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Ahoj, Bzučiaci! 

     Tak sa nám kalendár 
prehupol do jesene. Ne-
znesiteľné letné  horúča-
vy vystriedali zrazu chlad, 
sychravé upršané poča-
sie, raňajšie hmly a pod-
večer skoro tma. Aj v ško-
le sa to už rozbehlo 
„naozaj“; skúšanie, opa-
kovanie, testy.  

Nedávno som započul na 
chodbe rozhovor dvoch 
žiakov, ktorí krvopotne 
dumali, kedy budú najbliž-
šie prázdniny. Správna 
reakcia zdravých, normál-
nych žiakov. Aby ste sa 
ani vy nemuseli namáhať, 
prezradím, že najbližšie 
prázdniny budú čochvíľa /
jesenné — koncom 
októbra/. 

No musím pochváliť, že 
jesennou atmosférou dý-
cha celá škola. Oranžové 
tekvičky, červené jabĺčka 
na výstave, suché lístie, 
gaštany. To všetko patrí k 
jeseni. A pestrá paleta 
farieb, akou hrá jeseň ne-
má veru v žiadnom roč-
nom období konkurenta. 
Preto si  aj vy nájdite aj v 
tomto ročnom období to, 
čo vás posilní,  povzbudí 
a dodá  tú správnu ener-
giu. 

Držím vám palce a teším 
sa s vami na jesenné 
prázdniny. 

        Váš Bzučo 
 

  1. 10. Medzinárodný deň starších ľudí 

 1.10. Medzinárodný deň hudby  

1.10. Medzinárodný deň lekárov  
1.10. Svetový deň cyklistiky 

1.10. Svetový deň vegetariánov  

2. 10. Svetový deň hospodárskych zvie-

rat 

3. 10. Svetový deň úsmevu  

4. 10. (do 10. 10.) Svetový týždeň ves-

míru  

4. 10. Svetový deň ochrany zvierat 

4. 10. Sviatok sv. Františka z Assisi, pat-

róna ochrancov prírody, zvierat a vtákov 

5. 10. Medzinárodný deň učiteľov  

6. 10. Deň obetí Dukly 

9. 10. Svetový poštový deň  

10. 10. Svetový deň duševného zdra-

via  

10. 10. Svetový deň vajec   

12. 10. Svetový deň artritídy 

15. 10. Deň bielej palice  

16. 10. Svetový deň výživy  

17. 10. Medzinárodný deň za odstrá-

nenie chudoby  

18. 10. Sviatok sv. Lukáša, patróna 

umelcov a maliarov, lekárov a chi-

rurgov  

20. 10. Svetový deň osteoporózy 

24. 10. (do 30. 10.) Týždeň odzbroje-

nia  

24. 10. Deň OSN  

26. 10. Deň osvetových pracovníkov 

27. 10. Deň černovskej tragédie 

28. 10. Deň vzniku samostatného 

česko-slovenského štátu 

29. 10. Deň narodenia Ľ. Štúra 

30. 10. Výročie Deklarácie slovenské-

ho národa 

31. 10. Svetový deň sporenia 

Čo nájdete 
v tomto čís-
le: 



O Projekte 
Vznik projektu pod názvom BIB-

LIA NA CESTÁCH na Slovensku, 

bol inšpirovaný výstavou Biblií v 

Českej republike. Veľkou výzvou 

bolo hľadanie a mapovanie zdro-

jov  a informácií, ktoré mali po-

môcť pri získaní starých výtlač-

kov, zvitkov a dokumentov. Viac 

ako pol roka usilovnej snahy orga-

nizátorov prinieslo výsledky v zo-

zbieraní asi  40 kusov starých vý-

tlačkov Biblií, spevníkov, modli-

tebných kníh, kancionálov a kate-

chizmov v časovom rozmedzí ro-

kov 1750-1890. 

Výstava ponúka aj súčasné 

preklady Biblii, tiež komentáre, 

slovníky, encyklopédie 

a sprievodnú literatúru. Časť 

vystavených kníh je tiež veno-

vaná deťom a mládeži, niektoré 

z nich je možné zakúpiť. Pre 

školy a väčšie skupiny je pripra-

vená krátka prednáška na tému 

BIBLIA A SÚČASNÝ ČLOVEK. 

V rámci náboženskej výchovy sa výstavy zúčastnili žiaci 

piateho ročníka  
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Výstava Biblií vďaka veľké-

mu záujmu zo strany kniž-

níc, škôl a domov Matice 

slovenskej, postupne na-

vštevuje mestá a obce Slo-

venskej republiky. Projekt 

prevádzkuje Občianske 

združenie BIBLIA NA CES-

TÁCH, vďaka sponzorským 

podporám, v spolupráci 

s mestskými a obecnými 

knižnicami a úradmi. 

