


Ahoj, Bzučiaci 

Tak sa nám kalendár prehupol 

do najkrajšieho mesiaca v ro-

ku—do mája.  Čo to pre nás 

znamená? V prvom rade signál, 

že sa blíži koniec školského 

roka, výlety, exkurzie, fotenia. V 

neposlednom rade aj písomky, 

testovania, skúšačky. A tak sa v 

tom má jeden vyznať? Chce sa 

tešiť, ale zároveň mu pripomí-

najú, že je potrebné sa pripra-

viť, lebo v pondelok je písomka 

a v utorok odpovedá z chémie. 

A on sa tak teší na exkurziu do 

Štiavnice... No prísna mama 

povedala, že len vtedy, ak si 

opraví známku. Dilema, čo te-

raz? Asi sa bude musieť priprieť 

a dokázať nielen mamine, ale aj 

sebe, že na to má a že byť na 

spoločnom výlete s dobrým 

kolektívom triedy stojí za trochu 

driny. Odnáša si však jedno 

ponaučenie, pripravovať sa 

pravidelne a nemať potom sta-

rosti s opravovaním známok.  

A čo vy, Bzučiaci, nepripomína 

vám tento príbeh niečo?  Tak 

neváhajte a berte si z nášho 

priateľa príklad a poopravujte si 

všetky známky, kým je ešte čas. 

Pekné zážitky z koncoročných 

výletov vám želá  

Váš Bzučo    

Čo sa dozviete v tomto 

čísle 

 Deň Zeme 

 Stavanie mája 

 Exkurzie a výlety 

 Spomienka na 

Štúra 

 Rozhovor s Mare-

kom Abelovským 

 Beseda s poľovní-

kom 

 ŠKD v máji 

 Bzučozábava 

Medzinárodné dni  

1. máj 
Sviatok práce - Sviatok práce bol 

vyhlásený na ustanovujúcom kongrese II. 
internacionály v dňoch 14.-21.7.1889 v 
Paríži na pamiatku všeobecného štrajku 
a masových demonštrácii chicagských 
robotníkov za 8-hodinový pracovný čas. 
Po vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj 
vyhlásený za štátny sviatok, ktorý vyhlá-
sil vtedajší prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk. Mnohí si tento deň spájajú so 
spomienkami na masové prvomájové 
sprievody a zabúdajú na to, že tento deň 
je príležitosťou osláviť význam ľudskej 
práce. 

 4. máj 
Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov - Sv. 
Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky 
vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, 
v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň 
na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého 
hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota 
nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobe-
tovania.  
 
Výročie úmrtia M. R. Štefánika - V tento deň 
spomíname na výročie smrti nášho hrdinu, vedca 
a politika Milana Rastislava Štefánika, ktorý tragic-
ky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivánky pri 
Dunaji.  
8. máj 
Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe 

si jednotlivé štáty Starého kontinentu pra-

videlne pripomínajú 8. mája  
História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. 
V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darky-
ňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností 
na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. 
Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. mar-
ca.  
15. máj 
Svetový deň rodiny - Verejnosť po celom svete 
si v tento dátum pripomína Svetový deň rodiny 
(WorldFamilyDay), ktorý bol vyhlásený Organizá-
ciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Výz-
nam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti 
rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti  
17. máj 
Medzinárodný deň mlieka - Medzinárodný deň 
mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Me-
dzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a 
mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitej-
ších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej 
ľudskej výživy.  



Veľký Deň Zeme 

Uvedomovať si dôsledky toho, že dary, ktoré 

sa nám dostávajú od MATKY PRÍRODY nie sú ne-

vyčerpateľné, že sme od nich závislí a že máme po-

vinnosť odovzdať aspoň časť z nich aj nasledujúcim 

generáciám bolo hlavné motto Dňa Zeme na našej 

škole. Organizoval sa 22. apríla s bohatým progra-

mom.  

Za prítomnosti vzácnych hostí na čele 

s primátorkou mesta pani PhDr. Alexandrou Pivko-

vou, viceprimátora Mgr. Pavla Baculíka, vedúcej 

oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu 

PhDr. Magdalény Káčeríkovej, poslancov Mestské-

ho zastupiteľstva, zástupcov médií, rodičov 

a ďalších hostí začalo slávnostné otváranie nových 

objektov – hmyzieho hotela, pocitového chodníka 

i nového plota chrániaceho objekt našej prenádher-

nej Zelenej školy i Zdravej záhrady. Do prevádzky 

sme spustili aj zrekonštruované priestory cvičnej 

kuchynky v budove školy. Hostia i všetci prítomní 

mali naozaj čo obzerať, veď objekty našej školy sa 

podobajú veľkej botanickej záhrade. 

