


V čísle nájdete: 
 pasovačky prvákov a pia-

takov 
 jablko 2016 
 regionálna exkurzia ôsma-

kov 
 deviataci v programe o 

voľbe povolania 
 úspechy nášho Dominika 
 besedy o drogách 
 pohyb tela i mysle 
 beseda s J.Červenákom 
 predstavujeme osobnosti 

Novohradu 
 Exkurzia v Košiciach 
 spomienka na B.S.Timravu 
 testovanie piatakov 
 november v ŠKD 
 druhácke príbehy 

Ahoj, Bzučiaci, 

     Tak máme štvrtinu školské-

ho roka za  sebou. Ako sa ko-

mu štart vydaril, to už posúďte 

sami. Jedno je však isté. Aktivít  

a podujatí sme zažili neúre-

kom. Niet dňa, žeby sa niečo v 

našej škole nedialo. Besedy, 

olympiády, výstavy, pietne  

spomienky,  súťaže.  Aj toto 

číslo je prešpikované ukážkami 

podujatí, ktorých sme sa zú-

častnili v novembri.  A čo je 

zvlášť potešujúce, pribúda nie-

len podujatí, ale hlavne 

„šikovníkov“, ktorí tieto podu-

jatia mapujú—možno budúcich 

novinárov. A pre mňa je to sig-

nál, že naše Bzučoviny začínajú 

mať aj čoraz viac čitateľov. To-

mu sa zo srdca teším.  

Do konca kalendárneho roka je 

už iba kúsok. Čas neúprosne 

odkrajuje dni a hodiny starého 

roka, a preto je najvyšší čas 

nielen zabezpečiť najbližším 

darčeky, ale  zamyslieť sa nad 

celým uplynulým obdobím. 

Vieme, čo sa vydarilo i to,  na 

čo nie sme až tak veľmi hrdí.  

Je najvyšší čas  vstúpiť si kritic-

ky do svedomia a urobiť v ňom 

generálny poriadok. Vyuprato-

vať všetky neduhy a sľúbiť si, 

že sa pousilujeme byť lepší, 

usilovnejší ale v prvom rade 

smelší popasovať sa so všetký-

mi prekážkami, ktoré budeme 

musieť prekonať.  

Pekný december.  

Váš Bzučo 

KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH DNÍ 
 

NOVEMBER  

2. 11.  Pamiatka zosnulých 
9. 11.  Medzinárodný deň boja 
proti fašizmu a antisemitizmu 
9. 11.  Svetový deň slobo-
dy ,Vyhlásený americkým prezi-
dentom G.Bushom v 2002;  v 
tento  deň  roku 1989 padol 
Berlínsky múr. 
13. 11. Medzinárodný deň nevi-
diacich 
16. 11. Medzinárodný deň tole-
rancie Od roku 1996, UNESCO. 
17. 11. Medzinárodný deň štu-
dentstva 
18. 11. Medzinárodný deň bez 
fajčenia  
19. 11. Svetový deň prevencie 
týrania a zneužívania detí 
20. 11. Svetový deň detí UNICEF 
21. 11. Svetový deň televízie, 
OSN, vyhlásený v roku 1996, 
oslavuje sa od roku 1997; v ten 
deň v roku 1996 sa konalo prvé 
Svetové televízne fórum pri 
OSN. 
21. 11. Svetový deň pozdravov 
30. 11. Medzinárodný deň počítačovej  

bezpečnosti , pripomína sa od roku 

1988  

Tretí novembrový týždeň   -  Európsky týždeň boja proti 

drogám,  pripomína sa od roku 1992  

V minulom čísle zapracoval škriatok a v 

článku o Murgašových dňoch omylom na-

písal „skromné“ gymnázium—samozrejme 

išlo o Súkromné gymnázium v Lučenci. 

Všetkým sa ospravedlňujeme 



Pasovať , -uje, -

ujú nedok. i dok. hist. (koho na čo i za čo) udeľovať, udeliťnieko

mu hodnosť rytiera: p. niekoho na rytiera;  

Toto uvádza slovník. 

My sme nepasovali rytierov, ale prijímali sme do „cechu“ prváckeho a piatackého 

našich nových spolužiakov. 

Je to milý, už niekoľko rokov sa opakujúci rituál, na ktorý iste budú jeho účastníci 

dlho spomínať.  

Réžiu mali na starosti deviataci a školský parlament, ktorý v novom zložení zvlá-

dol prvú veľkú vážnu úlohu znamenite. 

