


Čo môžeme v novembri oslavovať 

1.11. Sviatok všetkých svätých 

 

6.11.  Medzinárodný deň ochrany životné-

ho prostredia  pred ničením počas vojny a 

ozbrojeného konfliktu 

 

9.11.  Svetový deň slobody 

 Medzinárodný deň proti fašizmu a anti-

semitizmu 

 

10.11. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj 

  

13.11 Medzinárodný deň nevidomých 

  

16.11. Medzinárodný deň tolerancie 

 

           17.11. Medzinárodný deň študentstva 

 

           16.-20.11. Európsky týždeň proti drogám 

  

           19.11. Svetový deň prevencie týrania a   

            zneužívania detí  

20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia  

21.11. Svetový deň televízie 

                          Svetový deň pozdravov  

 

V čísle nájdete: 

 Rok Ľudovíta 

Štúra 

 Aktivity ŠKD 

 Exkurzie 

 Halloween a 

pasovačky 

 bzučozabáva 

Ahoj, Bzučiaci! 

     28.októbra 1815 sa narodil člo-

vek, ktorého meno sme v tomto 

roku skloňovali veľmi často. Áno 

už iste viete, že hovorím o Ľudo-

vítovi Štúrovi. Uznesením vlády 

bol tento rok na jeho počesť vy-

hlásený za ROK Ľ.ŠTÚRA.  

Zopakujme si základné údaje; z 

hodín dejepisu, či slovenského 

jazyka vieme, že bol pedagóg, 

básnik, jazykovedec, politik, zjed-

nocovateľ  slovenského národa, 

buditeľ, revolucionár. Čo všetko 

sa skrýva za týmito heslami? Do-

káže vôbec jeden človek za taký 

krátky čas zvládnuť všetky tieto 

aktivity? Áno, dokáže. „A preto 

je právom označovaný za pra-

vú osobnosť, pevne stojacu v 

živom spolucítení so skutočný-

mi potrebami národa.“ 

Čerpajme múdrosť z takýchto 

osobností a nezabúdajme na nich. 

Váš Bzučo 



Nezištná snaha pomôcť! 

Splniť svoju povinnosť voči krajanom a voči ľudu, z ktoré-
ho vzišiel, aby sa tento mohol stať rovnocenným medzi všet-
kými ostatným národmi. Aby mal svoje národné a sociálne 
práva a aby sa mohol tiež rozvinúť a voľne používať materin-
ský jazyk, zrelosť ktorého odzrkadľuje duchovné napredova-

nie národa. 

Práve nezištnú snahu pomáhať môžeme považovať za jeden 

zo základných poznávacích znakov skutočnej osobnosti, 

snažiacej sa presadzovať v spoločnosti pravé hodnoty. Je to 

vlastnosť, kedy človek myslí omnoho viac na iných ako sám 

na seba. Pramení zo živého citu a je na míle vzdialená od 

akýchkoľvek vypočítavých a rozumových kalkulácií či mas-

kovaného, bezohľadného egoizmu, ktorým sa neraz vyznaču-

jú „osobnosti“ našej súčasnosti. A práve toto je jeden z hlav-

ných odkazov Ľudovíta Štúra budúcim generáciám. 
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Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, Spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli 
na Boha a zaujímali sa len o to „ostatné“, teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento 
výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!“ 

(Ľ. Štúr: „Slovanstvo a svet budúcnosti“) 

 



