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Ahoj, Bzučiaci! 

     Marec je mesiac, ktorý 

mám veľmi rád. Mám na to 

niekoľko dôvodov;  prvým je, 

ţe je jarný a to znamená, ţe 

sa koniec školského roka 

nezadrţateľne blíţi. Ďalší 

dôvod je, ţe sa pekne  predl-

ţujú dni a my môţeme behať 

dlhšie s kamarátmi po dvore. 

Ďalej sú v ňom pekné sviatky 

ako MDŢ, Deň učiteľov a aj 

Veľká noc má s jarou veľa 

spoločného. 

Nemôţem nespomenúť kni-

hu, ktorá je s marcom neod-

deliteľne spätá a v našej ško-

le zvlášť.  

Vrcholia nám súťaţe od lite-

rárnych, cez recitačné, športo-

vé, matematické, jazykové. 

Posunieme čas, „zakryjeme“ 

Slnko a oslávime Deň vody. 

Čo ma trochu hnevá je sku-

točnosť, ţe marec otvára aj 

peľovú sezónu, a preto po-

zdravujem všetkých alergikov, 

ţe si majú dávať väčší pozor 

na všetko kvitnúce. 

Nemôţem nespomenúť devia-

takov, ktorým sa uţ kráti čas 

pred testovaním i podávaním 

prihlášok na stredné školy. 

Takţe, keď to všetko spočí-

tam a podčiarknem, marec je 

pestrý nielen v prírode, ale aj 

v našej škole. A keď aj na to 

menej pestré pozrieme tým 

veselším okom a usmejeme 

sa, bude svet ešte krajší. 

 

Váš Viktor 

      

V marcovom čísle nájdete: 

 
 Štúr a Štefánik v nás - 

otvorenie výstavy 

 

 udeľovanie prestížnych 

cien- zlatých varešiek 

 

  naše úspechy 

 

 vlastná tvorba 

 

 Deň vody 

 

 Bzučozábava 
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Predstavujeme Vám..... 

Dominik Maurer – 7.A 
Kto je tvoj vzor a v čom? 

Nemám vzor. Som sám sebou. 

Máš nejaký zaujímavý zážitok z prázdnin? 

Mám ich veľa. 

Kedy si si povedal: DNES SOM PREKONAL SÁM SEBA? 

Ešte som sa neprekonal, myslím. 

Čo je tvoja silná a slabá stránka? 
Silná: Pevné nervy. 

Slabá: Nechce sa mi učiť. 

Čo ťa vie nahnevať a čo potešiť? 

Nahnevať: neúspech 

Potešiť: úspech 

Čo by si vo svojom živote nedokázal? 

Zjesť hmyz. 

Čo by si v našej škole zmenil k lepšiemu ? 

Pozmenil by som rozvrh. Dal by som tam viac hodín nemčiny. 

 

 

 

Zábavné: 

Koľko farieb má Rubíkova kocka? 

 4 alebo 5? 

Keď buk má bukvicu, tak potom dub má... 

Žalude  

 

Povedz aspoň jedného autora ľudovej piesne. 

To vymyslel ľud?! 

 

 Povedz mi aspoň jedno vybrané slovo po F 

Vybrané slová po f nie sú.  

 

Pridávame, že Dominik je víťaz okresného kola olympiády v 

nemeckom jazyku a „bronzový“ na krajskom kole—

blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov 

 

 

Rozprávala sa: Lucia Gombalová 
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Svetový deň vody (ang. World Wa-
ter Day) je určený na 22. marca už 

od roku 1993. Vyhlasuje ho každo-

ročneOrganizácia Spojených náro-

dov (OSN).  

O tom a všeličom inom spojenom s 

vodou v slovenskom i anglickom 

jazyku rozprávali žiaci 9.A triedy, 

ktorí rozdelení do malých skupín 

prezentovali v takmer všetkých 

triedach prvého i druhého stupňa 

tematiku vody. 