Sľub prvákov 

 Ja som žiačik prváčik, 

hoci som len nováčik, 

sily mám ja veru dosť, 

budem všetkým pre radosť. 

 

Naučím sa čítať, písať, 

v poriadku vždy všetko mať. 

Nechcem predsa hanbu robiť, 

dobrým žiakom chcem sa stať. 

 

Sľub piatakov 

 Sľubujem pred týmto 
zhromaždením, 

že pre našu školu budem 
iba potešením, 

že sa budem učiť, poctivo 
študovať 

a do školy načas chodi-
evať. 

Učiteľov budem vždy 

počúvať, 

na hodinách vedomosti 

naberať. 

Pred školou nebudem 

postávať zbytočne, 

pripravený čakať budem, 

kým hodina sa nezačne. 

 A že školu našu radi 

máme, 

jej dobré meno verne za-

chováme. 

Tak na svoju česť sľubu-

jeme. 
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Text a foto A.V. 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=dok
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=ude%C4%BEova%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=udeli%C5%A5
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=hodnos%C5%A5


Jeseň každý rok prináša so sebou bohatú 
úrodu. Na našej škole sme už tradične zor-
ganizovali súťažné výstavy „O najkrajšie ja-
blko“ a   „Rarity našich záhrad“. Zástupcovia 
tried priniesli zo svojich záhrad ovocie a ze-
leninu, ktoré mali pestré a výnimočné farby 
a tvary. Dvadsaťčlenná porota zložená 
z netriednych učiteľov a zamestnancov ško-
ly vybrala z každej kategórie tri najkrajšie 
„výtvory“ našej prírody. A je na čo pozerať! 
Výstavky sú výnimočne naaranžované, žia-
ria farbami jesene a nejeden z nás sa pri 
nich pristavil a obdivoval ich.   

Porota vyhodnotila najkrajšie jablká a rarity 
záhrad. Výsledok ich hodnotenia je nasle-
dovný:  
V súťaži O najkrajšie jablko 
1. miesto 5.A 
2. miesto 9.C 
3. miesto 6.B a 9.A  
V súťaži Rarity našich záhrad 
1. miesto 7.A 
2. miesto 6.A 
3. miesto 9.C 
Víťazom  blahoželáme a všetkým zúčast-
neným triedam, vyučujúcim, žiakom a po-
rote ďakujeme za zrealizovanie a vyhod-
notenie výstav. 
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SÚŤAŽNÉ VÝSTAVY „Najkrajšie jablko“      
                   a „Rarity záhrad“ 

Stranu pripravila :  
Ing. RNDr.Miroslava Fízeľová  



                    Naša exkurzia sa začala pred bránami 

školy, odkiaľ nás autobus viezol rovno k  prvej 

zastávke - Políchno. Napriek menším komplikáciam na 

ceste sme sa dostali na miesto včas.  

               Po vystúpení  z autobusu nás privítala pani, 

ktorá nám otvorila rodný dom Boženy Slančíkovej 

Timravy. Prehliadka domu, kde sa Timrava narodila, 

bola zaujímavá, nakoľko tam bolo všetko pôvodné a 

dokonca sme videli aj jej rukopis . Následne sme sa 

presunuli do školy, v ktorej sa niekedy učilo . Sedeli 

sme v laviciach ako naši predkovia a aj sme si veselo 

zaspievali . K škole patrilo aj malé školské múzeum . 

Po prehliadke histórie Políchna sme sa autobusom pre-

pravili do neďalekej obce Ábelová, v ktorej Timrava 

pôsobila časť svojho života ako opatrovateľka v ma-

terskej škole. Prehliadli sme si budovu vtedajšej škôlky 

a naša cesta za poznaním smerovala k pamätníku 

obesených partizánov a civilistov na Budinej, ktorí 

pomáhali oslobodzovať náš kraj.  Pán starosta Budinej 

Marian Čerpák nám porozprával zaujímavosti aj o ob-

ci. Ďalšia a záverčná obec, ktorú sme navštívili, bol 

Divín. Divín má bohatú históriu, tak bolo čo pozerať . 

Prehliadka divínskym kaštieľom zaujala mnohých. 

Pokrčovali sme k hradu Divín, z ktorého je nádherný 

výhľad na priehradu Ružiná . 

              Do Lučenca sme prišli s úsmevom na tvárach, 

obohatení o nové informácie. 

