


FEBRUÁR  

Ahoj, Bzučiaci, 

Tak sa  nám ten školský 
rok preklopil do druhej 

polovice. Vraví sa, že z kopca je  cesta 
rýchlejšia, tak aj tá druhá polovica 
prejde určite rýchlo.  
 Spomínať vysvedčenia už nemá veľkú 
cenu, zmeniť sa na nich nič nedá. Čo 
sa ale dá zmeniť, je náš a  hlavne váš 
postoj ku škole, k jednotlivým pred-
metom, vyučujúcim i spolužiakom. Je 
v tejto pomyselnej rovnici naozaj všet-
ko v poriadku? „Správaj sa k iným tak, 
ako chceš, aby sa správali oni  k te-
be“. Toto jednoduché etické heslo v 
sebe skrýva veľkú pravdu.  Prostredie 
vždy vycíti, akí si ty a presne tak sa 
bude správať  k tebe . Počúvam medzi 
vami často slovné spojenia: „ziapala 
po mne...,  neviem, čo sa jej nepáčilo, 
veď som bol normálny..., stále vidí iba 
mňa...,už ma nebaví chodiť do tejto 
školy, viem si predstaviť aj zmyslupl-
nejšiu činnosť...... A málo počujem 
vety typu: dnes ma pochválila, dostal 
som zaslúžene jednotku, bol som 
najlepší, teším sa na ďalšiu hodinu, 
dokážem, že to viem, doučím sa za-
meškané a prihlásim sa.  
Zamyslite sa nad oboma časťami, 
predstavte sa v  niektorej z výpovedí. 
Ktoré vety prevládali, na ktorej strane 
odpovedí by si stál? A naozaj by si 
vedel svoju pravdu obhájiť, alebo sú 
to len silné reči pred spolužiakmi.  
Skúsme teda spoločne „poupratovať“ 
v našom rebríčku hodnôt  a urobme si 
„inventúru“ v našom správaní. 

Pekné predprázdninové dni  

           

                                    Váš Bzučo  

4. február - Svetový deň proti rakovine 

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila tento deň za 

Svetový deň proti rakovine, ktorý sa pripomína od roku 2002. Pro-

stredníctvom rôznych projektov a iniciatív sa zdôrazňuje prevencia 

rakovinových ochorení a zdravý životný štýl už od detstva. 

6. február - Svetový deň bez mobilu 
Svetový deň bez mobilu vznikol z iniciatívy francúzskeho spisova-
teľa Phila Marsoa V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné tele-
fóny, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto ko-
munikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si skutočných 
hodnôt života  

8. február -  Deň pre bezpečnejší internet 
Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na inter-
nete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti.  

14. február—Deň zaľúbených—Sv. Valentín 

Deň Svätého Valentína je venovaný milencom - je to čas, keď si 
vymieňajú romantické blahoželania a sladké vyznania o ich neko-
nečnej láske.  

22. február— Európsky deň obetí zločinu   
Účelom je podpora obetí trestných činov v celej Európe, zaplate-
nie spravodlivého odškodnenia obetiam bez ohľadu na ich štátnu 
príslušnosť a podpora práv obetí trestných činov v trestnom proce-
se.  



V tomto čísle nájdete aj: 
 Fašiangy, páračky a sprievodné 

akcie 

 ŠKD na snehu 

 Animátori skladali skúšky v ŠKD 

 Deviataci na Dňoch otvorených 
dverí 

 Vlastná tvorba—teraz v súťaži 
Európa v škole 2016 

 Bzučozábava—Bzučozabáva 

PRIEBEH FAŠIANGOV 

mládenci – fašiangovníci – poobliekaní do masiek 

sa v poslednú fašiangovú nedeľu vydávali na 

obchôdzku z domu do domu, 

za odmenu dostávali slaninu, klobásy, vajíčka, 

koláče a samozrejme aj vypiť, 

k typickému pečivu na „ponúkanie“ patrili: 

