


V tomto čísle nájdete: 

 výlety, exkurzie 

 MDD 

 čitateľský maratón 

 zaujímavá beseda 

 regionálna exkurzia  

/pokračovanie/ 

 jún v ŠKD 

 Superstár 

 Vyhodnocovacia—

hurá akadémia 

 deviatacka rozlúčka 

 rozhovor s osobnos-

ťou školy 

 bzučozábava  

Ahoj, Bzučiaci, 

     tak sa nám ten školský rok opäť naplnil. Z pomy-

selných presýpacích hodín padajú posledné zrniečka 

piesku, aby dali priestor hodinám prázdninovým.  

Uplynulé dni /a môžem povedať, že aj týždne/ boli 

naplnené po okraj aktivitami, ktoré predstavujem aj 

v tomto čísle. Všetky sa však nespratali. Júnové číslo 

by muselo mať veľmi veľa strán. Rozbehli ste sa po 

výletoch, exkurziách, navštevovali ste kultúrne pa-

miatky, divadelné predstavenia, ale ste aj súťažili a 

mnohí vzorne reprezentovali našu školu. Popri tom 

sme museli všeličo „ponaprávať“ aj v škole. A to ne-

myslím iba na rozbité dvere na šatni, či opadanú 

omietku zo stien po šarvátkach. Napraviť bolo čo aj v 

žiackych knižkách a vysvedčeniach.  

A keď sme to všetko úspešne /alebo aj nie/ absolvo-

vali, tak nastal čas na tradičné koncoročné aktivity; 

Superstár, akadémia i rozlúčka s deviatakmi. 

Dnes je už toto všetko a celý školský rok 2015/16 

minulosťou. Už sme jednou nohou doma, medzi ka-

marátmi, s rodinou, na dovolenkách či táboroch.    

Majster ČAS je neúprosný. Tak ako hnal dopredu po-

sledné školské dni, tak, verte, či neverte,  poženie aj 

tie prázdninové. Preto sa snažte od prvého dňa vyu-

žiť čas rozumne, podeliť zábavu s užitočnými aktivi-

tami prospešnými pre seba i pre svoju rodinu. A ne-

zabudnite ani na knihy. Chvíle strávené s nimi sa vám 

tisícnásobne odmenia. 

     Pekné leto, príjemné zážitky vám želá  

                           Váš Bzučo 

 

/Dovidenia v septembri/ 



Piatacka literárna exkurzia - bábko-

vé divadlo 

     17. jún 2016 bol dňom, kedy piataci napl-

nili plán exkurzií návštevou bábkového di-

vadla. Po minulé roky chodili za bábkoherca-

mi do Banskej Bystrice, aby obdivovali toto 

umenie priamo v divadle na Rázcestí. A teraz 

prišli Banskobystričania za nami. Nie priamo 

do Lučenca, ale do neďalekej malebnej obce 

Divín.  Odohrali pre nás a divadlachtivé de-

ťúrence z blízkeho i vzdialeného okolia pred-

stavenie Gašparko. Pre našich piatakov to 

bola forma zopakovania si základov literárnej 

teórie o bábkoherectve – marionetových báb-

kach, dialógoch, dejstvách, opone, hercoch, 

kulisách a divadelnej atmosfére. 

Potom naše kroky viedli do neďalekej galérie 

Bloom, kde si „oči popásli“ na maliarskom 

umení domáceho majstra pána Kompánka, 

ale aj prácach umelcov u nedávneho výtvar-

ného sympózia. 

Vrcholom našej exkurzie bola návšteva kaš-

tieľa – múzea. V strede obce Divín, priamo 

pod divínskym hradným vrchom, stojí rene-

sančný kaštieľ, ktorý dal v druhej polovici 

17. storočia postaviť Imrich III. Balaša. Kaš-

tieľ bol vyhlásený za národnú kultúrnu pa-

miatku. Je obohnaný pevnostným múrom so 

štyrmi mohutnými bastiónmi. Predstavuje 

výraznú architektonickú dominantu obce. Je-

ho zrekonštruované priestory priam ohúrili 

všetkých návštevníkov. Dozvedeli sme sa 

veľa nielen o histórii obce, ale mohli sme si 

rozšíriť svoje vedomosti z dejepisu ako aj 

z literatúry, pretože povesti, ktoré čítame /

Mara medvedia/ približujú práve túto lokali-

tu. 

