN SPRACHEN / LANGUAGE GATE - BRÁNA JAZYKOV 
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CELOSLOVENSKÁ PREHLIADKA V RUSKEJ RECITÁCII  

Krajské kolá olympiád v ruskom a francúzskom 
jazyku  

V dňoch 19.- 20.marca sa na Katolíckej univerzite v 

Ružomberku uskutočnili “Metodické rusistické dni”. 

Súčasťou týchto dní bola aj celoslovenská prehliad-

ka v ruskej recitácií žiakov a študentov zo Slovenska. 

Našu školu a aj náš okres reprezentovali dve žiačky 

zo 7.A triedy Lea Kurtiniaková a Nina Mareková, 

ktoré pripravovala p.uč.Oksana Hlivar. Počas 

podujatia bol pre recitátorov pripravený sprievodný 

program: prehliadka historického centra mesta a 

návšteva galérie slávneho slovenského maliara Ľ. 

Fullu, ružomberského rodáka.  

V tomto školskom roku žiaci našej prvýkrát sme na našej škole 

uskutočnili školské kolá olympiád v ruskom a francúzskom jazy-

ku. Víťazi školského kola postúpili priamo do krajského kola. Na 

olympiáde vo francúzskom jazyku našu školu reprezentoval 

žiak 9.A triedy Tomáš Hájíček a v ruskom jazyku žiačka 7.A trie-

dy Lea Domská. Z týchto dvoch účastníkov krajského kola olym-

piád bola úspešnejšia žiačka Lea Domská, ktorá sa z 11 súťažia-

cich umiestnila na krásnom 2.mieste.  

Obom účastníkom srdečne gratulujeme. 
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Zdroj: aktuality ZŠ—pripravila Mgr. M.Volná 



 Dňa 15.05.2015 sme vo veľmi skorých ranných hodinách odchádzali do Nitry spolu so 

študentami a ich profesorkami zo súkromného gymnázia  na celoslovenské finále 

v cudzích jazykoch vo vetvách ,,DRÁMA“  a ,,POÉZIA&PRÓZA“. Po registrácii všet-

kých súťažiacich z celého Slovenska bolo slávnostné otvorenie v aule Univerzity Kon-

štantína Filozofa. Premiestnili sme sa do jednotlivých miestností podľa vetiev. Konku-

rencia z iných škôl bola na veľmi vysokej úrovni, najviac nás uchvátilo a očarilo vystú-

penie žiakov zo základnej školy z  Nitry- ,,Peter Pan“. V dráme s prevzatou tvorbou po-

rota hodnotila 18 divadelných skupín a v poézii- próze 81 súťažiacich, preto sme museli 

na výsledky poroty čakať až do podvečerných hodín. Žiaci zo IV. A so svojim divadel-

ným vystúpením sa umiestnili na 5.mieste a žiak Karol Csúz z III. A triedy so svojou 

prózou získal nádherné 3.miesto. 

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE "JAZYKOVÝ KVET"   
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Pripravila Mgr. J. Štrbková 



Nadriadený se pýta zamestnanca: 
„Čo si myslíte, že je základný problém v našej firme – nevedomosť, alebo 
nezáujem?" 
 Zamestnanec: „Neviem a ani ma to nezaujíma." 
 
 
 
 
Policajt kupuje od iného policajta záhradu. 
Ako si ju tak prehliada, škrabe sa za uchom a hovorí: 
– “Veľmi pekná záhrada, ale je veľmi veľká.” 
– “Ale neblbni, sem dáš cibuľu, tu mrkvu a tu sliepky.” 
– “No dobre, dohodnuté.”... 
Po nejakej dobe sa opäť stretnú a ten predávajúci sa pýta: 
– “Tak čo, záhrada?” 
– “No perfektné. Cibuľa obrovská, mrkva až po pás, iba tie sliepky. Či 
som ich nedal veľmi hlboko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traja zamestnanci veľkej firmy sa rozprávajú o tom čo 

spravia s vianočnými odmenami. 

Prvý hovorí: "Pracujem pre divíziu v Nemecku a z vianoč-

ných odmien si kúpim auto a za zvyšok pôjdeme s rodinou 

na dovolenku." 

 

Druhý hovorí: "Pracujem pre divíziu vo Švajčiarsku a za 

vianočné odmeny si dám spraviť bazén a za zvyšok pôjde-

me na cestu okolo sveta" 

 

Tretí hovorí: "Pracujem pre divíziu na Slovensku a za via-

nočné odmeny si kúpim sveter." 

Ostatní sa prekvapivo pýtajú: "A čo so zvyškom?"  

Tretí odpovedá: "No zvyšok mi doplatia rodičia." 
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