


Ahoj, Bzučiaci, 

     V kalendári to začína byť 

ako v mixérI. Dni sa striedajú 

jeden za druhým závratnou 

rýchlosťou. Ešte nedávno 

sme sa radovali z vianoč-

ných darčekov a už si naši 

chlapci hotujú korbáče na 

šibanie. Áno, Veľká noc je 

za dverami.  

Sme v marci, ktorý je výz-

namný hneď niekoľkokrát. 

Celý je venovaný knihám, 

preto oprašujeme svoje čita-

teľské aktivity, besedujeme 

na hodinách literárnej výcho-

vy o tom, čo sme prečítali. A 

aj keď sa nám do toho čas-

tokrát veľmi nechce, predsa 

sa nájde veľa takých, ktorí 

už to čaro v nich našli. 

Zavinšovali sme aj našim 

mamičkám na MDŽ a na 

konci mesiaca by sme sa 

chceli poďakovať všetkým 

našim pani učiteľkám a pá-

nom učiteľom za ich ne-

smiernu trpezlivosť a ochotu 

„bojovať“ s nami, s našou /

niekedy/ lenivosťou, či ne-

chuťou objavovať nové sve-

ty. Ešte raz veľké ĎAKUJE-

ME. 

 

Váš Bzučo 

Pamätné dni v marci 

8. marec  - Medzinárodný deň žien 

MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženev-
skej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na 
počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa 
konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, 
proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. 

15. marec:  

Európsky deň spotrebiteľov - Spotrebitelia sú kľúčovými subjektmi trhu, ktorí pred-
stavujú dopyt po tovaroch a službách. Európsky deň spotrebiteľov pripomína dôleži-
tosť spotrebiteľov, spotrebiteľskej politiky a ich strategickú funkciu na vnútornom 
trhu. Deň je venovaný zvýšeniu informovanosti a vzdelania o zodpovednej spotrebe. 

21. marec:  

Svetový deň poézie - 21.marec bol v roku 1999 vyhlásený medzinárodnou organi-
záciou UNESCO ako Svetový deň poézie (Poetry Day) . Účelom tohto dňa je propa-
govanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie 
uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. V niektorých sveto-
vých krajinách sa oslavuje Deň poézie 15. októbra na počesť narodenia Vergília, 
rímskeho epického básnika za vlády Augusta. 

Medzinárodný deň lesov - Svetový deň lesov vznikol na 23. Valnom zhromaždení 
Európskej poľnohospodárskej konfederácii (ECA) a je iniciovaný od roku 1971 Orga-
nizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Tento deň sa 
slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti 
na severnej pologuli. Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodno-
tách lesov. Lesy tvoria elementárnu úlohu pre životné prostredie na Zemi. Sú nena-
hraditeľné, a preto si ich musíme chrániť. 

22. marec 

Svetový deň vody - Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným 
zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň 
vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie 
OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň 
venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahra-
diteľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, 
seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňova-
nie odporúčaní Agendy 21. - Akčný program UNCED -  na Konferencii OSN k život-
nému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Riu de Janeiro a vytýčili konkrétne aktivity 
na úrovni svojho štátu. 

28. marec:  

Deň učiteľov - Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa 
Komenského, učiteľa národov. 
Sviatok je oslavou práce všet-
kých pedagogických pracovní-
kov, ktorých práca je poslaním a 
zaslúžia si za svoje znalosti, 
trpezlivosť a obetu úctu a poďa-
kovanie. 

 

MAREC 

MESIAC KNIHY 



Zelený štvrtok - Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa 
začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela so-
bota - obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vo 
štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Pre-
menil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: 
kňazstva a eucharistie. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú 
moc so slovami „Toto robte na moju pamiatku“. V Zelený štvrtok sa 
večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltár-
nej. 

 

Veľký piatok - Tento deň je pripomienka smrti Ježiša Krista na kríži. 
V kresťanskom kalendári je to piatok pred Veľkou nocou. Je súčas-
ťou Svätého týždňa a veľkonočného tridua. Jedná sa o deň utrpenia 
a preto v rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá 
omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od 
mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Iba 
v tento deň je súčasťou liturgie uctievanie kríža a neoslavuje sa v 
ňom eucharistia, podáva sa však sväté prijímanie. Asi štyridsať štá-
tov uznáva Veľký piatok ako sviatok pracovného pokoja. 