Ani kvapky dažďa, ktoré sme sledovali spoza 

hrubých múrov kaštieľa, nám  nevadili 

a nepokazili celkový dobrý zážitok, ktorý 

sme si odniesli domov. 

Text a foto S.P. 
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Unavení, ale plní zážitkov  boli piataci z 5.C triedy 



Výlet do Budapešti 

Sedím v autobuse so spolužiakmi a dívam sa 

z okna. Zrazu sa pred nami objavili niekoľko prúdo-

vé cesty a ja som vedela, že prichádzame do veľké-

ho mesta. Vodič autobusu nás vozil po Budapešti. 

Učiteľka nám robila výklad o významných pamiat-

kach cez mikrofón. Keby sa ma niekto opýtal, kde 

sú aké svetové strany, tak neviem. Zamotala som sa 

v uliciach mesta. 

 Prvou zastávkou bola zoologická záhrada. 

Nebudem opisovať všetky zvieratá, ktoré som vide-

la, ale najviac sa mi páčili raje. Mohla som sa ich aj 

dotýkať. Kožu mali hladkú a slizkú. Zaujímavé tiež 

bolo, keď sme si po slovensko-anglicky kupovali 

palacinky. Zo všetkých našich požiadaviek na pala-

cinky sme dostali iba s nutelou, ale aj tak boli dobré. 

S Radkou sme objavili veľkého krokodíla. Nehybne 

ležal v klietke a preto si Radka myslela, že je umelý. 

Hodili sme doňho pár forintov, ale on sa ani nepo-

hol. Už som si aj ja začínala myslieť, že je umelý. 

Potom sa však pohol a zmizol pod vodou. Zoologic-

ká bola naozaj skvelá. 

 Pred odchodom sme si ešte v centre Buda-

pešti urobili spoločnú fotku. Výlety sú  skrátka su-

per.  

Veronika Magicová, 6.A 
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Exkurzia Budapešť 

Budapešť je mesto plné historických budov, sôch, 

námestí a ulíc. Krásne mosty sa dvíhajú nad Duna-

jom. Také mesto nevidno len tak. Z autobusu sme 

sledovali krásu mesta. Pani učiteľka Lokeová nám 

o Pešti rozprávala čo len vedela. Ako cieľ sme mali 

zoo. Obrovskú a nádhernú. Po skupinkách sme vošli 

zobrali si mapy a rozliezli sa. Väčšina sa zastavila 

pri Veľkej skale. Na prízemí sme mohli sledovať 

krátky ale zaujímavý film o dinosaurovi menom 

Rex. Potom nasledovalo predstavenie so zvieratmi. 

Niektorí si pohladkali tchora. Ale potom im smrdeli 

ruky. V podzemí sme si mohli pohladkať raje. Od-

vážnejší strčili ruku do vody a odniesli si spomienku 

ako hladkali jemnú ale slizkú raju. Z veľkej skaly 

bol krásny výhľad na mesto aj zoo. Na každom rohu 

stánok so zmrzlinou a občerstvením, dokonca aj 

palacinkáreň v Malej skale. Je tam veľa zaujíma-

vých zvierat. Tými najkrajšími a najzlatšími zviera-

tami tam sú červené pandy a mačkovité šelmy. No 

všetko však dokonalé nebolo. Tulenia šou sa neko-

nala, pretože nebol napustený bazén. Ani na motýlí 

pavilón sme sa pozrieť nemohli. Ale aj napriek tomu 

sme toho videli dosť. Radím každému sa tam po-

zrieť, bol to pekný zážitok. Cestou naspäť do Lučen-

ca sme sa zastavili na Námestí hrdinov v Budapešti. 

Tento výlet stál zato. S pozdravom 6.A.    

Lenka Kulichová 



          Medzinárodná súťaž ,, Spo-

ločne chráňme prírodu ,, sa uskutočni-

la 12.mája v NPR Šomoška. Súťaž or-

ganizovala CHKO Cerová vrchovina 

a CHKO Karancs - Medves pre žiakov 

zo Slovenska a Maďarska. Našu školu 

reprezentovala trojica žiačok z 8.A Lea 

Domská, Kristína Kalmárová, Lea Kur-

tiniaková.  

Vyhrali 3.miesto zo 16 súťažiacich 

škôl.   

Súťažili v 4 tématických oblastiach : 

1. Geológia územia – o sopkách, 

horninách ťažených v okolí ... 