 Osobnosť Ľudovíta Štúra si medzi Slovákmi zaslúži vždy neobyčajnú pozornosť. O to viac, 
keď si pripomíname jeho 200. výročie narodenia. Ľudovít Štúr – vedúca osobnosť slovenského 
národného hnutia, zakladateľ spisovnej slovenčiny, tvorca politického programu a neúnavný bo-
jovník za práva zaznávaného slovenského ľudu. Okrem toho človek mimoriadne vzdelaný, ktorý 
sa nám dnes, v dobe chladnejších a vypočítavejších medziľudských vzťahov, môže zdať ako nere-
álna postava z ríše mýtov. Jeho hnacím motorom bola nezištná pomoc milovanému národu, kto-
rému zasvätil celý svoj krátky život. Poslanie Ľudovíta Štúra je navždy vryté do nášho národného 
povedomia a histórie, v ktorej svojimi činmi dokázal zdanlivo nemožné. 
 Pri príležitosti 200.výročia narodenia tohto velikána slovenského národa sa uskutočnilo v lučen-
skom cintoríne pri hrobe Karolíny Štúrovej kultúrno-spoločenské zhromaždenie žiakov ZŠ na Ul. 
Vajanského, študentov Gymnázia B. S. Timravy, ďalej zástupcov MO, MS v Lučenci, riaditeľky 
Domu MS v Lučenci, Jednoty slovenských evanjelikov v zastúpení Pavla J. Králika , Smer SD, doc. 
PaedDr. Július Lomenčík, starosta OÚ Tomášovce. 
Spomienkový príhovor predniesla riaditeľka ZŠ na Ul. Vajanského Ľudmila Lacová, v podaní žia-
kov odzneli známe verše a citáty Ľ. Štúra, hovorené slovo bolo doplnené spevom hymnických 
piesní Nad Tatrou sa blýska a Kto za pravdu horí. 
 Veríme, že myšlienky a odkazy Ľ. Štúra ostanú pre všetkých Slovákov stále živé. 
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Jednou zo sprievodných akcií v Roku Ľ. Štúra bol aj kvíz o tomto velikánovi našich národných 
dejín 
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Nie je šťastie nad druhými sa vypínať 

a druhých utláčať, ale šťastie 

s druhými žiť, rovne vzdelanými, rov-

ne šťastnými, rovne spokojnými.  

Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než 

tisíc rýchle zapadajúcich slov.  

Všetko, čo je na povrchu, pláva s prúdom. Len 

to, čo je v hlbinách má silu plávať proti prúdu.  

 

Ľ. Štúr 

Text S.P. zdroj internet 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/stur,-ludovit/3844
http://www.citaty.emamut.eu/citat/stur,-ludovit/3844
http://www.citaty.emamut.eu/citat/stur,-ludovit/3844
http://www.citaty.emamut.eu/citat/stur,-ludovit/3844
http://www.citaty.emamut.eu/citat/stur,-ludovit/3846
http://www.citaty.emamut.eu/citat/stur,-ludovit/3846
http://www.citaty.emamut.eu/citat/kasparu,-max/4495
http://www.citaty.emamut.eu/citat/kasparu,-max/4495


Pietny akt pri 

hrobe Kolomana 

Banšela 

 

Dňa 24.9.2015 si 

naša škola pripo-

menula pri príle-

žitosti 165. výro-

čia narodenia 

osobnosť nášho 

regiónu – spisova-

teľa Kolomana 

Banšela. Akcie sa 

zúčastnili zástup-

covia MS 

v Lučenci, staros-

tka obce Točnica 

a žiaci ZŠ Vajan-

ského, ktorí spes-

trili akt kultúr-

nym programom. 

Aj takto spomína-

me na posolstvo 

našich výz-

namných pred-

kov. 
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Medzinárodný deň školských knižníc 

V pondelok 26.októbra 2015 sme v školskej knižnici oslávili Medzinárodný deň škol-

ských knižníc a zároveň aj 10. narodeniny našej školskej knižnice. Pani vychováva-

teľky ŠKD pripravili pre deti rôzne aktivity. Najprv hádali z filmových ukážok 

a hudobných nahrávok názvy rozprávok. Druhou aktivitou bolo dokončenie strate-

nej rozprávky, ktorú deti spoločne dotvorili a vymysleli nový príbeh. Potom kreslili 

a maľovali „Veľkú knihu rozprávok“. Knihu aj rozprávkový príbeh uložili v školskej 

knižnici. Poslednou aktivitou bola  „Prechádzka rozprávkovým lesom“.  Vybrali  si 

ľubovoľné rozprávky, ktoré zdramatizovali a zahrali svojim spolužiakom. Spoločne 

prežili zábavné a poučné popoludnie. 
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Predstavenie školskej knižnice prvákom 

 