 

Veľkonočná nedeľa - Jedná sa o najväčší sviatok kresťanského 
cirkevného roka. V tento deň si kresťania, hlavne rímskokatolíci pri-
pomínajú Kristovo vzkriesenie a jeho víťazstvo nad smrťou. Sviat-
kom sa nedeľa stala v roku 325, keď cisár Konštantín zvolal Prvý 
nicejský koncil, kde vydal zákaz manuálnej práce v nedeľu sa rozho-
dol, že kresťania budú oslavovať Veľkú noc v nedeľu po prvom jar-
nom splne a zároveň, že sa tento dátum nesmie kryť s židovskou 
slávnosťou Pesachu. 

 

Veľkonočný pondelok - Veľkonočný pondelok je deň, ktorý nasle-
duje po nedeli zmŕtvychvstaní pána. V kresťanstve je jedným z dní 
veľkonočnej oktávy, kedy kresťania prežívajú veľkonočnú radosť so 
svojho vykúpenia. Je spojený s rôznymi tradíciami a zvykmi, ktoré 
sa zaraďujú medzi prechodové rituály končiacej sa zimy a nastáva-
júcej jari. Táto nekresťanská prax bola v priebehu dejín v rôznych 
kultúrach teologizovaná a zaradená do kresťanského rámca. 
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 baránok — Symbol baránka sa nachádza už v 

predkresťanských tradíciách. V židovskej tradí-
cii sa používal ako obetné zviera za hriechy. 
Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka 
ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egyp-
ta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbo-
lov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťan-
skej viery on je baránok obetovaný za spásu 
sveta. 

 kríž — Kríž je dnes najdôležitejším z kresťan-

ských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený 
na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k tres-
tom veľmi krutým a ponižujúcim. 

 oheň — Veľkonočná bohoslužba sa začína 

zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symboli-
zuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a 
smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľ-
konočné sviečky. 

 sviečka — Sviečka je v mnohých kultúrach 

chápaná ako znamenie života. Veľkonočná 
sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -- 
tento symbol pochádza zo starovekých osláv 
Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka 
(nazývaná tiež paškál) od ohňa. Takto zapále-
ná sviečka sa v priebehu veľkonočnej boho-
služby ponára do vody na krst, je ozdobená 
znamením kríža a symbolmi Α a Ω, t. j. začiat-
ku a konca vekov, ktorými je Kristus. Táto 
sviečka sa potom zapaľuje počas celého veľ-
konočného obdobia až do Turíc a pri každom 
krste -- aby sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej 
noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťan-
skom pohrebe na znamenie toho, že zosnulý 
rovnako ako Kristus, prešiel bránou smrti; a 
cirkev sa za neho modlí, aby vstal k novému 
životu s Bohom. 

 vajíčko — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, 

bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a 
vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk 
maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú 
noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť 
v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá ako 
symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako 
symbol nesmrteľnosti. 

 zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií 

má svoje korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľ-
konočné symboly môžeme vystopovať až do predkres-
ťanskej doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pô-
vod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari. 

 korbáč — Tento v niektorých regiónoch Slovenska 

dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod v sta-
rých pohanských zvykoch  
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     Meno spisovateľky Zuzany Kuglerovej je 

mnohým nám / a priznám sa, že aj mne/ nezná-

me. Preto som si  v predvečer besedy vygúglila o 

nej najzákladnejšie údaje: 

- Zuzana Kuglerová (* 23. novem-

ber 1955, Bratislava) je sloven-

ská spisovateľka a novinárka. Písala aj pod 

menom Zuzana Kozičová. Aktuálne žije a 

tvorí v Žiline. Založila a vydávala detský 

časopis Dúha.  

- Zo začiatku sa venovala písaniu poézie, 

ktorú publikovala v časopisoch a zborní-

koch Nové slovo, Nedeľná Pravda, Smena. 

Neskôr po literárnej odmlke začala písať 

prózu.  

