


1. Svetový deň boja proti AIDS 

(WHO) 

2. Svetový deň zrušenia otroctva. 

4. Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a 

delostrelcov 

5.Svetový deň pôdy 

6. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 

7. Medzinárodný deň civilnej leteckej 

prepravy (ICAO) 

9. Medzinárodný deň boja proti korupcii 

10. Deň ľudských práv 

11. Medzinárodný deň vysielania pre deti 

Medzinárodný deň hôr 

18. Medzinárodný deň poštovej známky a 

filatelie 

Medzinárodný deň migrantov 

20. Medzinárodný deň ľudskej solidarity 

24.-26. Vianočné sviatky 

31. Silvester 

Ahoj, Bzučiaci, 

tak už ste stihli napísať Ježiškovi, čo 

má doniesť pod stromček?  Alebo 

otočím otázku: už ste stihli kúpiť dar-

čeky všetkým, ktorých máte radi? 

Nie? Tak utekajte na školský bazár, 

ešte tam niečo ostalo. Bol preplnený 

výtvormi našich šikovných žiakov, 

ktorí ich vytvorili za pomoci ešte ši-

kovnejších učiteľov, vychovávateľov 

či asistentov. 

Celkovo sa  to v tomto adventnom 

čase hemžilo akciami, hosťami, prog-

ramom. Vybrať si mohol aj ten najfaj-

novejší fajnšmeker.  

Ešte ostáva zabaviť sa na spoločnom 

programe zvanom Zimné radovánky a 

potom hurá na vianočné prázdniny. 

Tohto roku sú mimoriadne dlhé. Stret-

neme sa až 9. januára. Preto vám všet-

kým želáme pohodu v rodinnom kru-

hu. Užite si oddych, leňošenie pri 

klasických rozprávkach, dobrotách, 

ktoré naše maminy každoročne pripra-

via, oblátkach, medovníkoch, vyprá-

žaných kaproch a zemiakovom šaláte. 

Nezaškodilo by, keby sa Perinbaba 

zobudila a trochu nasnežila, aby tá 

vianočná atmosféra bola ozajstná. 

Nezabudnite však na jedno, iba pár 

dní po príchode do školy, po prázdni-

nách, nás čakajú polročné testy, skúša-

nia a vybrusovania známok. Tak si ten 

čas skúste rozdeliť naozaj užitočne a 

zmysluplne. Ak si chcete skóre vylep-

šiť, tak skúste občas chytiť do rúk aj 

učebnicu.  

Bez ohľadu na to, či potrebujeme 

známky vylepšovať alebo nie, Viano-

ce sú aj časom, keď berieme do rúk 

knihu. Nie nasilu, nie na rozkaz, iba 

tak, pre potešenie, poučenie. 

A keďže sa spolu stretneme až v no-

vom roku, želám vám veľa zdravia, 

úspechov a  obyčajnej každodennej 

radosti. 

 

Váš Bzučo 

 V decembrovom čísle nájdete: 

 advent v škole 

 besedy 

 december v ŠKD 

 EDRaŠ 2016 

 Bzučozábava 

 

December 



 „Plote, plote, trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, daj mi ty znati, s kým ja bu-

dem spati..“   alebo  „Trasem trasem bez, ozvi sa mi pes, odkiaľ moj milý jest.“   

ADVENT (odvodený od slova 

adventus, čo znamená príchod) 

zaviedol už pápež Gregor Veľký v 

6. storočí. Je považovaný za začia-

tok liturgického roku. Predstavuje 

obdobie 4 nedieľ pred Vianocami 

a začína nedeľou najbližšou k 30. 

novembru, k dňu sv. Ondreja. 

Symbolom Adventu je adventný 

veniec so 4 sviečkami, ktoré sa 

postupne zapaľujú. Pochádza to 

z nemeckej kultúry.  

Zväčša sa počas adventu nekonajú zábavy, 

svadby, ženy sa obliekali do 

smútku a dievčatá do polo-

smútku. Obliekali sa väčšinou 

do tmavých odevov. Cirkevnú sviatočnosť zbožného očakávania, čiže 

celý advent, narušovali ľudové sviatky, ktoré uznávala najmä vidiecka 

mládež – tieto sviatky sa označovali ako strídžie dni (od strigy). Boli to 

sviatky na Kataríny, Ondreja, Mikuláša, Lucie a Tomáša. Vtedy sa 

v predvečer týchto dní ozýval z chyží smiech, spev a hry. V strídžie dni 

nesmela vojsť do domu cudzia žena, ináč dostala prútenou metlou, bola 

vyhnaná a považovaná za strigu, ktorá mohla dokonca kúzlami odobrať 

kravám mlieko. Ako prvý návštevník mal byť vždy muž, tak to je aj 

počas Vianoc, a hovorilo sa mu podlažník, čiže prínosca šťastia. 

