


V septembrovom čísle 

nájdete: 

 otvorenie nového 

školského roka 

 ako sme trávili leto 

 pohľadnica z konco-

ročnej akadémie 

 Bzučozabáva 

Ahoj, Bzučiaci! 

     Viem, že rozprávať žiakom o konci 

leta nie je veľmi bezpečná a príjemná 

téma, ale inak sa začať nedá.  

Prázdninám nadobro odzvonilo a my 

už pár dní naozaj zarezávame.  

Triedy ožili vravou  svojich nájomníkov, 

vymieňajú sa prázdninové zážitky a 

oťukávajú sa nové reality. Sme o rok 

starší, snáď aj väčší a možno aj trochu 

múdrejší.   

Čím bude zaujímavý ten nový školský 

rok? O aké prekvapenia a zážitky bude-

me bohatší? 

Piatakov v nových kolektívoch čaká pr-

vá novinka. V novembri budú testovaní 

/podobne ako deviataci v apríli/. De-

viatakov spomínané testovanie a celá 

šnúra podujatí spojená s ich voľbou bu-

dúcnosti. 

A našich najmenších, prvákov, čaká 

snáď najťažšia cesta—písmenká, šľabi-

káre, počítanie, nové prostredie, pani 

učiteľky, povinnosti. 

Aj školský časopis prežíva v tomto 

školskom roku jednu zaujímavú uda-

losť. Dožíva sa okrúhleho jubilea, 15. 

narodenín. V reportážach vám postup-

ne priblížime cestu, ktorou prešiel, ako 

vznikal a čo pre našu školu znamená. 

     Do nového školského roka vám 

všetkých, pravidelným i nepravidelným 

čitateľom Bzučovín želám veľa jedno-

tiek, príjemných zážitkov a spomienok 

na školu. 

Váš Bzučo    

Lúčime sa s letom  



    Celý rok sa budeme 

vracať k jubileu nášho 

časopisu—k jeho pät-

nástinám a prinesieme 

rad reportáží a rozhovo-

rov s jeho zakladateľmi, 

prispievateľmi i čitateľ-

mi. 

Pätnásť rokov v živote 

je vek, v ktorom sa člo-

vek dožíva puberty. Ho-

vorí sa, že je to nevyspy-

tateľné obdobie, plné 

rozporov, zvratov, revolty, snahy po 

slobode, samostatnosti, ale aj prvých 

lások. Nezaobíde sa bez nejakých po-

rušení pravidiel, snahe podobať sa 

dospelým. Ako sa toto všetko odzr-

kadlilo na našom časopise? 

Dnes nám o Bzučovinách povedia 

jeho súčasní redaktori Lucka Gomba-

lová a Radko Belan z 9.A triedy. Od-

povedali na otázky: 

1. Ako ste trávili prázdniny, kde ste 
sa najčastejšie skrývali pred horú-
cim slniečkom? 
 
2. Ste najstaršími žiakmi v škole, čo 
myslíte, čo to pre Vás znamená? 
 
3. Aké sú Vaše očakávania, čoho sa 
treba obávať, a naopak, pred čím 
strach nemusíte mať a budete sa na 
to tešiť? 
 
4. Deviatka je aj rokom vážnych roz-
hodnutí. Máte už svoju budúcnosť 
jasnú. Aká je?  
 
5. Čo by ste jubilujúcim Bzučovinám 
zaželali, akú krajšiu podobu by ešte 
mohli mať? 

 

Luckine odpovede 
 
1, Cez tieto horúčavy sme boli v Chorvátsku, 
neskôr doma so stiahnutými roletami a spuste-
nou klimatizáciou. 
 
2, Ja si ešte ani neuvedomujem, že som 
v 9.ročníku. (smiech) Ale určite to pre mňa 
znamená veľa. Rok plný rozhodnutí, určite to 

bude ťažšie ako predchádzajúce roky. 
 