2. História hradu Šomoška 

3. Dreviny  

4. Dutinové hniezdiče ( vtáky ) 

Po súťaži sa žiaci mohli porozprávať 

s včelárom pánom Dávidom Tur-

čánim, ktorý priniesol aj živé včely 

– robotnice aj trúdy. 
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 1.6.2016 sa žiaci 

8.A, 8.B a 9.C zúčastnili 

geologickej exkurzie na Šo-

mošku. Po výstupe na 

hrad, fotení pri čadičovom 

vodopáde ešte  navštívili aj 

baňu Mačacia. Nasledova-

la opekačka a futbal pri 
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23.6.2016 žiaci 8.A,B,C a 9.C mali praktickú 

časť OŽZ na strednej zdravotnej škole. 

Ďakujeme pani profesorke Kataríne Drugdovej, 

ktorá pre nás pripravila so svojimi žiakmi 4 prednášky 

v odbornej učebni : 

nebezpečenstvo kliešťovej encefalitídy ( aj 

z potravín ) 

 pohlavné choroby 

 závislosti (drogy, automaty ... ) 

 o alergickej reakcii po poštípaní osou – žiaci mali 

vysvetlené, ako treba použiť adrenalínovú 

injekciu, ktorá môže zachrániť život. 

V altánku na školskom dvore bola pripravená dopravná 

výchova – dopravné značky, skladanie výstražného troj-

uholníka, postup pri privolaní prvej pomoci pri dopravnej 

nehode. 

Praktické poskytovanie prvej pomoci si žiaci vyskúšali 

v odborných učebniach : 

šok, protišoková poloha 

obväzovanie, klasový obväz 

kardiopulmonárna  resusutitácia – masáž srdca 

a umelé dýchanie 

prenášanie raneného na stoličke z rúk 

Na záver boli vybraní žiaci  zaradení do družstiev 

a súťažili medzi sebou z precvičených úloh. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
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Text a foto str.4—7  Mgr. K.Lokeová 



       „Ako  to  bolo.  O tragickej 

havárii  v  Černobyle  počul  

každý,  ale  takmer  nikto  ne-

vie,  čo  sa tam vlastne  stalo.   

Černobyľská  elektráreň  mala  

4  reaktory a ďalší  sa staval  o 

kilometer  ďalej“ ... začal  svoje  

zaujímavé rozprávanie človek,  

ktorého meno si mnohí  ľudia 

spájajú s nie veľmi obľúbenými  

novinárskymi  témami akými  

sú napríklad aféra  Gorila ,  

Mafiánska  séria  -  GUSTÁV  

MURÍN. 

Spisovateľ,  investikatívny no-

vinár,  vedec, pedagóg.   

Nemožno mu uprieť schopnosť  

zaujať, provokovať,  vzbudiť 

pozornosť,  i inšpirovať. 

Takého  ho  vnímali aj naši de-

viataci, ktorí  sa na sklonku  

školského  roka zúčastnili be-

sedy s  ním .                                                                                                                                                                                                                                  
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Taxt   S.P. foto  -   Mgr.  Anna  Hrončeková 



      Vo štvrtok 2. júna sa na našej 
škole uskutočnil deviaty ročník 
čitateľského maratónu pod ná-
zvom Čítajme si, ktorého krstnou 
mamou je spisovateľka Oľga Fel-
deková. 
Začiatok šesťhodinového marató-
nu odštartovala pani riaditeľka. 
Pri čítaní sa vystriedali žiaci všet-
kých ročníkov druhého stupňa 
a po šiestej vyučovacej hodine sa 
pridali aj družinári. Čítali sme kni-
hy od Gabriely Futovej Lepší 
otec v hrsti ako kamoš na streche 
a od Romana Brata Môj anjel sa 
vie biť.  Dovedna čítalo 165 žia-
kov, čím sme prekonali minulo-
ročný rekord (162 čítajúcich). Čí-
talo sa nepretržite a každý žiak 
prečítal jednu stranu. 
V takomto podujatí však nie sú 
podstatné čísla, ale záujem 
o knihu, ktorý má v dnešnej dobe 
ešte mnoho detí. 
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..... A môžeme začať 

Organizačne akciu pripravili pani učiteľka Mičianiková  /už  tradične tretí rok/  

a šikovní siedmaci i deviataci 

Text  a  foto  Mgr.  M.Mičianiková 



     Medzinárodný  deň  detí je  sviatok, na 

ktorý sa každoročne nesmierne  tešíme. Trie-

dy si zvolili  svoj program.  A  že  bol  na-

ozaj pestrý,  svedčí množstvo  fotomateriálu,  

ktorý  sa  dostal  na náš  redakčný  stôl. 

