


Ahoj, 

Bzučiaci, 

tak už mám po narod-

kách. Neviem síce kedy 

som sa presne narodil, 

ale bolo to niekedy v 

školskom roku 

2000/2001.  

Mejdan to bol pekný, 

čo poviete? 

A tých  gratulantov!! 

Ani som to nečakal. Z 

torty sa mi síce neušlo, 

ale vravia, že bola faj-

ná. Ďakujem všetkým, 

ktorí sa podieľali na 

mojej oslave, ďakujem 

za gratulácie.  

Po oslave, ako to už 

býva, opäť nastáva čas 

pokoja a pre mňa to 

znamená zas do práce. 

A vlastne aj pre  vás, 

veď školský rok začína 

finišovať a  nám, aj 

keď sa veľmi nechce, 

neostáva nič iné, len 

poriadne zabrať, aby 

sme na prázdniny od-

chádzali spokojní. 

Ostáva nám ešte nie-

koľko zaujímavých 

aktivít. Tou najbližšou 

je Deň Zeme a potom 

už exkurzie a výlety. 

Tak nech sa vám darí. 

 

Váš Bzučo     

1. apríl 

Medzinárodný deň vtáctva - História tohto dňa siaha až 

do čias rakúsko-uhorskej monarchie, kedy po prvýkrát v 

roku 1900 slovenský prírodovedec Oto Herman (1835 až 

1914) zasvätil prvý apríl vtákom. Je to čas, kedy sa vracia 

najviac sťahovavých vtákov. Jarné prílety sledujú členovia 

Spoločnosti pre ochranu vtáctva (SOVS). Pri tejto príleži-

tosti sa konajú mnohé akcie s cieľom spoznávania nášho 

vtáctva. 

4. apríl 
Medzinárodný deň bez násilia - Medzinárodný deň bez 

násilia bol iniciovaný v roku 1996 v Texase. Vznikol na 

podnet spomienky na Martina Luthera Kinga, ktorý bol 

vodcom boja za práva černošského obyvateľstva v USA a 

v tento deň roku 1968 bol zavraždený. Násilie je uplatňo-

vanie sily voči niekomu druhému. V živote sa bohužiaľ 

stretávame s rôznymi formami násilia. Často ide o domáce 

násilie charakteru fyzického, psychického a sexuálneho, 

šikana, týranie alebo zneužívanie. Ide o porušovanie zá-

kladných ľudských práv, a preto je tento deň venovaný 

jeho prevencii a eliminácii z celospoločenského hľadiska. 

Dôraz treba klásť na výchovu rodiny, školy a spoločnosti 

ako takej.  

 

11. apríl  

Deň narcisov – deň boja proti rakovine - Deň narcisov je 

dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe 

umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia 

zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku dobro-

voľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu 

onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verej-

nosti späť vo forme financovania programov a projektov na 

podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti. 

 

22. apríl 

Deň Zeme - vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie 

životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny akti-

vista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Ne-

lson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cie-

ľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch 

poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské 

zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otáz-

kam životného prostredia a prostredníctvom spoločného 

celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generá-

cie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. 

V čísle nájdete: 

 Bzučo oslavoval 

 deviatacky mo-

nitor 

 Aktivity ŠKD 

 Úspechy recitá-

torov 

 Pripravujeme sa 

na Deň Zeme 

 Vlastná tvorba 

 Bzučozábava 

 

 



     Pre tých, ktorí si všimli na titulke v 

tomto roku veľkú  pätnástku, netreba 

vysvetľovať prečo tam je. Pre ostat-

ných: školský časopis má už 15 rokov. 

8. apríl sa stal jeho narodeninovým 

dňom. Organizátori na čele s pani ria-

diteľkou vyhútali veľkolepú slávnosť, 

na ktorej sa predstavil tanečný súbor 

Smile pod vedením pani vychovávateľ-

ky Štaudingerovej za choreografickej 

podpory pani učiteľky Morkovej. Práve 

ona stála na začiatku pri vzniku loga i 

prvého resp. nultého čísla. Pekne nám 

zaspievali aj naši malí speváci. 

Súčasťou osláv bolo vyhlásenie Kráľa 

čitateľov, teda žiaka, ktorý prečítal 

najviac kníh.  