3. Určite, každý deviatak má strach z Monitoru alebo z príjíma-
čiek. Veľmi sa teším na Venček a na zdobenie telocvične, keď 
budú napr. Vianočné radovánky. Určite to bude kopa srandy. 
 
4. Už nejakú tú predstavu o budúcnosti mám. Určite by som chce-
la ísť na GBST. Neskôr možno študovať medicínu, ale samozrej-
me to sa ešte môže zmeniť. 
 
5. Bzučovinám, k tej "15" prajem ešte veľa, veľa rokov na našej 
škole. Dobrých čitateľov a novinárov. 
 

 

Radkove odpovede: 
 
 
1. Ja som časť prázdnin trávil u starkej, 
krstnej, pri rodine v Bratislave, ale hlavne 
tu v Lučenci s rodinou. Pred slnkom som 
sa najčastejšie skrýval pod slnečníkom, či 
už na dovolenke, kúpalisku, alebo aj v 
mojej obľúbenej hojdacej sieti u starkej. 

Pri extrémnych horúčavách som bol donútený ostať do-
ma, ale ani tam som sa nenudil. 
 
 2. Ja si myslím, že tento posledný rok na tejto škole 
bude oveľa náročnejší a bude vyžadovať veľkú zodpo-
vednosť, pri monitore, ktorý nás tento rok čaká. Taktiež 
aj kopec iných vecí, ktoré sú neodlúčiteľnou súčasťou 
deviateho ročníka, na niektoré sa aj teším. 
 
 3. Myslím, že prvý polrok tohto ročníka bude to, čoho 
sa aspoň trocha treba obávať. Naopak, ten druhý polrok 
je ten, na ktorý sa veľmi teším a myslím, že bude super. 
  
4. Musím potvrdiť to, že je rokom vážnych rozhodnutí. 
Svoju budúcnosť mám takmer jasnú. Chcel by som ísť 
na gymnázium, ale stále zvažujem aj iné možnosti. 
 
 5. Som strašne rád, že Bzučoviny majú už 15 rokov. 
Myslím, že sú veľmi dobre spracované a pri ich čítaní by 
sa nikto nudiť nemal. Dúfam, že aj naďalej budú infor-
movať a baviť žiakov našej školy ako doteraz. Som hrdý 
na to, že mám nejaký podiel na ich fungovaní. 
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     2. september 2015 

Čo všetko sa dá vyčítať z tvárí 

a správania žiakov, nastúpe-

ných v tento deň pred školou? 

 úsmevy, očakávania 

 strach, obavy 

 radosť 

 nedočkavosť 

 netrpezlivosť 

 smútok za prázdninami 

 prvá kytička pre pani 

učiteľku 

 ktorý deviatak ma pove-

die do triedy?  

 ktorého „prcka“ pove-

diem ja, najstarší? 

 ktorá bude moja trieda? 

 aká bude moja trieda? 

 akí budú na II. stupni 

učitelia? 

 kedy budú zas prázdni-

ny? 
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Vážení prítomní, milí žiaci, ctení hostia! 

     Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pri-

vítala na pôde našej základnej školy  a popriala 

Vám v novom školskom roku  pevné zdravie, veľa, 

veľa chuti do práce, do učenia  a čo najviac úspe-

chov. 

... 

     Osobitne by som chcela medzi nami privítať 

najmladších žiakov školy, našich prváčikov.  Po 

odchode najstarších deviatakov ste sa postarali 

o rozrastenie našej veľkej školskej rodiny. Nože 

nám zakývajte. Ja  Vám želám, milí prváci, počas 

celého školského roka veľa radosti z učenia, veľa 

úspechov, aby ste sa naučili čo najskôr všetky pís-

menká a prečítali čo najviac kníh z našej knižnice. 