Tí,  ktorým sa „málili“ priestory našej  krás-

nej  školy, sa  zúčastnili  množstva  zaujíma-

vých  podujatí organizovaných  v meste i  

okolí. Ďalší  za zaujímavým programom  

vycestovali  aj ďalej.   
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Po súťažiach  dobre padli  opečené  špekáčiky 

Najstarší— deviataci,  pripravili pre svojich mladších spolužiakov  zaujímavé súťaže 

Text  a foto  SP 



 Tradične, ako každý rok, pripravili príslušníci vzdušných síl podujatie „Deň detí so vzdušnými sila-
mi“, kde mohli vojenskí profesionáli priblížiť svoju prácu aj nám, žiakom 5.A a 7.A triedy zo ZŠ na Ul. Va-
janského.  
Tento rok všetkým zúčastneným prialo aj krásne, slnečné počasie. Brány leteckej základne v  Sliači sa v pia-
tok 3.6.2016 v ranných hodinách  otvorili nielen deťom príslušníkov vzdušných síl, ale aj nám, žiakom ma-
terských a základných škôl. 
 
Všetkých nás srdečne privítali zástupcovia vzdušných síl  a zaželali nám všetkým deň plný zábavy ako 
oslavu ich sviatku.  
 
Následne zúčastnení potleskom privítali maskota Maca, ktorý sa k nám pripojil po výsadku z vrtuľníka Mi-
17 a počas celého podujatia zabával malých I veľkých účastníkov. Čakalo na nás mnoho zaujímavých atra-
kcií – skákacie atrakcie, trampolína, či cukrová vata. Oči k nebu pritiahol vzlet dvojice lietadiel L-39 Alba-
tros, kde piloti predviedli deťom a ostatným účastníkom niečo zo svojho umenia. Počas celého dopoludnia 
pomáhala príjemnú atmosféru na podujatí vytvárať svojimi vystúpeniami vojenská hudba Banská Bystrica. 
 
Na stojisku lietadiel boli pripravené rôzne statické ukážky leteckej techniky, kde sme sa mohli na pamiatku 
odfotiť alebo porozprávať s pilotmi a technikmi. Vojaci regrutačnej skupiny ochotne zamaskovali všetkých 
nebojácnych maskovacími farbami. Tiež zaujali ukážky ručných zbraní ako aj chemická ochrana jednotlivca, 
kde si mohli vyskúšať nasadenie ochrannej masky na čas. Odvážni si mohli skúsiť streľbu zo vzduchovky 
alebo z puškového trenažéru. 
 
Medzi očakávané patrili kynologické ukážky činnosti psovodov a ich psíkov. Prvý výstrel ukážky manip-
ulácie so zbraňami pritiahol davy detí, ktoré ochotne pomohli pri zbere prázdnych nábojníc. Pozornosť 
upútali aj letové ukážky modelárov s ich vlastnoručne zostrojenými modelmi. Čerešničkou celého 
podujatia bola penová show, ktorú s radosťou pre nás pripravila vojenská hasičská jednotka zmiešaného 
krídla.  
 
Na záver boli najväčším dôkazom dobre odvedenej práce úsmevy a spokojnosť na tvárach nás všetkých.  
Do budúcnosti absolvovanie tejto akcie vrelo odporúčame všetkým, ktorí chcú deťom originálne a pútavo 
spríjemniť ich deň.                                                                          
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DEŇ DETÍ SO VZDUŠNÝMI SILAMI 
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Hasiči sa postarali o snehovú  šou 

Ivan,  milovník  armády  a všetkého  čo je 

s ňou spojené si prišiel na svoje 

 

Páčila  sa aj prehliadka hradnej stráže 



         Tento, pre nás sviatočný, 

deň sme  mali odpoludnie plnej 

zábavy. Tancovali sme, hrali sa 

a veľa sme súťažili. 