     Potom nasledovali aktivity jednotlivých kolektí-

vov tried – beseda s členom poľovníckeho združenia, 

oboznamovanie sa s prvkami prvej pomoci, enviro-

mentálny bazár, na ktorom sa nepredávali iba sade-

ničky kvetov a zeleniny, ale aj  textilné tašky, ktoré 

majú nahradiť neekologické „igelitky“, sadenie 

stromčekov, starostlivosť o kvetinové i zeleninové 

záhony. Keďže v ten deň počasie žičilo, kolektívy 

piatakov sa vybrali do prírody spoznávať región 

návštevou Šomošky, šiestaci navštívili  dedinku 

známu ovocinárstvom a včelárstvom – Vyšnú 

Pokoradz v okrese Rimavská Sobota ako aj zdroj 

našej pitnej vody – priehradu Málinec. 

     Bol to deň, ktorým sme chceli dokázať, že vieme 

ako našu “matičku Zem” máme ochraňovať a ako v 

tomto úsilí nesmieme poľaviť, že spojením našich 

rúk, ako sme to urobili v areáli veľkou reťazou, 

dokážeme v oblasti ochrany životného prostredia 

naozaj veľa.          
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Medzi hosťami nechýbala primátorka mesta p. Pivková 

Živá reťaz– iba spojením všetkých rúk niečo dosiahneme 

V tento deň sme „pokrstili“ aj nový plot, ktorý dodal areálu  

na kráse  
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Raritou dňa bolo otvorenie pocitového chod-

níka 

Enviribazár ponúkal rastlinky, priesady ale 

aj textilné tašky, ktoré vyrobili naši žiaci 

Otvorená bola aj zrekonštruovaná školská kuchynka, ktorá bude 

slúžiť žiakom na zdokonaľovanie sa v domácich prácach 

Prvá ochutnávka v novej kuchynke 

vyrobených dobrôt 
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Máj (iné názvy: mája, háj, hájik) je pôvodne mladý stromček, najčastej-
šie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výra-
zom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa 
obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na 
začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodáv-
nych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujú-
com radosť z víťazstva jari na zimou. často sa máje rozlične ozdobovali, najmä 
pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami sa tiež obliekali 
do ženských šiat alebo sa na ne vešali malé bábky. 

Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje 

existuje v mnohých krajinách dodnes. Na Slovensku napríklad máje stavajú 

ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom 

pred tie domy, kde je vydaja súca dievka/ich milenka, inokedy 

sa stavia len jeden ústredný máj pre obec a podobne. Väčši-

nou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry; iba horná 

časť sa ponecháva s vetvami. 

No a našim všetkých pekným dievčatám ho chlapci postavili v 

piatok—29. apríla. Bola to pekná veselica na nádvorí školy, 

kde sa spievalo i tancovalo. 

Sadíme my máje 
 

  

1. 

SADÍME MY MÁJE, ČO NÁM DAJÚ ZA NE?  

PÁLENKY ČERVENEJ DO KRBKY HLINENEJ. 
 

[:MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ 

POD OBLÔČKOM SADENÝ.:] 

  

2. 

VSTÁVAJ DIEVČA HORE, SADÍME TI MÁJE, 

AK HORE NEVSTANEŠ, MÁJA NEDOSTANEŠ. 

[:MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ 

POD OBLÔČKOM SADENÝ.:] 

  

Stužkami vyzdobený MÁJ čakal na osadenie a dievčatá zo Zvončeka na 

ceremoniál 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Strom
https://sk.wikipedia.org/wiki/Smrek_(rod)
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V mesiaci apríl 

študen-

ti  Pedagogickej 

a sociálnej akadé-

mie v Lučenci pri-

pravili pod vede-

ním  pani profesor-

ky Ildiko Gálovej 

literárno-

dramtické pásmo 

pri príležitosti 200. 