Matej Goljan 8.A 
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Dominik Caban 
Dominik získal ocenenie LEAF Award 2016 

za súčasný projekt, fontánu založenú na prin-

cípe laminárneho prúdenia vody. Jeho príbeh 

inšpiruje vytrvalosťou, excelentnosťou, pod-

nikavosťou a hlbokým záujmom o praktické 

využitie technologických znalostí v súčas-

nom priestore. Nemenej zaujímavá je aj mie-

ra angažovanosti Dominika vo svojej komu-

nite, kde ochotne poskytuje svoje elektro-

technické zručnosti a pomáha škole, v ktorej 

študoval, či aktuálne študuje. 

ČO JE LEAF AWARD 

Oceňujeme talentovaných študen-

tov, ktorí majú charakter, hlavu pl-

nú dobrých nápadov a makajú nie-

len na skvelých výsled-

koch v škole, ale aj na 

svojom okolí a inšpiru-

jú ostatných. 
Ak patríš medzi takýchto šikovných 

študentov aj ty, individuálnym 

programom šitým na mieru môžeme 

profesionálne podporiť aj tvoj osob-

ný rozvoj či vymakaný projekt v 

hodnote 3 000 EUR, 6 000 EUR ale-

bo 9 000 EUR. 
LEAF Award 2016 

Naj makovice boli slávnostne ocenené 

pri príležitosti 17. novembra, Pamätné-

ho dňa SR a Medzinárodného dňa štu-

dentstva. 
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Galavečer, pri ktorom boli prvé ocenenia odo-
vzdané, sa konal 12. novembra 2016 v sídle or-
ganizácie LEAF Academy na Sasinkovej 13 
v Bratislave. Podujatie sa konalo pod zášti-
tou prezidenta SR Andreja Kisku. 



     Aj my sme využili príležitosť 

a pri najbližšom stretnutí s Do-

minikom /piatok 18.novembra/ 

zorganizovala pani riaditeľka 

tlačovú besedu s naším, už 

slávnym, bývalým žiakom. Pri-

zvaní okrem našich žiakov boli 

aj zástupcovia regionálnych 

novín 

Tento projekt sa rozhodol robiť preto, lebo od malička ho zaujíma voda a elektrotechnika. V budúcnosti by chcel tieto 
fontány aj vyrábať, pretože v súčasnosti je podľa jeho odhadu 90% fontán založených na turbulentnom prúdení vody. 
Chcel by z vody urobiť jedno veľké premietacie plátno, kde by boli regulované kvapky vody a dali by sa v nej vykresľo-
vať rôzne písmená, obrázky, texty.  
Ako siedmak na základnej škole získal v roku 2013 na bratislavskom Festivale vedy a techniky Cenu poroty (Cena 

prof. Jána Vilčeka z Univerzity v New Yorku, nositeľa ocenenia za technologický pokrok v Spojených štátoch) za prácu 

s názvom Laserový projektor. Ako ôsmak vyhral v roku 2015 súťaž Základoškolská odborná činnosť (ZOČ) v kategórii 

Elektrotechnika a elektronika s prácou Skladanie farieb v laminárnej fontáne. Ako deviatak v roku 2015 získal na Celo-

slovenskom finále Technickej súťaže mladých elektronikov (TSME) v Súťaži prinesených výrobkov 3. miesto a v Tech-

nickej súťaži 2. miesto. Už od základnej školy ozvučuje školské akcie a podieľal sa aj na ich organizovaní. Pracoval 

aktívne pri spravovaní školskej počítačovej siete a technickej podpore užívateľov.  
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Text a foto SP 



     Už sme na stránkach našich 

novín spomínali, že našich devia-

takov čaká náročný rok—

testovanie, rozhodovanie sa čo 

ďalej po skončení základnej školy 

a následne prijímacie pohovory na 

zvolených školách. 

Že je rozhodovanie o svojej bu-

dúcnosti náročné, netreba nikomu 

zvlášť zdôrazňovať. Zaujímavé je 

však iba vtedy, keď sa to dotyčné-

ho konkrétne dotýka. A aby to 

rozhodovanie bolo čo najmenej 

bolestivé, pripravujeme pre našich 

deviatakov rad podujatí, ktoré by 

im tieto vážne životné kroky mali 

uľahčiť. 

Jedným z nich je program profe-

sijnej orientácia a voľby povola-

nia, ktorý už tradične na našej 

škole organizuje CPPPaP /p.Mgr. 

Chrienová/. Mal by detailne odha-

liť, čo sa v tom ktorom deviatakovi 

skrýva, na čo má, či nemá pred-

poklady resp. čo mu jeho študijné 

výsledky dovoľujú. Do konca no-

vembra ho absolvujú všetky de-

viate triedy. 