Opekačka 

Medzinárodný deň detí sme oslá-

vili aj posedením pri ohníčku 

a opekaním špekačiek, klobá-

sok... Dobre sme si na všetkom 

pochutili. 
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Text a  foto  Katarína  Gubovičová 



      Tak ako nám máj posta-

vili, tak na koniec mája sa 

musí rúcať. Preto sme pri-

pravili pekný kultúrny prog-

ram a ujovia školníci nám 

ho pomohli zrútiť. Pripome-

nuli sme si ľudové zvyky 

a tradície, zaspievali si pek-

né pesničky a zatancovali si. 
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     Navštívili sme Novohradskú 

knižnicu v Lučenci, kde nás už 

čakal Osmijanko so svojimi roz-

právkami. Čítali sme si úryvky 

z jeho knihy a rozprávali sa 

o nich. Na záver nám divadelníci 

zahrali krásny, úsmevný príbeh 

o našom hrdinovi. 
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      Pre deti tretích a štvrtých 

ročníkov v ŠKD sme zorganizo-

vali na detskom ihrisku Slnieč-

ko malý turnaj v stolnom teni-

se. Prežili sme spolu pekné 

športové popoludnie. 
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Políchno-  Obzreli sme si expozíciu si múzea B.S. Timravy 

na evanjelickej fare, taktiež kostol a bývalú školu, v ktorej 

sme si vyskúšali aj školský život v minulosti. 

Ábelová- Pozreli sme si zrekonštruované ruiny domu, 

v ktorom sa narodili Samuel Mikovíni, 1. banský inžinier 

a Ján Šalamún Petian, zakladateľ ornitológie v Uhorsku. 

Budiná-  Ďalšia zastávka bola pri pamätníku obesených 

občanov Budinej, ktorí pomáhali pri SNP. 

Divín-  Najprv sme si dali chutnú pizzu, potom  sme sipreš-

li novozrekonštruovaný kaštieľ a nakoniec sme obdivovali 

obrazy Mariána Kompáneka, maliara a majiteľa galérie 

Bloom. 

Podrečany-  Z autobusu sme prečítali pamätnú tabu-

ľuM.M. Hodžovi, ktorý tu pôsobil ako vychovávateľ. 
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Text a foto  Lea Domská 



„Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou 
uspávali deti, ale aby prebúdzala dospe-
lých, aby pripomínala skutočné hodnoty 
zmysluplnej ľudskej existencie.“  
                                                                 
                                     M. Rúfus 

Hrdinami projektu CELÉ SLOVENSKO 
ČÍTA DEŤOM  sú deti a rodina, jej atmo-
sféra, rozširovanie a prehlbovanie komu-
nikácie medzi rodičom a dieťaťom pro-
stredníctvom knihy a spoločného čítania. 
Úžasná myšlienka tohto projektu prinies-
la deťom inšpiráciu, chuť do čítania 
a radosť z prečítaného. Žiaci našej školy 
sa tohto inšpiratívneho projektu zúčastni-
li už po tretíkrát a opäť s obrovským nad-
šením. Veď kto sa môže pochváliť, že 
mu rozprávku čítala samotná MISS SLO-
VENSKO 2016 Kristínka  Činčurová ,či 
iné významné osobnosti nášho mesta. 
Magický dátum -1. jún, výstižný výber 
textov a ich brilantné podanie skúsenými 
recitátormi  /mimochodom i bývalým žia-
kom našej školy Ivom Horváthom/zasiali 
do detskej mysle semienko presvedče-
nia, že čítanie je niečo tak nádherné, že 
si bez neho nemožno predstaviť ani je-
den jediný deň. 
  
                                                                    
                 Mgr. A. Grendová 
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ČÍTAME SI A NIELEN NA MDD..... 



     V poradí už 8. ročník tejto populárnej 

súťaže sa odohrával v posledné dni školské-

ho roka aj u nás, v našej škole. 

Zapojili sa takmer všetky triedy a rozšírili 

súťaž o kategóriu „triedne kolektívy“.  

Najlepšie sa v nej vodilo žiakom zo 7. A 

triedy, ktorí spojili spev chlapcov s tancom 

dievčat na známu pieseň o Mariši. 

V kategórii jednotlivci si titul Superstar vy-

spieval Marek Abelovský z 5.C triedy. 