 

Historické romány[ 

Beda porazeným – 1993 

Turkova stupaj – zbierka povestí zo Žil 

Čarodejnica z Petrovíc – 2004, Matica 

slovenská, román 
Rytier a zbrojnoš – trojdielny román; 1. 
diel: 2004, 2. diel: 2005, ,3.diel: 2007,  

Kliatba kožušníkovej vdovy – zbierka po-
vestí z okolia mesta Žilina, 2007,  

Dcéra riečnej panny – 2008, Matica slo-
venská, román, ISBN 9788089208890 

Zlatá reťaz boha Sobeka – 2009, Matica 

slovenská, román,  

     Nás zaujala tá časť jej tvorby, ktorá 

je venovaná povestiam. Preto sme na 

besedu pripravili žiakov piateho a šies-

teho ročníka, ktorí sa povesti práve 

učia. 

Pani Kuglerová sa predstavila ako milá, 

bezprostredná pani spisovateľka, ktorá 

si nepotrpí na okázalosti a porozprávala 

nám o svojich verných kamarátoch—

psíčkoch, mačičkách, andulkách, o tom, 

čo ju k písaniu inšpiruje /vyšlo jej už 

vyše 25 titulov/ ako aj o besedách, ktoré 

v týchto dňoch absolvuje. 

Bola to pekná a aktuálna pozvánka do 

knižnice aj preto /ale nielen preto/, že je 

mesiac kníh. 

Pani spisovateľku sprevádzala pani 

Volentová—pracovníčka Novohradskej 

knižnice v Lučenci 
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Text a foto S.P. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/23._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/23._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/1955
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BAha_(%C4%8Dasopis)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_slovo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Smena
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0peci%C3%A1lne:Kni%C5%BEn%C3%A9Zdroje/9788089208890


      Pravidelne každý rok aj 

v školskom klube oslavujeme 

sviatok knihy. Tešíme sa na rôz-

ne zaujímavé aktivity v školskej 

knižnici, ktoré pre nás pripravujú 

pani vychovávateľky. Zhotovili  

sme pekné návrhy na obal knihy 

a pripravili sme malú výstavku. 

Vyrobili sme záložky do knihy, 

čítali sme si rozprávky a hrali 

rozprávkové pexeso. V utorok 

15. marca sa uskutočnilo 

v školskej knižnici „Popoludnie 

s rozprávkami“. Prváci súťažili 

v štyroch družstvách. Z krátkych 

úryvkov hádali názvy rozprávok, 

hádanky, dopĺňali mená rozpráv-

kových postáv, skladali rozpráv-

kovú mozaiku. Počas priebehu 

aktivít prvákov si starší spolužia-

ci pripravili pre nich krátke dra-

matizácie rozprávok, ktoré im na 

záver podujatia zahrali. 

 

K.Gubovičová—ŠKD 
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I. kategória – poézia 

1. miesto – neudelené 
2. miesto – Dávid Sojka – 2.C 

3. miesto – Zoja Miadoková – 2.B 

                     Vanesa Balogová – 4.B 

Cena poroty – Viktória Lengyelová – 2.B 

I. kategória – próza 

1. miesto – Peter Kliment – 4.A 

2. miesto – Nina Jozefíková – 4.C 

                     Viktória Giertlová – 2.C 

3. miesto – Filip Malatinský – 3.A 

Cena poroty – Mária Daniela Bohunická – 3.B 

   8. marec 2016 bol dňom, keď si naši žiaci vo všet-

kých troch kategóriách zmerali svoje „recitačné sily“ 

v prednese poézie a prózy. V ten deň sa konalo 

školské kolo našej najstaršej recitačnej súťaže – 62. 

ročník Hviezdoslavovho Kubína.   

Aj keď sme v žiadnej kategórii nezaznamenali vý-

razný kvalitatívny posun, teší nás množstvo žiakov, 

ktorí majú o literatúru a recitovanie záujem. 

Poroty na I. i II. stupni  rozhodli nasledovne: 

Víťazov čaká dňa 16. marca obvodné kolo, na kto-

rom sa rozhodne, kto bude našu školu reprezento-

vať na regionálnom kole.  

Všetkým recitátorom ďakujeme a držíme im palce.  