Tento školský rok sa zapísal do našej školy do 1. 

ročníka Vilko Švec, ktorý teraz navštevuje školu 

v Moskve. Keďže dnes nemôže byť medzi nami, 

chce nás všetkých pozdraviť piesňou, ktorá sa pred 

70 rokmi rozliehala po celom Slovensku. Boli to 

veľmi ťažké časy, keď sa rodila sloboda a končila 

najhroznejšia vojna všetkých čias. Vilko ju naspie-

val spolu so svetoznámym umeleckým súborom 

Alexandrovci, ktorý presne o mesiac opäť zavíta 

do Lučenca.  

... 

     Technickí zamestnanci  veru mali plné ruky 

práce počas celého leta. 

V niekoľkých triedach sa vymenila podlaha, vyma-

ľovali steny, natreli dvere, vydezinfikovali hygienic-

ké zariadenia, rekonštruovali sme hygienické zaria-

denie pri školskej jedálni. Patrí sa nám teda poďa-

kovať našim školníkom- údržbárom i pani uprato-

vačkám za krásne pripravené školské priestory.  

.... 

. Som nesmierne rada, že niekoľko učiteľov, asis-

tentov i nepedagogických zamestnancov školy spo-

lusúcitilo s rastlinami nášho areálu a starali sa 

o našu školskú prírodu i v čase prázdnin. Vysoko si 

/pokračovanie na str.6/  



cením i prácu našich žiakov, ktorí i napriek prázdninám boli 

ochotní postarať sa o rastliny.  

... 

   V nadchádzajúcom školskom roku nás čakajú inovované vzde-

lávacie programy. Zatiaľ sa tieto zmeny  týkajú len žiakov 

v prvom a piatom ročníku. 

... 

     Vieme, že silnou stránkou našej školy sú projekty. Mnohé sa 

budú končiť práve v týchto jesenných mesiacoch. Prostredníc-

tvom nich sme našu školu obohatili  o   učebné pomôcky, nové 

zariadenie, nové krúžky i nových zamestnancov.  

Na základe zapojenia sa do ďalšieho projektu  na škole máme 

zabudovaný dochádzkový systém. Každý žiak zajtra  dostane 

kartičku, ktorou sa bude pri príchode i odchode zo školy  evido-

vať. Systém bude spolupracovať aj s Vašimi mobilmi, vážení 

rodičia. To znamená, že po zaevidovaní sa Vášho dieťa dostane-

te správu, že je Vaše dieťa v škole, alebo z nej odišlo.  

... 

     Počas školského roka môžete navštevovať aj rôzne krúžky. 

Ich zoznam dnes každý dostanete. Chcem pripomenúť, že na 

škole má veľmi dobrú tradíciu s mimoriadnymi úspechmi špor-

tový krúžok stolný tenis i judo, ktoré pracujú pri škole aj ako 

športový klub. V tomto školskom roku budete môcť navštevo-

vať  krúžok - hra na hudobný nástroj, a to klavír alebo flautu. 

... 

     Nesmiem zabudnúť oficiálne privítať  aj nových zamestnan-

cov. Mgr. Miroslava Leicherová je staronová- vracia sa po ma-

terskej dovolenke.  Našu školskú rodinu od septembra posilní 

Mgr. Jana Kamenská na pozícii - zástupkyňa riaditeľky školy so 

zameraním na projekty. Ďalej vítam na našej škole Mgr. Andreu 

Moravovú v pozícii vychovávateľky ŠKD  a Mgr. Markétu  Bre-

zinovú, zastupujúcu p.učiteľku Pinzíkovú počas PN. Aj technic-

kých zamestnancov posilní nový údržbár školník -Lórant Laboš.   

Všetkým ešte raz želám všetko dobré na novom pracovisku 

a veľa ako osobných i pracovných úspechov. 

     Verím, že aj v tomto školskom rokumy všetci učitelia, neuči-

telia vytvoríme spolu s rodičmi a žiakmi výborný kolektív, ktoré-

mu pôjde v prvom rade o zabezpečenie čo najlepších podmie-

nok pre našich žiakov, našu budúcnosť.  