Všetci si diplomy a ceny prevzali na celo-

školskej akadémii dňa 28. júna. 
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1a,b, - víťazi zo 7.A v kategórii triedne kolek-

tívy 

2—Marek Abelovský  - víťaz tohtoročnej 

Superstar 

 

3—kolektív zo 6.B triedy, ktorý sa divákom 

veľmi páčíl svojím folklórnym vystúpením 

plným temperamentu 

 

4—porota, ktorá ani tohto roku nemala ľahkú 

úlohu 



Rozhovor  

s Viktóriou Moravčíkovou 

 

Viktória Moravčíková, žiačka 9.A triedy, napísala Testova-

nie 9 na neuveriteľných 100% aj z matematiky aj zo sloven-

činy. Niet pochýb, že táto mladá baba je veľmi talentovaná 

a šikovná. 

 

Stresovala si pred Testovaním 9? 

Pred Testovaním som stresovala len poslednú noc, čo som 

trošku nepochopila, lebo stresovať nezvyknem. 

Čakala si takýto výsledok?  

Z matematiky som to čakala, ale ohľadom slovenčiny som 

sa bála, že to nedám na tých požadovaných 90%. 

 

Pripravovala si na Testovanie 9? 

Tak ako skoro každý môj spolužiak som chodievala ráno 

na doučovania z matematiky a zo slovenčiny. Doma som sa 

do toho ani nepozrela. 

Ako zobrali tvoj výborný výsledok tvoji najbližší? 

Tešili sa a sú na mňa veľmi  pyšní. 

Čo hovoríš na tohtoročné Testovanie 9? 

Prvý dojem bol taký, že neviem - neviem, či to dám, vlast-

ne som mala pochyby, stále som si to veľakrát čítala, lebo 

sa mi nezdalo, že by som mala slovenčinu do pol hodiny 

hotovú, tak som potom ešte slimačím tempom dopisovala 

do odpoveďového hárku, aby to nevyzeralo, že som to 

odflákla. 

Čo by si poradila budúcim deviatakom? Majú stresovať, 

alebo sa majú načo tešiť?  

Budúcim deviatakom asi len to, že keď máte šancu chodiť 

na doučovania, tak neváhajte, lebo to mi hlavne pomohlo. 

Nebojte sa deviatky, aj keď je toho dosť či už Testovanie, 

venček, vybavovanie absolventských tričiek a všelijaké 

rôzne akcie, ale to zvládnete a posledný rok vám ubehne 

ako voda. 

 

Tešíš sa na strednú školu? A prečo? A vlastne, kde sa na tú 

strednú chystáš?   

Idem na Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy a mega 

moc sa teším, pretože tam budú noví ľudia a bude to nová 

kapitola môjho života. Popravde sa aj trošku bojím tej kopy  

učenia. 

Bzučoviny majú tento rok 15, čo by si im popriala? 

Nech majú kopec dobrých redaktorov a nech ešte minimál-

ne tých 15 rokov vydržia. 
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Vikina okrem toho, že dosiahla v tohtoročnom testovaní z oboch 

testovacích predmetov 100%, je aj šikovná športovkyňa, dobrá 

kamarátka a aj moderátorka. Na tohtoročnej súťaži Superstar si 

počínala priam profesionálne. 

Aj titul osobnosť roka si veru zaslúžila 

Rozhovor pripravila Lucia Gombalová 



     Už niekoľko rokov sa stretávame všetci v 

závere školského roka, aby sme poďakovali 

všetkým tým, ktorí počas desiatich mesiacov 

okrem učenia vedeli svoj um a schopnosti  

premeniť na umiestnenia v najrôznejších 

oblastiach v predmetových olympiádach, 

športe, recitácii, či v zberoch a enviromentál-

nych aktivitách. 

Režisérka, pani učiteľka Goljanová, má kaž-

dý rok hlavu v smútku, ako zostaviť scenár, 

aby sa doň vošli všetci naši šikovní spolužia-

ci, pretože ich je z roka na rok viac. To nás 

všetkých nesmierne teší, no zároveň musí 

mať akadémia rýchly spád, aby diváci /

hlavne tí najmenší/ vydržali sledovať vyhod-

notenie i kultúrne čísla. Tohto roku sme mali 

možnosť privítať na našej pôde najmladšieho 

člena svetoznámeho speváckeho súboru Rus-

kej federácie Alexandrovcov—Vilka Šveca, 

ktorý je okrem iného aj naším žiakom, študu-

júcim v zahraničí. 

Spevácke a tanečné čísla šikovných malých 

umelcov prelínali chvíle vyznamenávania 

najlepších v školskom roku 2015/16. 