 Stalo sa už tradíciou, že na našej škole každoročne predstavuje-

me školskú knižnicu všetkým prvákom. Preto na hodine čítania na-

vštívili našu knižnicu, kde ich privítala pani vychovávateľka K. Gubo-

vičová. Oboznámila ich s usporiadaním kníh a s tým, ako sa môžu do 

knižnice zapísať. Potom nasledovala zábavná časť : deti hádali 

z prečítaných  úryvkov názvy rozprávok, spoločne si porozprávali roz-

právku o Medovníčkovom domčeku. Dostali aj medovníčkový domček, 

ktorý si každý  mohol vyfarbiť a zapísať do neho písmenká, ktoré sa 

už naučili. Popri maľovaní sa deti striedali po skupinách a zahrali sa 

veľké rozprávkové pexeso. Na záver im pani vychovávateľka zaželala 

veľa pekných chvíľ pri knihách a keď sa naučia čítať, aj pri čítaní. 
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Text a foto aktivít v ŠKD K.Gubovičová 



Timravina studnička 

Súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy 

Dňa 19.10.2015 sa v priestoroch Novohradskej izby 

uskutočnilo školské kolo prednesu pôvodnej slovenskej 

prózy Timravina studnička – 2. a 3. kategória. 

Umiestnenie žiakov bolo nasledovné: 

2. kategória – 5. a 6. ročník  

1.miesto:  Karolína Rút Karmanová – 5.A 

                  Rebeka Krnáčová – 5.A 

2.miesto: Liana Ráczová – 6.B 

                Marek Abelovský – 5.C 

3.miesto: Mathias Ličko – 6.A 

                 Diana Alabánová – 6.B 

                  Sebastián Oláh – 5.A 

3.kategória – 7. a 9. ročník  

 1.miesto: Lea Domská – 8.A 

 2.miesto: Alena Veselková – 7.A 

 3.miesto: Veronika Vaculčiaková – 7.A 

                   Lucia Gombalová – 9.A 

 Jesenné mesiace sú už niekoľko 

rokov venované našej rodáčke, spisova-

teľke Božene Slančíkovej—Timrave. 

Pri spomienke na jej tvorbu  sa organi-

zuje viacero kultúrnych podujatí— di-

vadelné predstavenia, tradičný pochod 

Timraviným chodníčkom, i recitačná 

súťaž Timravina studnička. A ani na 

týchto podujatiach sme nechýbali.  

Pripomíname, že Lea  na okresnom ko-

le Timravinej studničky obsadila pek-

né 3. miesto. 

GRATULUJEME! 
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Sústredenie turistov pred Obecným úradom v Abelovej a posedenie s obyvateľmi tejto malebnej dedinky 

Text a foto Mgr.Z.Goljanová 



 

 Dňa 20.10.2015 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili literárnej exkur-

zie. Hlavným cieľom exkurzie bola návšteva DJGT vo Zvolene, kde sme ma-

li možnosť vidieť divadelnú hru Divadlo v kocke, ktorá netradičným spôso-

bom žiakom priblížila vývin divadla a jeho charakteristické znaky 

v jednotlivých historických zlomoch. Pred návštevou divadla sa už tradič-

ne prechádzame  arborétom v Borovej hore. Plní nových zážitkov sa tešíme 

na ďalší ročník. 

                                             

siedmaci 
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 Je otázka, ktorá trápi 

našich deviatakov od začiat-

ku školského roka. Správne 

sa rozhodnúť, to je predpo-

klad úspešnej práce a aj ži-

vota. Aby to rozhodovanie 

nemali také ťažké, organizu-

jeme na našej škole celý rad 

podujatí, ktoré by mali svo-

jím spôsobom otvoriť devia-

takom oči a skĺbiť ich pred-

stavy s realitou. 

Jedným z takých podujatí je 

program Čím chcem byť vo 

svojom živote, ktorý už viac 

rokov organizuje lučenské 

CPPPaP. Fundovaní lekto-

ri  /v tomto rokuMgr. 

G.Chrienová/ sa snažia u 

žiakov navodiť modelové si-

tuácie ako aj správne 

„namiešať“ individuálne po-

žiadavky s potrebami spoloč-

nosti, či v neposlednom rade 

aj s možnosťami a schopnos-

ťami žiakov. 

Strana 11 

Text a foto L.Gomblaová 



Tento mesiac sme si pre vás pripravili rozhovor s prváčikmi. 

Vyspovedali sme prváčikov z 1.C-Karinku, Lauriku a Krištofa. 

 

Aká je vaša pani učiteľka a pani vychovávateľka? 

Pani učiteľka a pani vychovávateľka sú veľmi milé 

a priateľské, vôbec by sme ich nemenili. 

Páči sa vám na našej škole? 

Áno táto škola je skvelá! 

Čo by ste v našej škole zmenili?  