Potom nasledovali besedy s hosťami. 

Boli medzi nimi primátorka mesta p. 

Pivková, spisovateľka Hana Košková, 

i jej kolega spisovateľ Peter Gajdošík, 

redaktor regionálneho vysielania pán 

Roman Grebáč, pracovníčka Novo-

hradského osvetového strediska pani 

Sihelská i naši bývalí žiaci, dnes osob-

nosti—akademická maliarka Martin-

ka Pilzerová, Petra  Krajčiová i Ivko 

Horváth. 

Ešte treba spomenúť a poďakovať pani 

učiteľkám Banašovej a Mičianikovej 

za výzdobu školy i telocvične, bez kto-

rých by boli oslavy chudobnejšie, te-

tám kuchárkam za vynikajúce pagáči-

ky, ďalším pedagógom za organizova-

nie toho náročného predpoludnia /

fotenie, natáčanie, starostlivosť o ob-

čerstvenie a triednym učiteľom za 

pomoc pri  organizovaní besied/. 

A nakoniec nemôžem zabudnúť na 

našich redaktorov, ktorých vyspovedal 

pán Grebáč  a osobitne Lucke Gomba-

lovej a Ninke Jurišovej za konferova-

nie slávnosti v telocvični. 

Ešte raz BZUČO všetko dobré a veľa 

rokov ešte spríjemňuj a skrášľuj túto 

školu. 
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Dievčatká, symbolizujúce maskota BZUČA 

Redaktor Roman Grebáč pri nahrávaní 

rozhovoru s pani riaditeľkou 

Zaplnená telocvičňa pred začiatkom slávnosti 

Dievčatá zo skupiny Smile pri úvodnej tanečnej  

choreografii 
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Na žiadnej narodeninovej oslave 

nemôže chýbať torta 

Moderátorky Lucka a Ninka sa 

svojej úlohy zhostili na výbornú 

Oslavy sa páčili aj našim hosťom 

Pani primátorka pri ko-

runovaní Kráľa čitateľov 



     Iba niekoľko dní pred narodenino-

vou oslavou sa naši deviataci poriadne 

zapotili. Písali totiž tzv. monitor—T9. 

Bola to ich prvá vážna skúška pred 

prijímacími pohovormi, ktoré ich čaka-

jú začiatkom mája. Išlo o veľa, pretože 

ak by sa niekomu zadarilo napísať obe 

časti /slovenčinu i matematiku/ na 

90%, môžu byť prijatí na zvolenú 

strednú školu bez prijímacích skúšok. 

Ešte nevieme ako sa im to podarilo, no 

všetkým držíme palce, aby to dopadlo 

čo najlepšie.  
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Externý dozor—pedagógovia zo ZŠ M.R.Štefánika 

Slávnostné otváranie zapečatených obá-

lok s úlohami 

Nálada bola všelijaká, aj s úsmevom /tro-

chu umelým/, aj celkom vážna, veď išlo o 

veľa 

Text a foto /úprava/ S.P. 



Veľká noc 

Všetci sa veľmi tešili na 

sviatky jari. V areáli školy 

sme si ozdobili veľkonočný 

stromček a maľovali sme 

veľkonočné vajíčka. 
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Svetová rarita—v škole nám vyrástol „vajcovník“ 



Hľadanie čokoládových vajíčok 

 

Už tradične každý rok 

v krásnom areáli našej školy 

hľadáme pred veľkonočnými 

prázdninami čokoládové vajíč-

ka, ktoré nám poskrývajú pani 

vychovávateľky. Veľmi sa na 

to vždy tešíme.  
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     62. ročník najstaršej recitačnej sú-

ťaže—Hviezdoslavov Kubín ukončil 

svoju tohtoročnú púť v našom regióne 

dňa 11. apríla 2016 oblastným—t.j. 

regionálnym kolom. V ňom sme mali 

dvoch zástupcov; v I. kategórii /próza/ 

Peter Kliment a II. kategórii /poézia/ 

Emma Kyzúrová. Konkurencia bola 

silná, no napriek tomu sa nám podaril 

„husársky kúsok“. Peťkovi sa tak vy-

darila recitácia, že si vysúťažil prvé 

miesto a tým postup na Sládkovičovu 

Radvaň /tak sa volá krajské kolo HK/.  