smažené šišky – pampúšiky fánky 

vyvrcholením fašiangových sviatkov bolo vo fa-

šiangový  utorok – posledná muzika spojená s 

pochovávaním basy 
v mestách sa v čase fašiangov okrem tanečných 

zábav a plesov konali rôzne sprievody reme-

selníckych cechov, súťažné hry a prijímanie 

učňov za tovarišov, 

fašiangy boli a aj sú zvláštnou časťou roka, keď – 

ako hovorí tradícia – je všetko naopak, ale aj 

čas stretávania sa, spoločenských posedení a 

vzývania, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, 

bol štedrý a bohatý ako fašiangový čas 

HISTÓRIA FAŠIANGOV 

názov fašiangy pochádza z nemeckého slova Faschang, 

toto slovo znamená výčap a nápoj pred pôstom, 

s tým súvisí i podstata fašiangov ako symbolu zábavy, 

veselosti, hojného jedenia a pitia, toto všetko malo 

zabezpečiť všeobecnú prosperitu do nasledujúceho 

obdobia, fašiangy boli i obdobím svadobných vese-

líc, v období fašiangov sa konalo najviac svadieb v 

roku 

z cirkevného hľadiska predstavujú fašiangy obdobie od 

Troch kráľov (6. januára) po Popolcovú stredu, kto-

rá je symbolom pokánia pre katolíckych veriacich, 

v kostoloch je posvätenie súčasťou bohoslužieb, kde sa 

označia čelá veriacich popolným krížom, 

Popolcová streda je začiatkom 40-dňového pôstu, kedy 

si od tohto dňa až po Veľký piatok kresťania pripo-

mínajú utrpenie a smrť Ježiša Krista 
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EŠTE ČOSI MALÉ... 

staršia generácia si pamätá, že po 

Veľkom pôste sa nekonali ta-

nečné zábavy, ani svadobné 

hostiny či iné podujatia, ako 

znamenie vážnosti týchto sviat-

kov, 

keďže Veľká noc je pohyblivým 

sviatkom, každý rok ju máme 

v inom termíne, podľa toho, na 

aký dátum pripadne, sa hovorí 

o dlhých a krátkych fašian-

goch, 

určenie dátumu závisí od výpočtu 

začiatku astronomickej jari a 

následného splnu Mesiaca, 

preto je Veľká noc niekedy už 

koncom marca, 

inokedy začiatkom apríla a v 

niektorých rokoch v polovici  

alebo až koncom apríla 

FAŠIANGOVÉ REKVIZITY 

rekvizity slúžili jednak na upútanie 

pozornosti bubnovaním, zvone-

ním na zvoncoch, hrkaním 

hrkálkami, práskaním bičov, 

ale chlapci a chlapi ich využí-

vali najmä na zbieranie výsluž-

ky, šable a ražne boli najlepšie 

nástroje na napichávanie sla-

ninky, klobás a iných fašiango-

vých pochúťok, tanečníci boli 

vybavení hrkálkami, 

osobitý význam mal bič, čerstvo 

upletený bič museli mládenci 

natrieť odvarom z vareného 

údeného mäsa, ktoré sa v ten 

deň varilo v hojnom množstve, 

bič mal magickú moc - keď sa 

ním poháňali kravy - tučnota z 

neho prešla aj na ne 

FAŠIANGOVÉ MASKY 

Slameník alebo kurina baba 
je jednou z najstarších masiek, túto masku nazývali 

aj celkom obyčajne Slama, symbolizuje obilie a 

hojnosť, slameník mohol byť celý obtočený 

slamou, alebo ako Kurina baba mal len slamenú 

sukňu, 

obom maskám však nemala chýbať na hlave korun-

ka z prekrížených povriesiel alebo kláskov obi-

lia a zvonček 

Turoň  

patril k najčastejším fašiangovým maskám, meno 

masky pochádza zo slova tur, čiže býk, je to 

zviera, ktoré symbolizuje silu a plodnosť, 

základ masky tvorilo napodobenie volskej 

hlavy na tyči s otvárateľnou papuľou (tzv. 

chriapou) a so zvoncami na rohoch, muž, 

ktorý sa schovával v maske, bol zakrytý vre-

covinou alebo obrátenou kožušinou,  
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https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=WVeoH4scnsY
https://www.youtube.com/watch?v=WVeoH4scnsY


 K obdobiu fašiangov sa viaže aj deň, na ktorý sa teší každé malé dieťa našej školy - karneval. 