23. novembra sa Burzou stred-

ných škôl rozbehla šnúra podujatí, 

ktoré by mali deviatakom priblížiť 

jednotlivé stredné školy.  

A rodičia deviatakov si zas mohli 

vypočuť od tých najkompetentnej-

ších zástupcov stredných škôl  na 

spoločnom rodičovskom združení, 

aké sú možnosti štúdia v našom 

meste a najbližšom okolí.  
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Vypĺňanie dotazníkov bola tá menej príjemná /ale dôležitá/časť programu 

Na burze bolo čo obdivovať 



     V rámci Týždňa boja proti 

drogám sa v našej škole ko-

nalo množstvo podujatí. Jed-

ným z nich boli besedy o 

drogách, ich ničivých účin-

koch a spôsoboch ako sa im v 

živote vyhnúť. Zúčastnili sa 

ich všetky ročníky a ohlasy na 

kvalitu boli vynikajúce. 
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Aj pre deviatakov bola beseda zaujímavá 

Piataci spoločne čítali „desatoro bez drog“ 

Poďakovanie patrí pani učiteľke Guláno-

vej—koordinátorke drogových  závislostí 

na škole za vydarené podujatie 

Texty a foto SP 



Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je po-

hyb.“ 

    Poslaním školských knižníc je popri poskytovaní knižnično-informačných služieb aj organizácia 

vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre svojich používateľov. Na podporu zvyšovania infor-

mačnej gramotnosti a čitateľskej kultúry žiakov môžu využívať rôzne formy a metódy individuálnej alebo 

kolektívnej práce. 

Pedagógovia i žiaci zo Základnej školy na Vajanského ulici  v Lučenci  si plne uvedomujú da-

né skutočnosti. Pokúsili sa preto zorganizovať týždeň, v ktorom podľa odporúčaní Ministerstva školstva 

spojili „ POHYB MYŠLIENOK S POHYBOM TELA.“ 

Odmalička nás formuje a svojím správaním usmerňuje rodina, škola , kamaráti, spolužiaci či iní 

dospelí ľudia, s ktorými prichádzame do kontaktu. Na škole venujeme pozornosť formovaniu žiakov od 

najmenších prváčikov. Pani riaditeľka Ľudmila Lacová spolu so „školskou knihovníčkou“ Katarínou Gubo-

vičovou slávnostne pasovali žiakov prvých ročníkov za čitateľov školskej knižnice. Nové čitateľské 

preukazy hneď poslúžili pre vypožičanie kníh, v ktorých zvedavé oči prvákov so záujmom hľadali prvé pís-

menká, slabiky, slová,.... 

V knižnici sa organizoval vedomostný kvíz pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Celotýždenne 

mohli žiaci tvoriť svoje vlastné prvotiny v podobe komiksov , kde si mohli rozvíjať fantáziu, predstavivosť, 

slovnú zásobu, hlasné čítanie i tvorivé písanie. 

Okrem pohybu myšlienok sme rozpohybovali aj na-

še telá. V pondelok sme zorganizovali pre malých aj veľ-

kých skokanov súťaž v preskoku cez švihadlo. Takto 

športovo naladení žiaci pokračovali v utorok krásnou hud-

bou a pohybom vo veľkej telocvični. Očarila ich zumba.  

Okrem poukázania na potrebu aktívneho športu 

a pohybových aktivít pre deti sme zorganizovali súťaž 

o návrh na zdravú desiatu. Žiaci si navzájom odovzdávali 

vedomosti a poznatky o tom, ako pomôcť k lepším študij-

ným výkonom pomocou vhodnej stravy. 

Pedagógovia i žiaci si sľúbili, že nielen tento týždeň, 

ale aj nastávajúce týždne budú pokračovať v rozvíjaní čita-

teľskej gramotnosti nielen na vyučovaní slovenského jazyka 

a literatúry ale aj návštevou knižníc, spolu s priateľom člo-

veka – „KNIHOU.“ 

                                            Stanislava Líšková 
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Keď mám peknú knižku v 

ruke hoci neveľkú , 

je to, akoby som stretla 

dobrú priateľku. 

 

Kadečo mi vyrozpráva, 

čo ja nepoznám, 

zavedie ma do ďaleka, 

hore ku hviezdam. 

 

Keď mi večer začne sní-

ček lietať pri líci, 

ja zaspávam v postieľoč-

ke, knižka v knižnici. 