II. kategória - poézia   

1. miesto – Emma Kyzúrová – 5.A 
2. miesto – Eva Milada Hroboňová – 5.A 

                     Marek Abelovský – 5.C 

3. miesto – Diana Alabánová – 6.B  

 

II. kategória – próza 

1. miesto – Rebeka Krnáčová – 5.A 
2. miesto – Liana Ráczová – 6.B 

3. miesto – Florencia Oláhová – 6.C   

III. kategória – poézia 

1. miesto – Lea Domská – 8.A 
2. miesto – Lucia Gombalová – 9.A 

3. miesto – Nikola Karlíková – 8.A 

III. kategória – próza  

1. miesto – Veronika Vaculčiaková – 7.A 
2. miesto – Kristína Kalmárová – 8.A 

                      Lea Kurtiniaková – 8.A 

3. miesto – Frederika Takáčová – 9.A 



     16. marca sa konalo obvodné—výberové kolo HK, na 

ktorom sa z našich školských víťazov najlepšie darilo 

Petrovi Klimentovi  za I. kategóriu a Emme Kyzúrovej z 

II. kategórie. 

Aj týmto našim reprezentantom gratulujeme a držíme 

silno prsty na regionálnom kole, ktoré bude v apríli. 
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Dobré knihy,  

Ak sú skutočne dobre a múdro napísa-

né,  

Sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti,  

masťou na oči, lievikom múdros-

ti,  

zrkadlom cudzích myšlienok a či-

nov,  

našich vlastných myšlienok a či-

nov 

potom vodidlom.  

Jan Ámos KOMENSKÝ  

Účastníci obvodného kola—postupujúci je Peter Kliment /spodný 

rad  prvý zľava/ a Emma Kyzúrová /horný rad druhá zľava/ 

Víťazi školského kola  na snímke so všetkými recitátormi 

Tréma pred súťažou 

Text a foto S.P. 



Šikana nie je nič pre mňa 
 

Šikana nie je nič pre mňa, 
s mojou povahou to nie je vhodná herňa. 
Ja mám rád ľudí, radosť, veselosť 
a nechcem im robiť veci pre zlosť. 
 
So šikanou sa všetci stretávame, 
a je dobré, ak pred ňou oči nezatvárame. 
Môže to byť príležitosť každodenne,  
pred šikanou zavrieť vrátka pekne. 
 
Keď sa do šikany nezapojíme,  
možno niekoho smutného zachránime. 
A keď sa proti šikane ozveme, 
tak sa proti nerozumným ľuďom vzoprieme. 
 
Šikanovania už bolo dosť! 
Vypracme všetku tú zlosť! 
Naučme sa ľuďom pomáhať 
a svoje srdcia otvárať. 
 
Aurel Csöböny  
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Zastavme ju! 
 
Šikana je 21. storočí jeden 

z najvážnejších problémov. Hoci je ľahko pre-
hliadnuteľná, dá sa riešiť mnohými spôsobmi. 

Veľa detí a tínedžerov už malo skúse-
nosti so šikanou. Ako by sme to mali riešiť? Ml-
čanie rozhodne nepomôže. Podľa mňa by mala 
byť šikana na školách preberanou témou. Tým 
sa totiž môže pomôcť šikanovaným žiakom, kto-
rí nemajú odvahu povedať to. Šikana je len pre-
javom závisti alebo osobných problémov. Mali 
by sme sa od nej držať čo najďalej, aj keď sa 
nás priamo dotýka.  

Prostredníctvom týchto riadkov by som 
chcela vyzvať všetkých žiakov, aby sa šikany 
nebáli, a aby o problémoch rozprávali s rodičmi, 
kamarátmi alebo učiteľmi. A tí, ktorí šikanujú by 
sa mali zamyslieť, prečo to skutočne robia, a že 
ľudia, ktorých šikanujú, za ich problémy nemô-
žu. Spoločne predsa šikanu dokážeme zastaviť!  

 
Bianka Bolčová 

Motto 63. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 
2015 – 2016 

ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI 
Motto 63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE sa viaže k Európskemu roku  
boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska Únia.  
 

PÍSOMNÉ PRÁCE, postupujúce do vyššieho kola: 
 

Veková kategória 2 (10 – 12 rokov): Šikana - nič pre mňa!  