Výstava Biblií má za úlohu priblížiť 

Bibliu,knihu kníh, nielen z pohľadu 

historického, ale predovšetkým priblí-

žením jej posolstva súčasnému člo-

veku. Návštevníci majú možnosť pre-

zrieť si vyše 200 exponátov kníh, na-

písaných v rôznych sveto-

vých  jazykoch. 
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Divínsky boyard si vy-
kúšalo až 150 detí zo šies-

tich škôl 

    Zvýšiť vedomosti školákov v ob-

lasti prevencie kriminality zábavnou 

formou – to bola úloha piatkového 

(2. októbra) podujatia s názvom Di-

vínsky boyard. Na nádvorí Zichy-

ho kaštieľa sa zišlo 150 detí, aby 

sa formou súťaží, hier, pohybu v 

prírode, kvízov a adrenalínových 

atrakcií naučili viac o prevencii 

kriminality. 
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Školákov čakala vyše kilometrová 

trať po širšom centre Divína. Šesť 

stanovíšť bolo zameraných na pre-

venciu kriminality, majetkovú kri-

minalitu a vandalizmus, protidrogo-

vú prevenciu, ľudské práva, kyber-

šikanu, dopravnú, zdravotnú a po-

žiarnu výchovu a na šikanova-

nie. Úlohu učiteľov tak na niekoľ-

ko hodín prevzali colníci, policaj-

ti, hasiči a zdravotnú zložku za-

stupovali dievčatá z lučeneckej 

zdravotnej školy. 
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Pripravil 
M.Holý 



Každoročne 9. septembra si na Slovensku pripomí-
name obete holokaustu a rasovo motivovaného ná-
silia. Práve v tento deň v roku 1941 v bývalom Slo-
venskom štáte prijali zákony proti Židom. Aj na zá-
klade nich sa začalo s deportáciami Židov zo Slo-
venska. “Pred II. svetovou vojnou žilo v Lučenci viac 
ako 2000 Židov. Po skončení vojny sa ich vrátilo asi 
300. V súčasnosti má židovská obec v Lučenci asi 
20 členov,” začína rozprávanie Kristína Beczániová, 
riaditeľka pobočky Štátneho archívu v Lučenci. Spo-
lu s pracovníkmi Novohradskej knižnice sa stretla s 
deviatakmi na prehliadke židovského cintorína na 
Vajanského ulici. “Aj takýmito aktivitami sa snažíme 
mladých upozorniť na nebezpečenstvo rasovej, či 
inej diskriminácia a upriamiť ich pozornosť viac na 
dobro ako na zlo,” hovorí Zora Nagyová, knihovníč-
ka. 

Čo je holokaust: /zdroj: wikipédia/ 

holokaust (iné názvy: holokaustum, zápalná 

obeť, zápalná obeta, je označenie pre syste-

matické, štátom vykonávané prenasledovanie 

a hromadné vyvražďovanie etnických, nábo-

ženských, či politických skupín počas druhej 

svetovej vojny, vykonávané nacistickým Ne-

meckom a jeho spojencami. Vo vzťahu k vy-

vražďovaniu Židov sa používa tiež hebrejský 

termín šoa  

Najpočetnejšími obeťami holokaustu bo-
li Židia prostredníctvom „konečného riešenia 
židovskej otázky“ Holokaust však okrem Ži-
dov zasiahol aj príslušníkov niekto-
rých slovanských národov, hlav-
ne Poliakov,Bielorusov, Ukrajincov, Rusov, či 
obyvateľov Juhoslávie alebo Rómov. Terčom 
likvidácie sa stali tak-
tiež homosexuáli,Svedkovia Jehovovi, ľudia s 
telesným či duševným postihnutím a politickí 
odporcovia nacizmu z ra-
dov komunistov, anarchistov a demokratov. 
Celkový počet obetí holokaustu sa odhaduje 
na 12 až 16 miliónov, z toho zhruba 6 milió-
nov Židov.  
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Demokracia


Prehliadka cintorína 
Deviataci sa počas prehliadky cintorína dozvedeli o významných Lučenčanoch židovského 
pôvodu. Podľa ich vyjadrení ich oslovila najmä monumentálnosť náhrobkov. Najvyšší má až 
5 metrov. Samozrejme, ich otázky smerovali hlavne k deportáciám. “Väčšinu Židov deporto-
vali z Lučenca v roku 1944, po tom, ako ich zhromaždili v areáli továrne, približne v tých 
miestach, kde teraz stojí hypermarket na Haličskej ceste,” vysvetlila Beczániová. Mená de-
portovaných si mohli žiaci prečítať aj na viacerých rodinných náhrobkoch.  