Dňa 5. februára  telocvičňa  ožila rôznymi  čarodejnicami, princeznami, zvieratkami, vílami, ako 

i zaujímavými maskami, ako: „sedmová karta“, „ osemročná babička“ „kozmonaut“, či „starý vče-

lár“.  Bolo vidieť, že niektorí rodičia nezaháľali. Vymýšľali  masky pre svoje ratolesti tak, aby boli spo-

kojné a šťastné. Masky sa najskôr  predviedli promenádou po telocvični a porotcovia usilovne hodno-

tili. Kým porota vyhodnocovala masky, staršie žiačky zatancovali mladším spolužiakom kan-

kán.  Potom nasledovalo vyhodnotenie masiek. Nebolo ľahké vybrať tie najlepšie. Všetky boli nápadi-

té a bolo vidieť, že si s nimi deti a ich rodičia, dali veľa práce. Nakoniec sme 10 najlepších ma-

siek  z 1. a 2. r. a 10 z 3. a 4. r. odmenili malými vecnými cenami. Prekvapili aj niektoré pani učiteľky, 

ktoré si tiež pripravili masky. Po vyhodnotení mohli žiaci ukázať aj niečo zo svojej šikovnosti v súťa-

žiach, ktoré pre nich pripravili praktikanti – budúci animátori zo SOŠ Hotelových služieb a dopravy. 

Každý, kto chcel, súťažil v rôznych disciplínach. Slalom s florbalovou hokejkou a loptičkou, beh 

so švihadlom a pod. Nakoniec si mohli žiaci poriadne zatancovať pri dobrej hudbe. 
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Tohtoročný karneval naozaj 

hýril pestrými farbami i nápa-

ditými maskami 

....  potešili aj pani učiteľky ako pestré pastelky 



FAŠIANGY, TURICE ... 

Aj my v školskom klube si pripomí-

name ľudové zvyky a tradície našich 

predkov. 5 .februára sme sa 

v odpoludňajších hodinách obliekli do 

masiek. Najprv sme išli pozdraviť 

spolužiakov a hostí na „ PÁRAČ-

KÁCH“ v Novohradskej izbe .Potom 

sme sa aj s niekoľkými rodičmi zapo-

jili do FAŠIANGOVÉHO SPRIEVO-

DU, ktorý organizovalo mesto Luče-

nec. Za doprovodu dvoch harmoniká-

rov sme si zaspievali ľudové pesničky 

a prešli sme cez mesto až na tržnicu, 

kde deti čakalo malé občerstvenie. Po 

skončení podujatia sme sa spoločne 

vrátili do školy. 

 

Katarína Gubovičová—ŠKD 

Faš iangy  v  ŠKD  
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Dňa  5.02.2015 sa 
v Novohradskej izbe konali pá-
račky, ktoré zorganizovala naša 
škola v spolupráci s Jednotou 
slovenských dôchodcov 
v Lučenci. Poďakovanie patrí 
pani E. Bakuľovej predsedníčke 
MO SJD a pani riaditeľke našej 
školy Mgr. Ľ. Lacovej. So svojím 
kultúrnym programom 
„Pochovávanie basy“ vystúpili 
žiaci  z krúžku Tradície Novohra-
du pod vedením Mgr. K. Szöke-
ovej a žiačky z folklórnej spe-
váckej skupiny Zvonček pod ve-
dením Mgr. Z. Goljanovej. Po-
chovávanie basy a páračky boli 
zážitkovým vyučovaním regio-
nálnej výchovy žiakov 8. roční-
kov na našej škole. Páranie pe-
ria sme si spríjemňovali   spe-
vom ľudových piesní, tancom 
a tradičnými fašiangovými dob-
rotami.   

PaedDr. Beata Banašová  

POCHOVÁVANIE BASY NA PÁRAČKÁCH   
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... a perie  lietalo, no šikovné prsty  na-

šich hostí  mu to veľmi nedovolilo.   

Peknú akciu otvorila pani riaditeľka, 

ktorá tety dôchodkyne srdečne na pôde 

našej školy privítala.  

Osmaci, ktorí to mali ako hodinu regio-

nálnej výchovy iba nemo pozorovali 

šikovné ruky páračiek. Ani si nevedeli 

predstaviť, že z peria husí sa dá vytvoriť 

taká jemná krása. 

Nakoniec si pozreli program a ochutnali 

fašiangové dobroty. 
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Konečne sme sa po niekoľ-
kých rokoch mohli vyšantiť 
na snehu aj v škole. Každý 
deň sme sa chodili šmýkať, 
guľovať... 

Takto sme sa v ŠKD tešili zo snehu 
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Pripravila K. Gubovičová—ŠKD 



 Dňa 28. januára 2016 v školskom klube detí prebiehali skúšky animáto-
rov zo Strednej odbornej  školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci. 
Študenti pracovali  v troch oddeleniach ŠKD a pripravili pre deti zaujímavé hry 
a aktivity. Strávili spolu príjemné popoludnie. 