Aurel Csöbönyei, ZŠ Vajanského:             /text básne v úvode stránky/ 

„Šikana nie je nič pre mňa“ (Kód 222) - poézia 
 
  
  

Veková kategória 3 (13 - 15 rokov): Kyberšikana - len neškodný žart?  
Kalmárová Kristína, ZŠ Vajanského:  



INDIVIDUÁLNE UMELECKÉ PRÁCE 
Veková kategória 1 (6 - 9 rokov) 

Všetko bude v poriadku. 
1. miesto: Marcela Líšková, ZŠ Vajanského Lučenec: "Tri sestry." (Kód 111) 

Dievčatá to zvládnu tiež! 
1. miesto: Ema Beracková, ZŠ Vajanského Lučenec: "Dievčatá to zvládnu tiež!" (Kód 
113) 

Veková kategória 2 (10 – 12 rokov) 
Šikana - nič pre mňa! 

1. miesto:  Viktória Líšková, ZŠ Vajanského Lučenec: Šikana - nič pre mňa!" (Kód 122) 
Veková kategória 3 (13 - 15 rokov) 

„Pozdvihla som svoj hlas ...“ 
1. miesto:  Michaela Madarášiová, ZŠ Vajanského Lučenec: "Pozdvihla som svoj 
hlas..." (Kód 131) 
3. miesto:  Lucia Gombalová, ZŠ Vajanského Lučenec: Pozdvihla som svoj hlas" (Kód 
131) 

Mier, to je umenie. 
1. miesto:  Frederika Takáčová, ZŠ Vajanského Lučenec: "Mier, to je umenie." (Kód 132) 

Kyberšikana - len neškodný žart? 
2.miesto: Letícia Zvoncsárová, ZŠ Vajanského Lučenec: "Kyberšikana - len neškodný 
žart" (Kód 133)     
                                                                                                                                                     

              Do celoslovenského kola postúpili práce, ktoré sa umiestnili na 1. mies-
tach v jednotlivých kategóriách. Všetkým umelkyniam gratulujeme a želáme ve-
ľa úspechov v celoslovenskom kole  
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 Dospievanie je etapa života, kedy telo prechádza radom fyzických zmien. Dievčatá 

i chlapci urobia veľký krok vo svojom vývoji, hlavou sa im preháňa množstvo otázok. 

Prečo sa mení moje telo, čo sa so mnou deje?“ Odpovedať žiakom na  otázky spojené s touto 

témou, rozobrať všetky detaily priamo na vyučovacích hodinách nie je možné. Na besede 

o dospievaní dňa 15.2.2016 poskytla Mgr. Karin Lőkeová dievčatám a 19. 2. Mgr. Lucia Čema-

nová  chlapcom  štvrtého ročníka základné poznatky o biologických, emocionálnych 

a sociálnych  zmenách v období puberty. 

V atmosfére vzájomného porozumenia, pohody, dôvery vyučujúce odpovedali na  zvedavé 

otázky chlapcov a dievčat. Žiaci ocenili na záver besedu poďakovaním . 

V podobnom duchu prebiehali aj besedy v tretích ročníkoch, ktoré pre žiakov pripravili štu-

denti Strednej zdravotníckej školy v Lučenci.   
                       

BESEDA O DOSPIEVANÍ 
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Žiaci 3. A, 3. B a 4. A triedy sa v dňoch 16. a 17 februára 2016 zúčastnili odbornej pred-

nášky realizovanej p. Ing. Šupicom z Obvodnej poľovníckej komory v Lučenci na tému: vybrané 

druhy poľovnej zveri nášho regiónu. Prednáška bola zameraná na environmentálno – ekologic-

ký aspekt poľovníctva. Doplnená bola prezentáciou, ukážkami trofejí, preparátov zveri, zhodov 

parožia, fotografiami zveri a ich hlasových prejavov čo bolo pre žiakov nové 

a zaujímavé.  Každej triede p. Ing. Šupica odovzdal kalendár poľovnej zveri nášho regiónu 

a oboznámil ich s výtvarnou súťažou: Lesné zviera je môj priateľ, do ktorej sa môžu zapojiť svo-

jimi výtvarnými prácami. Zapájaním sa do environmentálnych aktivít podporujeme  záujem na-

šich žiakov o prírodu a život v nej. 
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     O Jankovi Kršiakovi, deviatakovi , športovcovi, ale aj 
dobrom žiakovi sme na stránkach Bzučovín už písali. Ne-
dávno sa mu podaril opäť pekný športový výkon, a preto sa 
k nemu vraciame. 
 