Text a foto 

M.Holý 
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     Ako sme už avizovali v 

prvom tohtoročnom čísle,  

budeme sa tohto roku veno-

vať Bzučovým narodeninám a 

postupne vyspovedáme tých, 

ktorí sa na jeho 15 ročnej 

ceste najviac podpísali. 

Medzi pravidelných prispieva-

teľov o práci a činnosti  tých 

najmladších, patrí vedúca 

ŠKD Katarína Gubovičová. 

Katka, roky patríš medzi pravidelných prispie-
vateľov do nášho školského časopisu. Môžeme 
teda konštatovať, že Ti Bzučoviny prirástli k 
srdcu? 
 
Dá sa povedať, že áno, snažím sa o každom podu-
jatí ŠKD niečo napísať a vždy priložiť aj nejaké fot-
ky. Je to istým spôsobom náš malý archív, pretože 
podujatí, ktoré počas roka spolu zorganizujeme je 
nespočetné množstvo a prostredníctvom školské-
ho časopisu, ktorý je teraz prístupný na stránke 
školy si ich môžeme kedykoľvek pripomenúť. 
 
Ako sa vám darí v ŠKD so školským časopi-
som pracovať ? 
 
Náš školský časopis si spoločne prečítame na 
stránke školy, deti sa hľadajú na fotografiách. 
Je dobré, že máme takúto možnosť, aspoň vieme 
aj o ostatných podujatiach a zaujímavostiach o na-
šej škole.  
Potom spoločne rozoberáme niektoré aktivity a 
sme radi, keď si deti pospomínajú na dobré veci, 
ktoré sme spolu zažili. Bzučoviny nám pomáhajú  
a sú nám akousi spätnou väzbou. 
 
Čo by si, Katka, zaželala Bzučovinám k ich 15. 
narodeninám? 
 
Zaželala by som im  veľa tvorivých nápadov, veľa 
čitateľov a nech sú ešte veľa rokov takou ozdobou 
našej školy ako doposiaľ.  
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Pripravila S.P. 



Prvého októbra bolo 

krásne slnečné popo-

ludnie a deti zo škol-

ského klubu sa vybra-

li do mestského cinto-

rína na vychádzku 

s cieľom nazbierať 

gaštany,  aby poľov-

níkom pomohli 

v zime nakŕmiť zvie-

ratká v prírode. 
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     V stredu 7. októbra  sa v ŠKD uskutočnilo športové popolud-

nie. Pani vychovávateľky pre deti pripravili štafetové disciplíny 

napr. podávanie lopty ponad hlavu, pohyblivý chodník, cval bo-

kom,  beh dozadu... Každé oddelenie bolo jedno družstvo, všetci 

zanietene súťažili, navzájom sa povzbudzovali, každý chcel byť 

prvý.  Vo všetkých disciplínach najlepšie uspelo 6. oddelenie, ale 

víťazmi sa stali všetci, ktorí sa do pohybových aktivít zapojili. 

Hlavnou súťažou popoludnia bol beh jednotlivcov na 250m pod 

názvom „Najlepší bežec ŠKD“. Deti súťažili v troch kategóriách : 

1.-2. roč.,3.-4. roč., 5. roč. 

Umiestnenie: 1. kat.- 1.miesto-David Segeč,  

                                   2.miesto-Jakub Vámoš, 3.miesto-Many     

                                      Sarközi 

 

                       2. kat.-1.miesto-Richard Kantorák, 

                                   2.miesto-Samuel Pentka, 3.miesto- Vanesa  

                                      Balagová 

 

                      3. kat.-1.miesto-Marián Deme 

 

Prví traja v dvoch kategóriách a prví  v tretej kategórii získali dip-

lomy a drobné darčeky.   