výročia narodenia 

Ľudovíta Štúra ako 

i 160. výročia jeho 

úmrtia. Súčasťou 

programu bola aj 

spomienka na jeho 

mladšiu sestru Karolínu, ktorá sa  narodila  24. marca 

1826 v Uhrovci ako  štvrtý súrodenec Ľudovíta Štúra. Aj 

keď Karolínka nebola literárne činná,  všetkým členom 

rodiny bola  vždy veľkou oporou. Počas redigovania  Slo-

venských národných novín  Karolínka bývala spolu 

s bratmi v Bratislave a pomáhala im pri tlačení 

i vydávaní novín. Po smrti matky Anny Štúrovej odchá-

dza k bratovi Jankovi do Fiľakova. Tu mu pomáha 

s vedením domácnosti.  Keď mala 33 rokov, ťažko ochore-

la a priala si, aby ju v prípade  úmrtia pochovali 

v Lučenci, lebo tam ešte ako- tak počuť slovenské slová.   

Treba ešte pripomenúť, že s osobou Ľudovíta Štúra sa 

spája aj pamätný výstup na hrad Devín, kde si Štúr spolu 

s ďalšími priateľmi  a študentmi sľúbili vernosť v boji za 

národné i sociálne práva Slovákov. Aj keď sa mnohí nedo-

žili pozitívnych výsledkov svojho boja,  práca štúrovcov 

ako stúpencov učenia Ľudovíta Štúra i celej jeho rodiny 

nebola márna. Vízie Štúra  sa naplnili a ľud pod Tatrami 

sa dožil svojej republiky. Študentom PaSA v Lučenci  ako 

i pani profesorky patrí veľké poďakovanie za krásny 

program,  ktorým si žiaci základných škôl v Lučenci pri-

pomenuli  dôležitosť  osoby Ľudovíta Štúra.  Nuž a malo 

by byť aj našou samozrejmosťou, že  pozostatky jeho 

skromnej ale obetavej sestry  spočívajú v Lučenskom cin-

toríne. Aj keď presné miesto už nepoznáme,  pamätný 

stĺp vedľa hrobu Boženy Slančíkovej Timravy  nám pripo-

mína jej  večné odpočinutie v Lučenci. 
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Marek Abelovský, žiak 5.C triedy, vý-

borný spevák a veľký talent. Spieva 

už od škôlky a ide mu to výborne. Pri-

pravili sme si s ním pre vás rozhovor. 

Si prvý rok na druhom stupni, ako sa ti tu 

páči? Ktorú pani učiteľku máš najradšej? 

Je tu v pohode, zvykol som si. Najradšej 

mám našu triednu – pani učiteľku Gulanovú. 

Ktorý predmet je tvoj najobľúbenejší? 

Môj najobľúbenejší predmet je telesná. 

Čo by si na našej škole zmenil? 

Určite by som zmenil betónové ihrisko. 

Aký žáner najradšej počúvaš a spievaš? 

Nemám obľúbený žáner ako napríklad: hip-

hop, pop alebo rock. Proste počúvam 

a spievam rádiovky. 

Kto je tvoj vzor? 

Mojím vzorom je Adam Ďurica. 

Ako dlho sa učíš texty piesní? 

Tak pol hodinku až hodinku, podľa náročnos-

ti textu piesne. 

Hráš na nejaký hudobný nástroj? 

Hrám na gitaru, ale iné hudobné nástroje ma 

nelákajú. 

Bzučoviny oslavujú už 15 rokov, čo by si im 

poprial?  

Ja im hlavne prajem, aby im ešte roky pribú-

dali. 

Ďakujeme Marekovi za rozhovor a želá-

me mu veľa úspechov v škole aj v spie-

vaní 

Pripravila L.Gombalová 
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Rozhovor s Marekom Abelovským 

Takto to Markovi spievalo na tohtoročných páračkách 



V Maškovej  sme si pozreli pamätnú 

tabuľu Daniela Maróthyho – štúrov-

ského básnika  na bývalej ľudovej ško-

le a v Ľuboreči miesta, kde pôsobil on 

i slovenská spisovateľka Elena Marót-

hy – Šoltésová. 