Vôbec nič. 

Chutia vám obedy v školskej jedálni? Ktoré  je vaše ob-

ľúbené jedlo z jedálne? 

Áno chutia nám, máme radšej sladké jedlá, ako napríklad ry-

žový nákyp alebo dukátové buchtičky. 

Máte už nejakých kamarátov? 

Kamarátime sa každý s každým. Všetci sa máme radi, okrem 

dvoch chalanov z triedy, lebo sú zlí. 

Zatiaľ máte aké známky? 

Samé včeličky. 

Ako ste sa pripravovali do školy? Vedeli ste už niečo 

prečítať alebo napísať? 

Všetci sme tak trochu vedeli aj písať aj čítať, no nie až tak dob-

re. 

Ako sa vám páčilo PASOVANIE PRVÁKOV? 

Pasovanie sa nám páčilo, páčili sa nám hlavne hry.  

Nebáli ste sa kráľa alebo meča? 

Vôbec nie, tešili sme sa. 

Náš školský časopis oslavuje 15. narodeniny, čo by ste 

mu popriali? 

Nech je šťastný a nech na neho svieti slnko.  

 

Strana 12 
Text a foto Lucia Gombalová 



 Žiacky parlament v rámci svojej činnosti už niekoľko rokov organizuje akciu pre svojich 

najmenších spolužiakov pod názvom „Pasovanie prvákov a piatakov“.   

A tak koncom októbra prváci a piataci so svojimi triednymi prichádzajú do haly telocvične. Tu 

si ich pri dverách za symbolicky vztýčenou čestnou bránou a výzdobou vytvorenou člen-

mi  parlamentu preberajú určené krstné mamy a otcovia  z radov deviatakov. 

 Žiacky parlament pripravil scenár a po príhovoroch pani riaditeľky a deviataka môže akt začať. 

Prváci, ale aj piataci  s malou dušičkou absolvujú skúšky múdrosti, fyzickej zdatnosti, solidarity 

a vernosti za asistencie členov parlamentu . Za každú skúšku získavajú sladkú odmenu.  

Po absolvovaní  skúšok,  prečítali zástupcovia deviatych tried  sľub a nastúpení prváci i neskôr 

piataci , slávnostne sľúbili, že budú veselí  a dobrí žiaci.   Za to ich symbolický kráľ školy sláv-

nostne pasoval za riadnych členov nášho „kráľovstva“. 

Potom pasovaní žiaci prešli koridorom, dostali tričko s logom školy, ktoré využijú počas štúdia 

na spoločných akciách a parlament pre nich pripravil zábavné hry. Samozrejme, že nechýbalo 

spoločné fotenia na pamiatku. 

Strana 13 



Strana 14 

Radosť, napätie, tréma, súťaživosť, zvedavosť, to všetko sa mie-

šalo v  hlavách  našich najmenších. A zodpovední deviataci si 

svoju úlohu  splnili znamenite. 

Symbolická brána do sveta školákov 

Text a foto V.Moravčíková 



 Jeseň každý rok prináša so sebou bohatú úrodu. Na našej škole sme už 

tradične zorganizovali súťažné výstavy „O najkrajšie jablko“ a   „Rarity na-

šich záhrad“. Zástupcovia tried priniesli zo svojich záhrad ovocie a zeleni-

nu, ktoré mali pestré a výnimočné farby a tvary. Osemnásťčlenná porota vy-

brala z každej kategórie tri najkrajšie „výtvory“ našej prírody. A je na čo po-

zerať! Výstavky sú výnimočne naaranžované, žiaria farbami jesene a neje-

den z nás sa pri nich pristavil a obdivoval ich.     
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Text a foto PK tchv  
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V rámci projektu Hovoríme o jedle sa uskutočnila aj literárna súťaž – Načo sú 

nám polia,sady – do ktorej svojimi prácami prispeli aj žiaci 6.A triedy. Ich diela 

zverejňujeme a prajeme čo najlepší výsledok pri vyhodnotení projektu. 

 

Načo sú nám polia a sady? 

Polia a sady majú pre život ľudí už od dávnych čias veľký význam. Naši predkovia využívali pôdu na 

pestovanie rôznej zeleniny, ovocia ,a obilnín. Často to bol ich jediný zdroj obživy a na poliach a sadoch 

pracovali  od východu až po západ slnka. 