     Mladý atlét pred šampionátom okupoval v behoch 
na 60, 150 a 300 metrov druhú priečku v slovenských 
halových tabuľkách. Je však ambiciózny, pretože ani 
choroba mu neubrala chuť  a odhodlanie štartovať v 
športovej hale Elán vo všetkých troch šprintérskych 
disciplínach. 
„Janko do finále behu na 60 metrov nastupoval 
s tretím najlepším časom – 7,72 sekúnd. Zabojoval 
a napokon získal striebro s časom 7,69 sekúnd. Ško-
da, že pre chorobu nemohol ísť naplno, pretože jeho 
osobný rekord na tejto trati má hodnotu 7,59 se-
kúnd,“ vyjadril sa Pauko na margo výkonu Jána Kr-
šiaka, ktorého čakali ďalšie šprinty.  Potom pozor-
nosť opäť upriamil na súťažné predstavenie Jána 
Kršiaka. 
„Pred štartom behu na 300 metrov mal Jano malú 
dušičku. Nevedel, ako bude na najťažšej šprintérskej 
trati starších žiakov na tom s dychom. Dostal však 
najlepšiu dráhu a s čas 38,91 sekúnd mu vyniesol 
striebro. Síce to nebol osobný rekord, no pred prete-
károm na 3. priečke mal výrazný náskok.“ 
Mladého Novohradčana slušný výkon pred behom na 
150 metrov povzbudil. Náladu mu pozdvihla aj dobrá 
správa ohľadom dráhy, na ktorej mal nastúpiť. „Pred 
štartom ho veľmi boleli stehná, no aj napriek tomu, 
že už mal toho dosť, sa pokúsil o malý zázrak. Vyšlo 
to. Časomiera mu ukázala 18,22 sekúnd, čo zname-
nalo tretie striebro,“ upresnil Pauko. 
V tábore MAC Redox zavládla radosť. J. Kršiak však 
poznamenal: „Dve striebra by som vymenil za jeden 
majstrovský titul.“ 
Tréner Pauko slovami chvály na adresu Kršiaka ne-
šetril. „Klobúk dole pred jeho výkonom. Ukázal, že 
má bojovné srdce. Po veľkých maródkach nám zabez-
pečil výborný výsledok.“ 

Trikrát strieborný Ján Kršiak.  

Prevzaté z regionálnej tlače foto: D.Pauko 



vtipné poznámky zo žiackej knižky! 

 Pozerá sa na mňa cez pravítko a smeje sa, že som 
zelená.  

 Váš syn behá po chodbe nepovolenou rýchlosťou.  

 Žiak sa mi smeje za chrbtom do očí.  

 Váš syn rozložil po triede kolieska šunkovej salá-

my a čakal, kto sa šmykne.  

 Na hodine fyziky si žiačka poukladala za seba stoličky 
a hrala sa na vláčik.  

 Ostrihajte svojho syna, na hodine nevidí!  

 Jedol cez hodinu cukríky po záruke.  

 V škole sa nesústredí, neobsedí a 
skáče mi do reči.(Mama odpísala: 

Aj doma!)  

 Žiačka prišla neskoro na hodinu, naj-
edla sa a ešte mala potrebu sa nama-
ľovať.  

 Žiak hádzal do tabule lekvároš.  

 Odmietol písať poznámky s tým, že 
škoda pera.  

 Cez prestávky kradol spolužiačkam desiaty, pretože 
držia diétu.  

 Žiaci počas hodiny začali štekať, aby som nezisti-

la, že majú v skrini schované šteňa.  

 Žiačka sa počas hodiny slovenského jazyka vypýtala 
na WC, ale namiesto  toho zašla do školskej jedálne, 
drzo si do triedy doniesla buchty a pokojne sa na hodi-
ne naobedovala.  

 Žiak jedol až kým nedojedol a keď dojedol, tak pove-
dal: A ešte sa napijem!  

Pripravil R.Belan 