Všetci účastníci športového popoludnia dostali sladkú odmenu od 

pani riaditeľky, ktorá prišla deti pozdraviť a podporiť 

v športových výkonoch. 
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Mesiac úcty 

k starším 
 

Aj v školskom 
klube sa roz-

právame 
o starších ľu-
ďoch, ako sa 
k nim máme 

správať, máme 
si ich uctiť 

a vážiť, preto-
že oni v živote 
už mnoho preži-
li a niečo do-
kázali. My sme 
na ich počesť 
namaľovali por-
tréty našich 

starých rodičov 
a vo vestibule 
školy sme pri-
pravili výsta-

vu. 
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Jesenné tvo-

rivé popo-

ludnie 
 

V jednotlivých 

oddeleniach 

sme vyrezávali 

tekvice a vyrá-

bali rôzne zvie-

ratká a príšerky 

z plodov našich 

záhrad. Našimi 

výrobkami sme 

vyzdobili hlav-

ný vchod do 

školy 
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Rozhovor s Ninou Jurišovou 

o exkurzii Košariská a Bradlo 
 

Nina Jurišová - žiačka 9.A triedy. Je no-

vou predsedníčkou Žiackeho parlamentu 

a aktívnou reprezentantkou našej školy 

v rôznych súťažiach a školskom súbore 

Zvonček. Práve s ňou sme si pre Vás pri-

pravili rozhovor. 

 

Aké pocity v tebe zanechala exkurzia? 

Exkurzia sa mi veľmi páčila, myslím, že to bola 

doposiaľ najlepšia exkurzia. 

 

Čo nové si sa dozvedela na tejto exkurzii? 

Dozvedela som sa veľa vecí o M .R. Štefánikovi 

a jeho živote.  

 

Čo by si na tejto exkurzii zmenila? 

Rozhodne by som zmenila počasie, keďže na 

Bradle bola hustá hmla a trošku mrholilo, nuž to 

sa žiaľ nedá zmeniť. 

 

Čo sa ti najviac na tejto exkurzii páčilo? 

Najväčší zážitok som mala z výstupu na Bradlo, 

tento zážitok z celej tejto exkurzii už nič nepre-

koná. 

 

Na Bradle si práve ty čítala históriu Bradla. Ne-

mala si trému?  

Keďže nie som zvyknutá na takéto vystupovanie 

pred mnoho žiakmi, mala som trošku trému. 

 

Ako iste vieš Bzučoviny tento rok oslavujú 15. 

narodeniny, čo by si im popriala?  

V prvom rade im želám všetko najlepšie 

a nech sa im darí aspoň tak ako doteraz. 

 

D r a h í 

Bzučiaci!!  

9.10 sa konala exkurzia do rodného do-

mu M.R.Štefánika a na jeho mohylu. Na 

tejto exkurzii sa zúčastnil deviaty a 

siedmy ročník. Z učiteľského zboru bo-

la s nami p.uč. Pápayová, Piarová a tak-

tiež p.uč. Lőkeová. Zraz sme mali už o 

6:20 ráno, takže si každý musel trocha 

privstať. Po dlhej ceste sme konečne 

prišli do Košarísk, kde sa nachádza rod-

ný dom M.R.Štefánika. Odtiaľ sme šli na 

jeho mohylu. Keď sme vyšli pešo do kop-

ca, čakala nás tam krásna a mohutná 

stavba. Na vrchu sme si urobili pár fo-

tiek, dozvedeli sme sa nové informácie 

o tejto stavbe a šli sme domov. V auto-

buse sa všetkým páčilo, aj keď cesta 

bola veľmi dlhá. Do Lučenca sme sa vrá-

tili až okolo 18:30. Rozišli sme sa a šli 

sme stráviť nasledujúci víkend.  

Deviataci a 
siedmaci sa 
zúčastnili 
zaujímavej 
exkurzie. Naši 
redaktori Lucka 
a Radko Vám o 
nej prinášajú 
tieto informácie: 



Rozbehol sa školský rok a sním aj všetky sprievodné aktivity. Slovenčinári začali 

literárnou súťažou rovnomennou s nadpisom.  

Už niekoľko rokov je do tejto súťaže pravidelnou prispievateľkou aj žiačka 9.A triedy 

Miriam Čániková. V tomto roku ju múza obdarila a spod pera vyšli vydarené dielka. 

Budeme ich postupne v Bzučovinách uverejňovať. 

Bzučoviny Ti, Mirka, držia silno všetky prsty, aby sa Ti v písaní darilo.   

Keby som bol kameňom 

 

Keby som bol kameňom, 

žil by som pod vriacim pra-

meňom. 

Alebo možno v dome slame-

nom, 

či dokonca v hrade spálenom? 

 

V prameni horúcom, v uhlí 

vrúcom...... 

....takto kameň rok, čo rok 

rozhoduje o živote budúcom. 

Keď sa kameň rozhoduje 

žiadnou cestou neputuje. 

V zemi nudný život má, mož-

no o desať rokov 

ho niekto vytiahne, a chvíľu 

sa sním poihrá. 