Cestovala  som ku starému otcovi autobusom a veľmi rada sa pozerám z okna na polia, ktoré sa 

nachádzajú medzi obcami. Zaujímavé je ,že na každom poli je nasiate iné obilie. Znamená to ,že pôda sa 

líši a je veľmi dôležité ju vedieť správne udržiavať, hnojiť a obrábať. Najčastejšie sa na našich poliach 

pestuje slnečnica, kukurica ,repka olejná a mnohé iné obilniny. Úroda z polí je nielen zdroj potravy pre 

ľudí, ale aj pre chov dobytka. Pôdu využívame tiež na pestovanie ovocných stromov a kríkov. Sad  je 

špecializovaná výsadba drevín. Môže byť zameraná na produkciu ovocia. Niekedy sa upravujú na okrasné 

parky. Najčastejšie sa u nás pestujú rôzne odrody  jabĺk, hrušiek a slivky. Pestujú  sa tiež  broskyne, 

čerešne, marhule a rôzne iné ovocné stromy. Odbor  zaoberajúci sa starostlivosťou o sady sa nazýva 

ovocinárstvo. O polia a sady je nevyhnutné sa starať  počas celého roka. V každom ročnom období je 

potrebné vykonávať  rozličné práce, a to orať, siať, žať a stromy postrekovať, obstrihávať . Len na zimu 

pôda oddychuje.  

        Starý otec mi často pri sadení zeleniny v záhrade hovorieval: ,,Toto je tvoja pôda, čo si nasadíš to si 

zješ.´´ Dôležité je vedieť správne obrábať a vhodne sa  starať o polia a sady a tie nám našu snahu oplatia 

svojimi plodmi. 

 

Katarína Ráczová 11 rokov 

6.A, ZŠ Ul.Vajanského 2844/47,Lučenec 

Text a foto Mgr. Z.Goljanová 



 O Martinovi na bielom koni 

     Meno Martin sa teší veľkej obľube na Slovensku aj v cudzine. Pôvod 
tohto mena nájdeme v latinčine, Martinus znamená bojovný.  

    Svätý Martin  žil v 4. storočí a bol spočiatku taktiež vojakom. Ako syn 
rímskeho dôstojníka vstúpil do jazdeckého pluku vo svojich 15 rokoch. 
Podľa legendy raz v treskúcej zime na koni obchádzal stráže a pri ceste 
uvidel žobráka, ktorý sa triasol od zimy. Keďže nemal pri sebe nič, čo 
by mu mohol darovať, tak mečom rozťal svoj vojenský plášť a polovicu 
mu dal. V tú noc sa mu zjavil vo sne Ježiš odetý v darovanej polovici 
plášťa. Po tomto sne Martin vystúpil z armády, hneď na druhý deň sa 

dal pokrstiť a vstúpil do kláštora.  

   Skromný, múdry a vážený Martin bol v roku 371 vysvätený 
za biskupa v Tours. Legenda hovorí, že úradu sa nechcel ujať, a preto 
sa skryl pred vyslancami v chlieve, no gagot husí ho prezradil. Aj po 
jeho vymenovaní za biskupa žil vraj skromný život v malej chatrči. 

   Zomrel 8. novembra 397 a na jeho pohrebe 11. novembra sa zišli da-
vy ľudí.  

Príde zamestnanec 

za svojim šéfom a 

pýta sa ho: "Pán 

riaditeľ, mohli by 

ste mi dať voľno? 

Manželka chce, aby 

som jej pomohol pri 

upratovaní."  

Riaditeľ: "Nie."  

A zamestnanec mu 

hovorí: "Ďakujem 

pán riaditeľ, ja som 

vedel, že sa na vás 

dá spoľahnúť."  

Zídu sa všetky zvieratká z 

džungle a lev hovorí: „Pôjdeme 

na výlet.“ „Pôjdeme na výlet“, 

zopakuje žaba.  

„Zbaľte si veľa jedla a pitia.“ – 

hovorí lev. „Zbaľte si veľa jedla 

a pitia“, opakuje žaba.  

Lev sa už nahnevá a vraví: „To 

zelené zviera s veľkou papuľou 

nikam nepôjde!“ A žaba na to: 

„Chudák krokodíl, a ten sa taa-

ak tešil!“  

Pripravil Radko Belan 

https://sk.wikipedia.org/wiki/8._november