Peťko gratulujeme a držíme palce 5. 

mája  v Banskej Bystrici. 
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Netrpezlivé čakanie na vyhodnotenie  

Peter pri preberaní ocenenia 

Text a foto S.P. 



Výstava tropického hmyzu a poľovníckych trofejí 

Dňa 18. Marca sme my, vybraní žiaci zo siedmeho, 

ôsmeho a deviateho ročníka mali možnosť sa ísť po-

zrieť na dve zaujímavé miesta. Prvou zastávkou bolo 

Novohradské múzeum a galéria. Práve tam môžete 

nájsť až do 31. marca 2016 krásnu výstavu 

s názvom ,,Hmyz trópov,,. Nachádza sa tam nespo-

čentné množstvo motýľov, pavúkov, cikád, roháčov 

a pod. Sú tam vystavené najväčšie, najkrajšie, alebo 

iným spôsobom zaujímavé druhy.  Mali sme tam tak-

tiež veľmi zaujímavú prednášku, kde nám pani po-

rozprávala mnoho zaujímavých vecí o týchto druhoch 

hmyzu. Všetci pozorne počúvali, aby si odtiaľ odniesli 

čo najviac nových poznatkov.  

Po zhruba hodine sme opustili múzeum a zvedaví 

a natešení sme sa vydali do Reduty. Tam na nás ča-

kali páni z Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorí 

nám opäť porozprávali na úvod zaujímavé informá-

cie. V dvoch miestnostiach bolo vystavené veľké 

množstvo trofejí rôznych druhov napr. jeleňov, danie-

lov, srncov či muflónov. Mali sme možnosť jednotlivo 

si prezrieť všetky trofeje, a potom na nás čakali rôzne 

zábavné aktivity a hry, pri ktorých sme sa výborne 

zabavili.  

Keď sme prichádzali naspäť do školy, s úsmevom 

sme skonštatovali, že to bolo veľmi príjemné predo-

poludnie, ktoré sme si užili nielen my žiaci, ale aj 

pani učiteľky.  

  

           Piatkový výlet 

Začalo sa to výberom. Žiaci z každého ročníka boli 

vybratí či už kvôli dobrému správaniu alebo súťa-

žiam z biológie. Mali sme navštíviť dve miesta, Novo-

hradské múzeum a Redutu. Odpadla nám piata 

a šiesta hodina aj keď sme ich nemali ťažké. Tak sme 

sa po štvrtej hodine obliekli a počkali na učiteľov. 

Najskôr sme navštívili Novohradské múzeum, kde 

sme si pozreli výstavu hmyzu. O motýľoch, chrobá-

koch a ďalšom hmyze  sme sa dozvedeli zaujímavé 

informácie. Boli tam vystavené aj živé chrobáky rôz-

neho druhu a druhý najväčší motýľ sveta. Potom sme 

sa pobrali do Reduty na výstavu trofejí z poľovačiek. 

Mali sme si možnosť pozrieť rôzne jelene, muflóny 

a kopu iných trofejí. Mohli sme si na koniec vyskúšať 

aktivity. Keď sme odchádzali, mali sme veľa nových 

informácii, ktoré si budeme ešte dlho pamätať. 
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Izbičky pre včely, lienky či 

ucholaky. Deti a vedenie ZŠ 

na Ulici Vajanského 

v Lučenci zriadili na dvore 

hmyzí hotel. Takýmto spô-

sobom sa rozhodli chrániť 

rôzne druhy hmyzu. 

Drevený domček je určený 

pre všetko živé, čo sa v ňom 

bude chcieť ubytovať. V 12 

cimričkách je uložené drevo, 

slama aj šišky. Ako prvé sa 

v hoteli ubytovali čmeliaky. 

Šľachetný nápad detí z Lučenca: Kto bude bývať v hmyzom hoteli? 
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Zdravá taška 

„Pomôže mi igelitka!“, 

hovorí si každá tetka. 

Keď v obchode tovar volá, 

kabelka to ťažko zdolá 

Pomocník je, aj trest boží, 

pretože sa nerozloží. 

Škodí  lesom, lúkam, poliam, 

zvieratá z nej bruchá bolia. 