 

M.Čániková—9.A 
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Pripravila 

Z.Goljanová 

Čas 

 
Čas plynie nezávisle od nás,  

nechcem znieť blbo, ale tak to je, 

život je darom a tak si ho váž! 

Keď si to vlastne poviem nahlas, 

....úprimne, dosť múdro to znie. 

 

Keď sme boli ešte malí, 

stále sme sa iba hrali, 

čas ujde rýchlo a my už budeme 

staručkí, 

a naše vnúčatá nás budú vodiť za 

rúčky. 

 

A keď už príde ten čas,  

naše telo zasype zem navždy, 

možnože, potom budeme žiť zas, 

ale život si musí užiť každý. 
 

M.Čániková—9.A 



Exkurzia do dávnej 
minulosti 

V piatok 2.10.2015  sme navs tí -
vili Prí rodnú  rezerva ciú prave-
ký ch pozostatkov v neďalekom 
Ipolýta rnoc-i. Po prí chode na s 
c akala ranna  precha dzka na 
prebúdenie. Potom, c o p. úc iteľ-
ka Lőkeova  zaplatila vstúpenký 
a dostali sme na ramký,  sme sa 
výbrali do Mioce zneho lesa. Po-
c kali sme na sprievodcú 
a nasledovali ho na na úc nom 
chodní kú. Na n om sme videli 
breh praveke ho mora, stopý 
zvierat, ktore  tú z ili ale pozreli 
sme aj kra tký 3D film, c i skame-
nený  strom na po vodnom mies-
te. Po zvla dnútí  trasý sme sa 
vra tili do vstúpnej búdový, kde 
sme zí skali nový  za z itok zo 4D 
kina. S pra zdnými z alú dkami 
sme zaví tali do búfetú a músí m 
povedať, z e palacinký boli fan-
tasticke ! Takto obc erstvení  sme 
is li na precha dzkú v korúna ch 
stromov, na ktorú  sa va c s ina te-
s ila najviac. Navliekli na s do he-
vederov a s úp na mostí ký. Na 
konci tejto ,,vzdús nej cestý“ na s 
c akala vez a s kra sným vý hľa-
dom na okolitú  krajinú.  
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Mojich spolúz iakov a p.úc . 

Berna thovej som sa pý tala, 

c i sa im pa c ilo a c o sa naj-

viac pa c ilo, i to c i chcú  í sť 

es te raz. 

P.uč.Bernáthová 
Á no, pa c ilo sa mi. Bola som 

tam prvý kra t.  Cho dza po 

mostí koch sa mi pa c ila naj-

viac. Pokiaľ búdem mať prí -

lez itosť, tak a no. 

Tamarka 
Bolo veľmi dobre. Najleps ie 

bolo 4D kino, ale ba la som 

sa. Á no, 4 kra t nie je dosť. 

Dominika 
Pa c ilo sa mi tam. 4D kino 

a precha dzka po mostí koch 

bolo súper. Á no, chcem sa 

tam vra tiť. 

Matej 
Bolo dobre. Najviac sa mi 

pa c il skamenený  strom. Nie, 

úz  som to videl.  

Tibor 
Núdil som sa tam. Takz e nie. 

Top moment bol, keď som 

spadol zo stromú. Nie, raz 

stac ilo. 
Text a foto p.uč. Lokeová a 8.A 
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Chlapec sa pýta dievčaťa: 
"Máš rada prírodu?" 
"Nie ..." 
"Ani sa ti nečudujem, po tom, čo 
ti urobila ..." 
 
 
Prídu rodičia po dieťa do škôlky. Sl-

niečko svieti, deti sedia v piesku z 

mobilnými telefónmi  
a učiteľka si drieme na lavičke.  
-Haló, pani učiteľka, nebojíte sa že 

sa Vám nejaké dieťa stratí ? 

-Nie, kde by chodili, veď wi-fi signál 

je len na pieskovisku :) 

Humorne o škole 

Nech si hovoria čokoľ-

vek, v skutočnosti majú 

žiaci i učitelia školu radi: 

sú tam prestávky. (Eduard Bass) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Na mňa sa nemusí kri-
čať, mne to stačí pove-

dať 10-krát... 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Čo môžeš urobiť dnes, 
nerob ani zajtra a máš 
dva dni voľno. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Kto neskoro  chodí, ďa-
leko býva 
 
Aj keď sme inteligentní, 
nikdy sa nám nepodarí 
prísť na to, na čo umrelo 
Mŕtve more. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  

Pripravil Radko Belan 