     Slávnostný príhovor ukončila pani 

riaditeľka citátom S. Mikovínyho, starého 

viac ako 200 rokov, ale ktorý vyznieva 

nadčasovo a aktuálne aj dnes: 

„Spravujte svoju krajinu tak, aby 

ste ju nezničili. 

 Stavajte tak, aby tvár krajiny 

neutrpela zbytočné jazvy. 

 Po vás prídu ďalšie generácie, 

ktoré ocenia tých, ktorí im zane-

chali lepšie miesto pre život a 

ťažko budú odpúšťať tým, ktorí 

to miesto ničili. 

 Aby ste v tomto uspeli, musíte 

sa neustále vzdelávať a zdokona-

ľovať v tom, čo robíte. 
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     Už tradične sú pri otvorení 

školského roka najsledovanej-

šie triedy tie, kde sú nové ko-

lektívy—prváci a piataci, a 

potom deviataci, ktorí v prí-

slušnom školskom roku kon-

čia. Tí sa zahrajú aj na patró-

nov a malých prváčikov od-

prevádzajú do tried. Je to tra-

dičný rituál, na ktorý sa tešia 

aj „veľkí“ deviataci. Spojenie 

najstaršieho a najmladšieho 

symbolicky udržiava kolobeh 

života v škole. 
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     Po slávnostnom 

otvorení školského roka 

sa žiaci rozbehli do svo-

jich tried. Mnohí tam šli 

prvýkrát a my vám priná-

šame obrazové sprvodaj-

stvo z prvých chvíľ v 

školských laviciach 
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Počas  predchádzajúcich  školských rokov naša ško-

la realizovala projekt Podpora profesijnej orientácie 

žiakov. Súčasťou projektu bolo vybavenie odbor-

ných učební  novými modernými pomôckami  a or-

ganizovanie súťaží talentovaných žiakov  ZOČ.  

V auguste si ešte všetci žiaci užívali prázdniny, no 

Dominik Caban, Frederika Takáčová, Vladimíra Šo-

óšová, Lukáš Kemeník a Martin Boľoš , úspešní 

účastníci súťaže ZOČ,  cestovali s Ing. Júliusom 

Švoňavským na zaujímavý pobyt do dediny roka 

2015 Pruské. 

Na sústrední v priestoroch strednej odbornej školy 

v Pruskom si žiaci otestovali svoje vedomosti 

a kreativitu zážitkovou, tvorivou formou. Odborní  

lektori pripravili pre výhercov celoštátneho kola 

ZOČ zaujímavé úlohy a témy. Vyrábali syr  z mlie-

ka, hlavolamy z drôtu, odliatky z cínu, šarkany, 

spoznávali poľnohospodársku výrobu, skúmali 

vlastnosti a zloženie pôdy v oblasti  Pruského. Tak-

tiež skúmali vlastnosti vody a rastlín a spoznávali 

okolitú prírodu. Naši žiaci si odniesli  z tejto zaují-

mavej akcie určite  veľa nezabudnuteľných zážitkov, 

s ktorými oboznámia ostatných žiakov na pripravo-

vanej tlačovej konferencii.   

     Tak to tohtoročné bolo naozaj 

teplé, letné. Povedala by som, že 

miestami až neznesiteľne horúce. 

Napriek tomu možností ako prázd-

niny prežiť bolo neúrekom. Ak sa 

o voľný čas nepostarali rodičia /

dovolenky, výlety, starí rodičia/ 

postarali sa oň iní. Letné tábory, 

prímestské tábory, jednorázové 

akcie a podujatia. Bolo naozaj z 

čoho si vybrať. 

My vám teraz ukážeme, ako trávili 

časť prázdnin naši „vedci“ a ako sa 

o zaujímavé podujatie postaralo 

mesto. 
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     Mimoriadne vydarená akcia – týmito slovami organizátori opísali utorňajší (25. augusta) 

Bubble day v Lučenci, na ktorom sa v mestskom parku zišli vyše dve stovky ľudí. 