Zdravá taška, to je nápad! 

Tá nič zlého nepriláka. 

Zvyšky látky, vrecia staré 

zošiť spolu nie je drahé. 

Diana Kadlubeková – 3.A 

Báseň 2 

Igelitka to je pliaga, 

každý do nej tovar mliaga. 

V prírode sa taška váľa, 

rozložiť sa neponáhľa. 

Človek by mal rozum užiť, 

igelitku nepoužiť. 

Lesu, lúke je na škodu, 

znečisťuje prírodu. 

 

Báseň 1 

Igelitka to je taška, 

všade šuští, 

všade praská, 

je ich všade dosť,  

prírode len na nemoc. 

Bude tu aj o sto rokov, 

trávu pokrývať, 

vodu znečisťovať, 

iba zver nenachová. 

Alex Bódi – 3.B 

Igelitka 

Išiel som ja do centu, 

kúpil som tam pletenku. 

Chceli mi dať igelit, 

ale ja mám lepší hit! 

Vytiahol som textilku, 

zabalil som pletenku. 

Prírodu tak zachránim 

a aj seba uchránim 

Viktor Manuel Vágaj – 3.B 

 

Igelitka Gitka 

Čo to vidím? 

Čo to lieta? 

To len Gitka Igelitka 

vyrazila do sveta 

Zlí ľudia ju vyhodili, 

prostredie však nešetrili. 

Nevedeli koľko trvá, 

kým sa Gitka rozpadne. 

Oni však už dávno umrú, 

kým tá doba nastane 

Simona Chrapková – 3.A 

     Blíži sa Deň Zeme a sprievodné 

aktivity naberajú na obrátkach. Jed-

nou z nich je aj zamyslenie sa nad 

„zbytočnosťami“ tohto sveta. A že 

nejde o hocijaké zbytočnosti, ale také, 

ktoré nášmu životnému prostrediu 

veľmi škodia, nám dokázali tretiaci, 

ktorí o „igelitkách“ napísali veľmi pek-

né a výstižné básničky. 

Posúďte sami: 
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Moja taška 

Mám ja tašku novú, 

krásne vyšívanú. 

Kúpili sme na ňu látku, 

lebo nechcem mať nič z plastu. 

Igelitky ropné sú, 

škodia nášnu okoliu. 

Na stromoch ich veľa vídam, 

preto každú látku vítam. 

Soňa Zubáčová – 3.B 



Príde zajac do obchodu so zeleni-

nou: "Dobrý deň, máte zhnitú mrk-

vu?" Pýta sa. "Nemáme," odpovedá 

predavač a zajac odchádza. Druhý 

deň príde znova a pýta sa: "Máte 

zhnitú mrkvu?" "Nemáme," odpo-

vie predavač. Tak sa to opakuje 

celý týždeň, až zajac príde po ôs-

mykrát a pýta sa: "Dobrý deň, má-

te zhnitú mrkvu?" Predavača to už 

naštve a hovorí: "Áno, predstav si, 

zajace, že máme." Zajac vytiahne z 

vrecka legitimáciu a hovorí : 

"Obchodné inšpekcia.  

 

Sú dve žaby a jedna hovorí druhej  

-Je mi zle !!!  

-A druhá jej odvetí : 

-Vidno, si nejaká zelená. 

Žabka sedí v blate na okraji močia-
ra. Príde ježko a pýta sa:  
- "Tak čo, aká je vodička?"  
- "Ty debil pichľavý", odvetí uraze-
ným hlasom žabka, "ja tu sedím ako 
dáma, nie ako teplomer!" 
 
V ZOO pribehol vystrašený kŕmič do 
kancelárie a hovorí:  
- Pán vedúci stala sa strašná vec! 
Ten velikánsky medveď pohryzol 
nejakú ženu a potom ju celú zo-
žral!  
- Dobre, že si mi to prišiel povedať! 
Dnes mu už večeru teda nedávaj! 
 
 

Kamarát: Nevidel si mojho papa-

gája? 

Kamarát 2: Nie. Prečo sa pýtaš? 

Kamarát: Ale nič, len kocúr začal 

zrazu rozprávať.  

Pripravil R.Belan zdroj: internet 