Tu nás zaujal kostolík, ktorý už má 

vyše 700 rokov. Jeho najstaršia časť 

bola postavená v roku 1310. Prekrás-

na kazateľňa je z roku 1789 a ešte 

funkčný organ z roku 1757 

V Haliči sme sa dozvedeli o prvom 

parnom stroji v strednej Európe, 

o soľnom úrade, o osude súkenky 

z roku 1767, zaujímavosti o rode For-

gácsovcov, hrade, ktorý bol prestavaný 

na zámok v roku 1612. Najzaujímavej-

šie bolo prezrieť si exponáty múzea. 

     Žiaci ôsmeho ročníka za zúčastnili 

zaujímavej exkurzie v rámci regionál-

nej výchovy. 

O tom, čo všetko videli hovorí naše 

obrázkové spravodajstvo—1. diel 

/ďalšie zaujímavosti v budúcom čísle/ 
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Výlet do Banskej Štiavnice! 

Konečne prišiel očakávaný dátum 3.5. 

2016, na ktorý sme sa všetci tešili. Bol 

to deň, kedy mali ísť vybraní žiaci zo 

siedmych a ôsmych ročníkov na biolo-

gickú exkurziu. 

 Mesto Banská Štiavnica bolo odjakživa 

späté s baníctvom, s baňami 

a s náleziskami drahých kovov. A my 

sme sa v tento deň vydali na spoznáva-

nie tohto mesta. Z Lučenca sme vyrazi-

li pred ôsmou hodinou ráno. Cesta au-

tobusom ubehla celkom rýchlo. 

 Ako prvé sme v Banskej Štiavnici na-

vštívili námestie. Zastavili sme sa pri 

Sládkovičovom dome a pri múre s jaš-

teričkami, ktoré symbolizujú Banskú 

Štiavnicu ako banské mesto. Jašterič-

ky držia v ústach hrudky zlata. Najviac 

nás zaujali opačné ručičky na hodino-

vej veži, ktoré patria k jednému zo 

siedmych divov Banskej Štiavnice. Ho-

diny ukazujú síce správny čas, ale veľ-

ká ručička ukazuje hodiny a tá malá 

minúty. Potom sme išli aj do múzea, 

kde sme súťažili a pozreli si niečo 

z banského remesla. Ryžovali sme aj 

zlato a dostali sme diplomy. 

 No najväčší zážitok bol rozhodne 

v štôlni Bartolomej. Pred vstupom sme 

si pozreli krátky film, v ktorom bola 

zhrnutá práca baníkov v minulosti. 

Obliekli sme si banícku výstroj, lebo vo 

vnútri bolo mokro a bolo to nebezpeč-

né. S prilbami, plášťami a s lampášmi 

sme kráčali baňou. Boli tam tesné ulič-

ky, nízky strop a všade presakovala 

voda. Pani sprievodkyňa nám povedala 

zaujímavé informácie. Napríklad o tom, 

ako sa tam ťažilo zlato, alebo aké ná-

stroje a predmety baníci používali. Po-

časie nás však prekvapilo na každom 

rohu. Kvôli dažďu sme sa nemohli od-

fotiť pred štôlňou. Celý deň prebehol 

rýchlo a popritom všetkom sme sa ani 

nenazdali a prišli sme domov. Síce sme 

boli unavení ale odniesli sme si 

z exkurzie nové vedomosti a kopu zá-

žitkov. 

Janka Magicová 7.A 
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... A ešte jeden pohľad na uskutočnenú geologickú exkurziu: 

V siedmom ročníku sme mali koncoročný výlet do Banskej Štiavnice. Ráno sme čakali plní očakávaní 

kým vyrazíme. Cesta trvala dve hodiny. Najskôr sme si pozreli okolie. Prešli sme rôznymi pamiatkami, 

pri ktorých sme sa vyfotografovali. Ako prvé sme navštívili múzeum. Boli sme rozdelení na dve skupiny. 

V prvej skupine sme ryžovali zlato a v druhej skupine hádali predmety ktoré baníci využívali 

v minulosti. Pri ryžovaní zlata sme sa dozvedeli o súťaži v ryžovaní zlata a každý si to mohol aj vyskú-