Odpoludnie s animátormi 
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Pripravila K.Gubovičová 



Pre deviatakov nastal čas rozhodnúť sa, ktorú 

školu si zvoliť. Pre tých, ktorí  sa ešte stále 

nevedia  rozhodnúť, organizujú jednotlivé 

stredné školy Dni otvorených dverí.  Ako prví 

to skúsili poväčšine chlapci na Strednej od-

bornej škole technickej 
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Pripravila 

S.Pinzíková 



Som kto som 

 

Na prvý pohľad som úplne obyčajný chalan, ktorý onedlho oslávi trináste narodeniny. Uve-

domujem si, že záujmy, ktoré pestujem, nie sú pre môj vek typické. K týmto netypickým záľubám 

ma priviedli starí rodičia. Možno aj preto, že som veľmi často v ich spoločnosti, cítim sa komfortne 

vo svete dospelých. Nerobí mi problémy riešiť s nimi ich záležitosti. 

 Medzi moje obrovské záľuby patrí štúdium a zbieranie informácií o vojne, vojakoch 

a všetkom, čo s tým súvisí. Asi to spôsobilo nekonečné vysedávanie pri mojom starom otcovi, ktorý 

bol priamym účastníkom 2. svetovej vojny, SNP a prežil hrôzostrašné veci, ktoré si dnes nevieme 

ani len predstaviť.  

 Moja mama často hovorí, že sa jej táto moja náklonnosť s militarizmu nepáči. Vie, že moja 

vášeň k tejto tématike je obrovská, preto mi často udeľuje ako trest za neuspokojivé výsledky 

v škole úplné zamedzenie prístupu k čomukoľvek zelenej farby. Toto ma vie vážne nahnevať. Ne-

páči sa mi tiež, keď má na túto tému ironické poznámky. Považujem to za pohŕdanie niečím, čo mi-

lujem.  

 Inak ma s tým nijako neodradí, som kto som, a kým ma to bude baviť, nemienim na tom nič 

meniť. 

 

Matej Goljan– 7.A 

Hviezda, čo sa nikdy nevzdá  

 

Šikana je zlá, zlá vec 

 a dúfam, že to dobre vieš. 

Snáď nešikanuješ nikdy,  

ale proti tomu bojuješ. 

 

Šikana má rôzne formy, 

boj, slová a nepozná správne normy. 

Človeka, ktorého ty zradíš, 

zo života rovno stratíš. 

 

Ale ak chceš proti tomu bojovať,  

musíš sa k nám hneď pridať. 

Neublížiť ranami, 

ale ani slovami. 

 

A ja verím, že ty to zvládneš, 

že neudrieš a nesklameš, 

že ty budeš tá hviezda, 

čo sa nikdy, ale nikdy nevzdá. 

 

 

                                    Alena Veselková– 7.A 

EURÓPA V ŠKOLE 2016 —ŽIŤ 

SPOLOČNE V MIERI  
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V ďalších číslach predstavíme práce ostatných 

žiakov, zapojených do tejto literárnej súťaže 



Revízor sa pýta malého chlap-
ca:  
- Koľko máš rokov?  
- Päť.  
- A kedy budeš mať šesť?  
- Keď vystúpim z autobusu. 
 
 
 
Malé dievčatko zdvihlo tele-
fón a po chvíli počúvania vra-
ví:  
- “A ktorý šéf môjho ocka vy 
ste? Ten tučniak, alebo ten 
debil,čo ho ocko spomínal?" 
 

 
 
 
 
 

Medzi manželmi:  
- Drahý, chcela by som ísť do 

Zoo.  
- A nebudeš sa v tej klietke 

Brunetka, ryšavka a blondínka sa 
zúčastnia závodu v plávaní, štýl pr-
sia. Brunetka a ryšavka sú už dávno 
v cieli, keď dopláva blondínka. Vyle-
zie z bazénu a namieri si to k roz-
hodcovi:  
- Pán rozhodca, nechcem žalovať, 
ale tamtie si pomáhali rukami! 
 
 
 

Sedí dievčatko na pieskovisku  
a niečo spokojne papká. Okoloidúca  
pani sa ho pýta:  
- Dievčatko, a čože to papkáš?  
- Neviem, šamé to šem pliliezlo... 
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Pripravil Radko Belan 