STRANA 3 

Aj naše „strigy“ povymetali 

všetky kúty v škole 

Text A.V. foto SP 



Extrémizmus  
je definovaný ako neštandardné správanie, prípadne ideológia, ktoré sa významným spôsobom odlišujú 
od všeobecne akceptovaných a zaužívaných stanov. Extrémizmus nemusí automaticky znamenať krimi-
nálne konanie, často mu však je pripisované popieranie či porušovanie etických, právnych alebo iných 
významných spoločenských štandardov. Extrémizmus býva často spájaný s rasovou, národnostnou, prí-
padne náboženskou neznášanlivosťou. Medzi základné druhy extrémizmu patria politický a náboženský 
extrémizmus. 
Vyhranený extrémizmus je často sprevádzaný verbálnou alebo fyzickou agresivitou. 

O tom nám prišiel porozprávať pán Peter Pollák, ktorý ako prvý rómsky poslanec NR SR, bývalý splno-

mocnenec vlády pre rómske komunity,  sa rómskej problematike postavil čelom, má odvahu presadiť 

aj nepopulárne riešenia. Predstavil reformu sociálneho systému, sprísnenie čerpania eurofondov a za-

bezpečil výrazný nárast aktivít v rómskych komunitách.  

Bola to netradičná beseda, ktorá  si určite vyžiadala väčší časový priestor na diskusiu. Na to však pre 

pracovné vyťaženie pána poslanca neostal priestor. Škoda.  

STRANA 4 

Text a foto M.G. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Etika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rasa
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Agresivita


UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, 

ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc 

deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 

190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich 

priamo realizuje svoje programy pomoci deťom.  

 Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac 

ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali 

zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdela-

nie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote 

svoj potenciál.  

O tom ako tento fond pracuje, čo dosiahol a o konkrétnych 

aktivitách nám porozprávala na zaujímavej besede aktivistka  a 

dobrovolníčka UNICEF –u Simona Uhliarová 

STRANA 5 

Text a foto M.G. 



Záložka do knihy spája školy 
Aj tento š kolšký  rok šme ša zapojili do medzi-

na rodne ho projektu „Za loz ka do knihý špa ja 

š kolý“. V oddeleniach š kolške ho klubu šme vý-

ra bali za loz ký a odošlali prihla š ku. Pridelili 

na m partneršku  š kolu z Č eškej republiký zo ZŠ  

Obr í štví  a navza jom šme ši výmenili za loz ký. 

STRANA 6 



Originálna výzdoba 
Pod vedení m veľmi kreatí vnej pani výchova vateľký E. Čha-
mulovej deti zo 7. oddelenia Š KD výrobili take to zaují mave  
hlavý a výzdobili hlavný  aj vedľajš í  vchod š kolý. 

STRANA 7 



Slávnostné odovzdávanie čitateľských 
preukazov 

16. novembra na prvej výuc ovacej hodine 

šme šla vnoštne odovzdali prva c ikom c itateľ-

ške  preukazý do š kolškej kniz nice. Podujatie 

otvorila a vš etký ch priví tala p. výchova vateľ-

ka K. Gubovic ova . Našledoval kra tký kultu rný 

program v podaní  L. Švoradovej a E. Kereke-

š ovej z 2.A triedý. Potom ša budu cim c itate-

ľom prihovorila pani riaditeľka š kolý, ktora  

na šledne vš etký m odovzdala c itateľške  preu-

kazý. Na za ver ši vš etci špoloc ne zašpievali. 

STRANA 8 



Najlepší spevák  ŠKD 
 Pondelok 21. novembra ša uškutoc nila šu ťaz  v Novohradškej izbe „Najlepš í  

špeva k Š KD“. Na u vod ša k prí tomný m prihovorila pani výchova vateľka R. 

Š taudingerova , ktora  vš etký ch priví tala a šu ťaz iacim popriala veľa u špe-

chov. Špolu  špievalo 26 detí  v troch katego ria ch – 1.,2.,3.roc ní k a hodnotila 

ich trojc lenna  porota.  Naš e podujatie priš la podporiť aj pani riaditeľka š ko-

lý. Výpoc ula ši špeva kov, zahrala na klaví ri a vš etci ši špoloc ne zašpievali.  

Tiez  na m zahrali deti, ktore  navš tevuju  hudobnu  š kolu. Na za ver šme podu-

jatie výhodnotili, výhla šili ví ťazov, odovzdali diplomý a vecne  cený. 

STRANA 9 

Za ŠKD K.Gubovičová 



     Spojenie rodičov, učiteľov, 

žiakov a priateľov školy pod 

názvom EDRaŠ prebieha na 

našej škole už niekoľko rokov. 