šať. Dostali sme aj diplomy. V múzeu sme si mohli kúpiť rôzne suveníry. Kým sme sa presunuli do auto-

busu, ktorý nás odviezol do bane, začalo pršať. Potom sa vyčasilo a keď sme vystúpili svietilo slnko. Po-

zreli sme si pred vstupom do bane krátky film o baníctve a išli sme sa obliecť do plášťov, ktoré boli troš-

ku väčšie. Dostali sme aj lampy ktoré nám poslúžili v bani. Sprievodkyňa nám pred vstupom povedala 

základné informácie a znovu začalo pršať. V bani sme prešli 1200 m. Nechýbali tam vlaky, ktorými sa 

privážala ruda ale aj osobné vlaky. Cestou sme stretli netopiere. Keď sme vyšli z bane veľmi pršalo 

a tak sme si dali dole plášte aj prilby a čakali sme pod strechou kým sme si nakúpili suveníry. Mrzí ma, 

že sme nestihli betlehem. Najviac sa mi páčilo v bani a pri ryžovaní zlata. Vrátili sme sa z cesty unavení 

ale plní zážitkov. Určite by som si tento výlet zopakovala. 

Silvia Halajová – 7.A 
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Milí kamaráti! 
Dňa 28. apríla, v rámci mesiaca lesov, medzi 

nás piatakov, zavítal pán poľovník Milan 

Kušpál s plnou poľovníckou výstrojou. Na 

úvod nám porozprával svoje historky, ktoré 

zažil v lese. Ako napríklad jeho psík zachránil 

malého daniela, ktorému mamu zastrelili. 

Ukázal nám rôzne trofeje, fotky, poľovnícku 

výzbroj a pomôcky. Zaujímavé bolo aj video 

o výcviku poľovníckeho psa. Pred záverečnou 

spoločnou fotografiou zatrúbil na lesný roh, 

ktorý pripomína zvuky jeleňa, ktorými sa je-

lene medzi sebou dorozumievajú a vábia. Be-

seda s poľovníkom bola zaujímavá, poučná 

a veľmi sa nám páčila.   

Žiaci 5.A 
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     Na hodine biológie k nám prišiel 

poľovník Šupica, ktorý nám rozprá-

val o zvieratkách v lese, ako ich tre-

ba chrániť. Ukázal nám tiež prezen-

táciu o druhoch zvierat v lese. Zaují-

mavé boli predmety, ktoré nám prinie-

sol—lebky zvierat a jelenie parohy. 

Daniela Dančová—5.C 

 

 

Na besede s pánom Šupicom bolo dob-

re. Veľmi sa mi páčila jeho prezentácia 

a aj veci, ktoré nám priniesol.  

Získané vedomosti sa nám určite v 

škole zídu. Ja som sa dozvedela veci, 

ktoré som doteraz ešte 

nepočula 

Bianka Barániová—5.C 

     V rámci mesiaca lesov besied s po-

ľovníkmi bolo viac. Okrem už spomí-

nanej s pánom Kušpálom, bola tiež 

zaujímavá aj beseda s ujom poľovní-

kom Šupicom. 

Prečítajte si postrehy dvoch piatačiek 

k spomínaným besedám: 
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Deň Zeme 

Deň Zeme je vždy významnou udalosťou 

na našej škole. V rámci vyučovania sme sa 

zapojili do školských aktivít 

a v odpoludňajších hodinách sme sa celý 

týždeň zúčastňovali na aktivitách 

v školskom klube. Sadili sme letničky, čisti-

li sme bežeckú dráhu a pridelené úseky 

v areáli školy, prváci súťažili 

v prírodovednom kvíze a 22. apríla 

sme vyskúšali  novootvorený pocitový 

chodník. 

Vychádzka do cintorína 

Navštívili sme hroby významných 

osobností v našom cintoríne 

a pripomenuli sme si 190. výročie 

narodenia Karolíny Štúrovej, ses-

try Ľudovíta Štúra, velikána slo-

venského národa. 
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Deň matiek 

Pre mamičky sme napísali pekné 

básničky a pripravili pre nich vý-

stavku vo vestibule školy. 
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Anička vraví Jankovi: - Janko, príď 

v nedeľu k nám, nikto nebude do-

ma! 

Janko v nedeľu prišiel a nikto nebol 

doma. 

Pýta sa slimák 

s domčekom 

iného slimáka 

bez domčeka. 

Prečo sa tak 

šťastne usmie-

vaš? Lebo som 

utiekol z domu. 

Kašeľ 

„Kto vám vyliečil ten 

kašeľ, kolega?“ 

„Doktor Pištáčik.“ 

„A čím? Tým svojím novým sirupom?“ 

„Nie, preháňadlom.“ 

„Od toho nekašlete?“ 
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