Akciu zastrešovalo Kolégium Zele-

nej školy a musíme povedať, že sa 

im tento deň nadmieru vydaril. 

Pekné a symbolické bolo, že sme v 

tento deň prišli do školy všetci v 

modrom—farbe vody. 

História Svetového dňa vody sa začala na 

47. zasadnutí Valného zhromaţdenia 

OSN v novembri v roku 1992 v Riu de 

Janeiro, keď bola prijatá rezolúcia č. 

47/194, ktorou bol 22. marec určený ako 

Svetový deň vody.  

WMO kaţdý rok vyzýva svojich členov, aby 

sa pri aktivitách spojených s oslavami 

týchto sviatkov sústredili na aktuálne 

témy. 

Výber tohtoročných hesiel je pre nás 

zvlášť aktuálny. Obyvatelia Slovenska, ale 

aj susedných štátov, ktorí v ostatných 

rokoch zápasia s následkami povodní, sa 

určite neraz pýtajú, prečo sa vyskytujú 

tieto nešťastia a čo sa dá urobiť, aby sme 

si v budúcnosti poradili s ich ekonomický-

mi a zdravotnými následkami. Samozrej-

me, nemôţeme riadiť a kontrolovať silu 

prírody. Našou úlohou je však pouţiť všet-

ky dostupné prostriedky, vrátane intelek-

tuálneho potenciálu a prístupných tech-

nológií, aby sme predchádzali škodám na 

majetku a na zdraví v spoločnosti.  

S t r a n a  

Od nepamäti priťahovali vodné zdroje ľudí, 

ktorí pri nich budovali sídla. Tlak rastúcej po-

pulácie a jej koncentrácia v mestách za posled-

né desaťročia urýchľuje tento proces, a tým je 

stále viac ľudí vystavených nebezpečenstvu 

spojeného s vodou. Vplyv prírodných katastrof 

na život ľudí, hospodárstvo a životné prostredie 

sa za posledných 40 rokov dramaticky zvýšil. V 

súčasnosti približne tri štvrtiny prírodných kata-

strof súvisia s počasím, vodou a klimatickými 

zmenami. Príliš veľa, či príliš málo vody alebo 

veľmi znečistená voda majú nežiaduci dopad na 

ekonomiku a zdravie s dlhodobými následkami.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/22._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/1993
http://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
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Dominik s Danom tvorili jednu zo skupín. Prezentovali Deň vody v 6.C aj v 

jazykovej učebni pre žiakov 7.C 

Dievčatá—Maťka a Ajka pobehali prvý stupeň so svojou prezentáciou 
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     Poznáte rozprávku Princezná so 

zlatou hviezdou na čele? Pamätáte 

sa na hlavných predstaviteľov, medzi 

ktorými nechýbal dobráčisko, ale 

popleta starý kuchár, ktorého za 

šikovnosť a obratnosť v kuchyni od-

menil spravodlivý kráľ Radom zlatej 

varešky? Určite áno. A pamätá si na 

ňu veľmi dobre aj pani učiteľka Mor-

ková, ktorú tento príbeh inšpi-

roval natoľko, ţe v deň osláv 

MDŢ zorganizovala niekoľ-

kých dobrovoľníkov /Anička 

Hroboňová, Tomáš Hájíček, 

Lucia Gombalová/ a na znak 

vďaky udelili našim tetám 

kuchárkam hneď niekoľko 

zlatých varešiek.  

Oslava to bola vskutku vyda-

rená a úsmev na tvárach pani 

kuchárkam vydrţal ešte veľmi 

dlho.  

Ešte jedno  poďakovanie 

posielame nielen ši-

kovným tetám, ale aj 

vynachádzavej pani 

učiteľke. 