“Polhodinu pred začiatkom tu bolo len pár hláv. Čakali sme približne päťdesiatku ľudí, no takáto 

veľká účasť nás veľmi príjemne prekvapila,” povedal Jaro Baláž, ktorý akciu organizoval spolu s 

priateľkou Ninou Pacherovou. 

Bubble day bol organizátorskou premiérou dvojice mladých dobrovoľníkov z občianskeho 

združenia Young Folks Lučenec a ako Jaro zhodnotil, úspech v podobe veľkej účasti ich 

nabudil. 

“Je to neskutočný pocit. Chceli sme urobiť akciu, kde sa stretnú všetky generácie a užijú si chvíle s 

tými, ktorých majú radi. Som rád, že sa nám to podarilo a verím, že na budúcoročnom Dni bublín 

sa uvidíme aspoň v takomto počte,” dodal Jaro. 

 

/prevzaté z tlače/ 
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        z „hurá akadémie“ na konci roka 

     Posledné dni školské-

ho roka sú už tradične 

vyhradené na bilancova-

nie, zhodnotenie uply-

nulého roka. Robia tak 

triedni učitelia so svo-

jimi kolektívmi, vyuču-

júci na predmetových 

komisiách, vedúci záuj-

mových krúžkov. Robí-

me tak všetci na tzv. 

„Hurá akadémii“, kde 

sú odmenení tí najlepší. 

Program akadémie 

spestrujú šikovní žiaci 

programom a nakoniec 

sa deviataci rozlúčia so 

školou a spolužiakmi 

svojimi prezentáciami, 

ktoré mapujú ich deväť-

ročný pobyt u nás. 

Vyhodnocujú sa aj naj-

lepší v zberoch, najlepší 

čitatelia, odmenení sú 

speváci, športovci ako aj 

osobnosť školy. 

Akadémiu úspešne or-

ganizuje už niekoľko 

rokov skúsená režisérka 

pani uč. Goljanová a o 

videoprodukciu sa vždy 

profesionálne postará 

pani uč. Mazúchová /v 

tomto roku p.uč. 

Bernáthová/  
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nabitá sála Kina Apollo v očakávaní  

Odmeňovaní žiaci I. stupňa—konferovala p.uč. Grandová 



Rozlúčka s deviatakmi—prezentáciám tried predchádzalo tanečné číslo—deviataci mali tes-

ne po venčeku 

Osobnosťou školské-

ho roka 2014/2015 

sa stal Filip Nedbal z 

9.A triedy. Bol nielen 

vynikajúcim žiakom, 

ale zúčastňoval sa 

mnohých olympiád. 

V ZOČ ke /zákla-

doškolskej odbornej 

činnosti /získal celo-

slovenské prvenstvo, 

čo mu  prinieslo 

účasť na exkurzii vo 

švajčiarskom Cerne. 

Filipovi v jeho ďal-

šom štúdiu želáme 

veľa úspechov 



Perličky zo žiackej knižky 

 

Na hodine dejepisu naschvál uvádza iné dátumy. 

 

Dáva stále pozor, či dávam pozor, a keď si myslí, že nedávam po-

zor, tak nedáva pozor. 
 

Bez povolenia padá zo stoličky. 
  

Bez vyzvania vybrala na hodine telesnej výchovy kozy a celá trieda cez ne skákala. 
  

Vedomosti vašej dcéry sa rovnajú nule. Pre postup do vyššieho ročníka je potrebné, aby ich mi-

nimálne zdvojnásobila. 

 

Zlomil zemepisnú mapu o hlavu spolužiaka. Plátno to vydržalo, 

je nutné opraviť rám. 
 

Bije spolužiačku dáždnikom, pričom nie je jeho. 
  

Pravidelne chodí do školy nepravidelne. 
  

Zjedla pomôcky na výtvarnú výchovu. 