Každý rok je niečím výnimoč-

ný. A takým bolo toto podujatie 

aj tento rok.  

Také množstvo aktivít, aké sa 

predviedli tento rok sme tu ešte 

nemali. Rodičia pomáhali piecť 

vianočné pečivo, besedovali, 

pripravovali vianočné ozdoby, 

relaxovali, vyrábali lapače 

snov, a spolu so svojimi ratoles-

ťami si aj zatancovali a zaspie-

vali. 

Ostáva už vylepšiť jediné—

pritiahnuť na takýto deň ešte 

viac rodičov. 

STRANA 10 

Otvorenie—speváci a tanečníci zo Zvončeka 



STRANA 11 

Príprava materiálu na výrobu la-

pačov snov—maminky Kumštá-

rovej z 9.C 

Tretiaci vyrábali ozdoby i vianočné 

maškrty, ktoré hneď aj ochutnávali 

Prváci relaxovali—aktivita ma-

minky Pentkovej 



STRANA 12 

Ôsmaci športovali—sily si merali v basketbale i futbale 

Deviatačky chystali ikebanu na školskú výstavu 



STRANA 13 

Žiaci 7. a 6.B triedy sa pokúšali z papierového pedigu vyrobiť via-

nočné ozdoby—a išlo im to naozaj zručne 

Na iných miestach sa besedovalo s policajtmi—dnes k nám prišli p. Olšiak /kyberšikana/, p. Ká-

čerík  /dopravná výchova/ p. Gulán /drogy a nebezpečné závislosti/ 



STRANA 14 

Predsedkyňa rodičovskej rady pani Cepláková zhodnotila celý deň a po-

ďakovala všetkým , ktorí  nejakým dielom prispeli k opäť úspešnému 

EDRaŠ 

Ako inak ako tancom a spevom by mal taký vydarený deň skončiť? Program 

pripravil tanečný súbor Úsmev a pani vychovávateľka Štaudingerová 



     Sprievodnými akciami bola aj 

súťaž o najkrajšiu ikebanu, ktorej 

sa zúčastnili všetky triedy. Niekto-

ré z nich využili práve šikovných 

rodičov pri záverečných úpravách. 

Neodmysliteľnou súčasťou tohto 

predvianočného adventného obdo-

bia sú aj výzdoby tried vianočný-

mi vencami, celková vianočná vý-

zdoba školy /p. učiteľka Banašová 

a p. vychovávateľka Chamulová/ 

ako aj vianočný bazár z výrobkov 

našich žiakov. 

 STRANA 15 

Výzdoba je naozaj prekrásna a bolo veľmi ťažké vybrať tie najkrajšie. Podobne ťažkú situáciu bude mať 

aj porota, keď bude hodnotiť. 

Správy z EDRŠ priniesla SP 



STRANA 16 

Mamiiii ja by som chcela na vianoce psa..... 

- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!  

 

 

"Oci, naozaj mi ten iPad priniesol Ježiško?" Pý-

ta sa Jožko otca. 

"Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?" 

"No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri domo-

vých dverách a chce tretiu splátku."  

Predstavte si, prvýkrát sa u nás zišiel na 

štedrovečernej večeri párny počet ľudí!" 

"Ako to, veď ste boli traja!" 

"Hej, ale potom prišlo sedemnásť hasičov!"  

 

Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta 

druhého: Ešte stále si myslíš, že nás chcú 

iba okúpať? 

O Vianociach hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný 

stromček." 

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?" 

 

Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško prosím ťa na Vianoce mi pošli 

40 EUR. Veľmi by to mne aj mamke pomohlo.  

List odnesie na poštu. Poštárky ho otvoria prečítajú si ho, a zato že 

Jožka majú rady poskladajú sa a pošlú mu 20 EUR. 

Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško ďakujem ti za tie peniaze, veľmi 

nám pomohli. A predstav si že tie tety na pošte mi jednu 20 EURo-

vku zobrali.  

Dentálne výroky druhákov: 

1./ Kedy vzniká kaz?  Kaz vznikne vtedy, keď si 

zuby umývame 

2./ Načo máme zuby? ... Aby sme si ich museli 

umývať 

3./ Z čoho sa skladá zub? Z kameňov 

4./ Čo spôsobujú baktérie v ústach? ..Bahno 

 

Stranu pripravil FK 



Pod stromkom darčeky, čo srdce pohla-

dia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezra-

dia. 

Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok, 

prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok 

 
 

vám želajú BZUČOVINY 
 

STRANA 17 



 

 

 

 

 

 

 

STRANA 18 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANA 19 



 

 

 

 

 

 

 

STRANA 20 

 



 

 