Ďakujeme vám za vaše zlaté buchtičky, zeleninové oblohy farby dúhy, mušličkové polievky, 

neprekonateľné pagáčiky                           stavníci z Varechova 



Vláda Slovenskej republiky 

pri príleţitosti 200. výročia 

narodenia Ľudovíta Štúra 

prerokovala a schválila na 

svojom zasadnutí 

15.októbra 

2014 uznesením číslo 

503/2014 (pdf, 200 

kB) materiál (pdf, 382 

kB), ktorým vyhlásila rok 

2015 za Rok Ľudo-

víta Štúra.  

     Dom Matice slovenskej 

zorganizoval výstavu  zo súk-

romnej zbierky pani Galádo-

vej a dal jej názov Štúr a 

Štefánik v nás. Na vernisáţi 

tejto výstavy vystúpili ţiaci  

našej školy a pásme o oboch 

týchto velikánoch našich 

dejín 
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http://www.culture.gov.sk/extdoc/5330/Uznesenie%20vlady%20SR%20-%20Rok%20Ludovita%20Stura%202015
http://www.culture.gov.sk/extdoc/5330/Uznesenie%20vlady%20SR%20-%20Rok%20Ludovita%20Stura%202015
http://www.culture.gov.sk/extdoc/5334/vlastny%20material
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     Keď pred dvomi rokmi odišiel z 

našej školy na gymnázium Ivo Hor-

váth, ktorý v recitovaní dosiahol  tú 

najvyššiu métu—účasť na celosloven-

skej prehliadke v Dolnom Kubíne, 

mali sme obavy, ţe prázdne miesto 

po ňom ťaţko zaplníme. A obavy sa 

naplnili. Dva roky sme na poli ume-

leckého prednesu  doslova ţivorili. 

Mali sme a máme šikovných recitáto-

rov, ibaţe nám chýbalo niečo, čo by 

ich vyburcovalo ku kvalite. Tento stav 

trápil nielen nás—učiteľov slovenské-

ho jazyka a literatúry, ľudí, ktorí pri-

pravovali ţiakov na súťaţe, ale aj 

pani riaditeľku. A opäť sa potvrdilo 

staré slovenské: „Kto chce, hľadá 

spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody 

ako sa to nedá“. A našli sme. Našli 

sme riešenie v osobe na slovo vza-

tej— pána Arpiho Szaboa, dnes uţ 

legendu v práci s umeleckým slovom, 

ktorý našich recitátorov vzal pod 

svoje krídla.  Uţ po  niekoľkých pr-

vých stretnutiach  s ním  prišla prvá 

súťaţ  - Šaliansky Maťko a náš Peťko 

Kliment /3.A/ postúpil do krajského 

kola. Potom sa ujal recitátorov na 

Hviezdoslavov Kubín, aby medzitým 

stihol usmerniť aj ţiakov v prednese 

rozprávky—Rozprávkové vretienko. A 

prišiel  ďalší úspech. Rebeka Krnáčo-

vá /4.A/ zvíťazila vo svojej kategórii 

na okresnom kole rovnako ako Adam 

Kriek vo vyššej kategórii a obaja po-

stupujú do krajského kola. Ešte v 

rovnakej súťaţi obsadila 3. miesto aj 

Viktória Líšková /3.A/. 

19. marca sa uţ spomínaní recitátori, 

pripravovaní na Hviezdoslavov Kubín, 

zúčastnili obvodového kola a s rados-

ťou môţeme konštatovať, ţe do re-

gionálneho kola postupujú : Ema 

Šoltésová /5.A/, Karolína Rút Karma-

nová /4.A/ a Anna Magdaléna Hrobo-

ňová /8.A/ 

Gratulujeme a drţíme palce na ďal-

ších súťaţiach 

Víťazi školského kola HK—už tu bolo cítiť odbornú ruku pána Szaboa 

Vysmiate tváre šťastných účastníkov okresného kola Rozprávkové vretienko 

Človek, ktorému vďačíme za naše úspe-

chy—Árpi Szabó 



Štúr 
Kniha tenká, strán má tristo 

čo obsahuje listy, písmo. 