Záver už tradične patrí vyhláseniu osobnosti 

roka. Aj tu sme v tomto roku zaznamenali 

raritu, pretože boli až štyria—Dominik Ca-

ban z 9.B triedy, Janko Kršiak , Frederika 

Takáčová a Viktória Moravčíková z 9.A 

triedy. 

No a čerešničkou býva lúčenie deviatakov s 

ich videami, poďakovaniami a rozlúčkovou 

piesňou. 



Osobnosti školy—zľava Dominik Caban, Janko Kršiak, Frederika Takáčová a Viki Moravčíková 

Posledné chvíle s našimi deviatakmi 



     Dňa 2. 6. 2016 sa na Stavebnej 

fakulte STU v Bratislave konalo ce-

loslovenské finále matematickej sú-

ťaže Pangea, do ktorého postúpili  tí 

najúspešnejší zo 63 070 riešiteľov 1. 

kola. 

 Medzi nimi bol žiak 9.A triedy Ján 

Kršiak, ktorý vo svojej kategórii ob-

sadil 6. miesto v rámci Banskobys-

trického kraja (z 967 riešiteľov 1. 

kola). Zdatne sa popasoval  aj s ná-

ročnými úlohami celoslovenského 

kola, získal diplom úspešného rieši-

teľa súťaže. 

Srdečne blahoželáme a prajeme ve-

ľa podobných úspechov! 

Pripravila  Mgr. I.Bernátová 



                                                                                       Matej Goljan—7.A 

     Slávnostne vyzdobené triedy,  slávnostne vyob-

liekaní deviataci, cumlíky na krku, slzičky v 

očiach.  

To sú  pojmy, ktoré sa v predposledný školský deň 

skloňujú v našej škole najčastejšie. Áno,  posledné 

zvonenie pre tých, ktorý definitívne opúšťajú brány 

našej školy, aby pokračovali vo svojej životnej púti 

ďalej. Niektorí na stredných odborných školách, 

gymnáziách, iní v učebných odboroch podľa zvole-

ného zamerania a záujmu. 

Naposledy sa ruka v ruke prejdú chodbami ustano-

vizne, ktorá ich naučila prvé písmenká, vštepila im 

prvé  zásady vedieť sa v živote vyrovnať s úspech-

mi i neúspechmi. Miestami, kde poznali prvé pria-

teľstvá,  kde prežili prvé šťastné chvíle i prvé skla-

mania. 

„Niečo sa končí, niečo sa začína“ ... Spievali devia-

taci, keď sa lúčili na chodbách našej školy.  

Nech je ten nový začiatok pre všetkých vás len 

úspešný a nech spomienky na našu školu ostanú na 

dlho a hlboko vo vašich mysliach.  

Text a foto SP 



 

Pýta sa malý syn svojho otca: 
"Prečo si vlastne vzal mamičku?" 
Otec sa otočí do kuchyne a húkne: 
"Vidíš, ani to dieťa to nechápe!"  
 
 
"Šéfe, môžete mi dať zajtra voľno? 
Manželka chce, aby som jej pomo-
hol s upratovaním."  
"Z takého dôvodu, vám predsa ne-
budem dávať voľno!"  
"Ďakujem, šéfe, ďakujem, vedel 
som, že sa na vás môžem spoľah-
núť." 
 
Chlapík volá do rádia:  
- "Halóóó, tam je rádio Viva?"  
Áno, nech sa páči."  
- "Našiel som dnes na Račianskom 
mýte peňaženku s hotovosťou 
2.600 € a dokladmi na meno Jozef 
D...  
Prosím vás, zahrajte mu nejakú 
peknú pesničku." 

Zobudí sa ráno zrelá žena, 
povystiera sa, vstane rozo-
spatá z postele, poberie sa 
pomaly k zrkadlu, dlho, dlho 
sa pozerá, vytáča sa, vysta-
vuje sa spredu, zboku, zoza-
du, hodnotí sa ...  
Potom pozrie na spiaceho 
manžela a škodoradostne si 
odpľuje:  
"Tak ti treba, ty smrad !" 
 
 
V súdnej sieni, pred pojedná-
vaním sudca hovorí: Žalobca 
mi dal €10000, aby som roz-
hodol v jeho prospech.  
Žalovaný mi dal €15000, aby 
som rozhodol v jeho pro-
spech.  
Vraciam teda žalovanému 
€5000, aby som mohol rozho-
dovať nestranne. 

Pekné  mesiace vám želajú Bzučoviny 

Pripravil R.Belan 