Gramaticky správne písmo dané, 

čo zdobiť tvoju knihu má vraj v pláne. 

 

Ďakujeme, pane, Štúre, za váš veľký 

dar, 

čo nejednému Slovákovi rozjasnilo 

tvár. 

Dnes je to však dvesto rokov, 

čo čiernej zeme ste otrokom. 

 

Vy oddanosť dal ste svojej vlasti, 

kým nepadol ste k smrti pasci. 

Lež pamiatku po vás máme, 

vieme presne, 

čo slovenčina v sebe nesie. 

 

Miriam Čániková – 8.A 

Náš Ľudevít 
 
Národ slovenský, nikomu ho nedáme, 

a Štúr s hlasným výkrikom, že do boja 

ideme. 

Poďme spolu za náš národ bojovať, 

aby ľudia mohli slobodne žiť a nemuseli 

hladovať. 

A tak mládenci slovenskí, 

Štúrom vedení, 

zobrali pušky hor´sa do boja, 

za práva ľudí, slobodu národa. 

Bratia naši, oklamať sa nedajme, 

Slovensko naše pred nepriateľom ubráň-

me. 

Veď národ náš už dosť biedy si užil, 

dlho trpel, tvrdo drel 

a poslúchať iných vždy musel. 

Poďme teda, dajme ľudu slobodu, 

za národ náš, 

veď ľudia tu vždy žiť budú. 

 

Veronika Šulajová – 8.B 

Telka 
Telka, tá je celkom fajn,                                                   

celý deň ju pozeraj. 

Ale Miško vraví: „Nie! 

My chceme čas na hranie.― 

 

V izbičke mám kopu miesta, 

žiadne hračky ani siesta. 

To všetko len kvôli telke, 

všetci závislí sú na Nelke. 

 

Nelka je len detský seriál, 

v ktorom Nelka hrávala. 

Potom ju však vyhodili, 

náhrada je Zuzana. 

 

Ale toto nie je koniec, 

ani zďaleka, 

filmári si privlastnili meno  

„Nelka.― 

 

Toto slovo totižto rýmuje sa s „Telka.― 

Ale teraz naspäť k mojim problémom, 

alebo sa radšej zasýtim popcornom? 

Celkom vážne, žiadne srandičky, 

zhasnúť  televízor, milé detičky! 

 

Simona Beňová – 4.A 

 

     V rubrike Vlastná 

tvorba prinášame 

ukáţky prác ţiakov, 

ktoré vytvorili nielen 

na literárne súťaţe, 

ale sú súčasťou vyu-

čovania. Poeticky, 

pomocou umeleckých 

prostriedkov sa vyjad-

rujú k tomu, čo sa 

práve učia, ako to cí-

tia a to je veľmi sym-

patické. 

Všetkým, moţno bu-

dúcim spisovateľom, 

básnikom, ďakujeme 

a v ďalšej tvorbe ţelá-

me, nech ich múza 

priadne“kope“. 
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Bavia sa dve blondínky:  

- Ja nechápem, ako môžu 

teroristi vôbec uniesť také 

veľké lietadlo.  

- Ty si ale krava! Veď oni ho 

neunášajú na zemi, ale vo 

vzduchu, keď je maličké! 

Viete prečo blondínky nevedia spra-

viť kocky ľadu? 

Stratili recept. 

 

Slovenské cesty sú úplne na jednič-

ku. Horšie je to s nimi, keď zaradíte 

dvojku, alebo trojku. 
 

 
Chuck Norris dokáže hovoriť 

Braillovým písmom. 
 
 
Chuck Norris rozplače cibu-

ľu. 
 
 
Chuck Norris vie natrieť 

chleba na maslo. 
 
 
Chuck Norris dokáže z ore-

chov urobiť makovník. 
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