Zdravý život 
Dobré ovocie, to ja jem, 

lebo ho ja zbožňujem, 

ovocie a zelenina, 

to je dobrá pochutina 

Športovať to každý vie, 

je to dobré pre zdravie. 

Ideme my športovať, 

skákať, behať, zumbovať 

 

Viktória Mácková    4.B 

 

Šport s kamarátmi 
Pobehujem zhora, zdola, 

zašportujem si aj doma. 

Športujem ja celý deň, 

s kamarátmi trénujem 

Kamarátov ja rádmám, 

s nimi sa vždy dobre hrám. 

Hráme hokej, tenis, futbal, 

vďaka nim som dobrý deň 

mal 

Miroslav Lipták 4.B 

 

 

Super deň 
Mali sme dnes super deň, 

športovať a cvičiť len. 

Behy,  skoky, výskoky, 

veď nemám už dva roky, 

Aj keď sa nám nechcelo, 

ale bolo veselo 

Ján Janeš 4.B 
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Na besede s Jurajom Červenákom. 
      Žiaci z niekoľkých základných škôl v Lučenci mali možnosť 
stretnúť sa ešte v septembri  v 
Novohradskej knižnici so spiso-
vateľom Jurajom Červenákom. 
Beseda  žiakov skutočne zauja-
la, veď obsahom kníh spomína-
ného spisovateľa sú postavy, 
s ktorými  počas čítania dokáže-
me  prežívame  dobrodružstvo   
plné napätia  i hrôzy. 
Prostredníctvom Červenáko-
vých kníh sa dostávame do his-
torických  období ,  ktoré menej  
objavujeme v dejepisných 
učebniciach. Príchod Slovanov 
na územie dnešného Slovenska, 
stretnutia s rôznymi záhadnými 
bytosťami  je plný záhad, pri 
čítaní ktorých si prídu na svoje 
najmä tí, ktorí obľubujú  dobro-
družnú či fantastickú literatúru. Beseda  určite podnietila k čí-
taniu aj takých žiakov, ktorých  čítanie nepatrí k obľúbeným 
činnostiam. Tvorba Juraja Červenáka je zárukou  prežitia dob-
rodružstva  a niekedy hrôzy v časoch, ktoré našej fantázii dáva-
jú obrovský priestor. 
Od roku 2005 patrí k najúspešnejším slovenským autorom  

fantastickej a historicko-dobrodružnej literatúry. Je dvojnásob-

ným držiteľom ocenenia Česko-slovenskej Akadémie science 

fiction, fantasy a hororu v kategórii Najlepšia česká a slovenská 

kniha. Jeho romány a poviedky boli preložené 

do češtiny, poľštiny, angličtiny a ruštiny. 
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Testovanie piatakov 
     23. november 2016 bol pre piata-
kov významný deň. Významný aj pre-
to, že písali prvé vážne testy, ktoré 
mali odmerať, koľko vedomostí stihli 
za 4 roky nazbierať. 
S fotoaparátom sme ich zastihli po 
prvej časti—matematike a veru vyze-
rali dosť unavene. Tak im budeme dr-
žať palce, aby výsledky boli čo najlep-
šie. 



 

     V utorok 8.11. k nám do 
školy nečakane zavítala 
významná osobnosť Novo-
hradu- sám generálny kon-
zul SR v Petrohrade Au-
gustín Čisár. Je to rodák 
a obyvateľ obce Točnica, 
už 9 rokov žijúci 
a pracujúci v Rusku, mo-
mentálne v Petrohrade. 
A ako nám povedal, na 
svoju obec, na Lučenec, 
Novohrad i Slovensko je 
hrdý. Prišiel medzi žiakov 
8.a 9. ročníka a v rámci re-
gionálnej a občianskej vý-
chovy žiakom veľmi zaují-
mavo priblížil svoj život 
a prácu ako politik pracu-
júci pre Slovensko 
v Petrohrade. Všetci so 
záujmom počúvali a pýtali 
sa i na aktuálne politické 
problémy vo svete. Len 
škoda, že  musel odísť na 
ďalšie dôležité stretnutia 
a nemohol na všetko zod-
povedať. Veríme, že medzi 
nás ešte niekedy znova 
zavíta. 
Mgr. A. Hrončeková  

BESEDA S VÝZNAMNOU OSOBNOSŤOU NÁŠHO REGIÓNU 
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Aj o takýchto krásach 

Petrohradu rozprával náš 

hosť 



Exkurzia Košice 
 Naša exkurzia sa tentokrát začala na vlakovej 
stanici v Lučenci. Zišli sme sa v hojnom počte a 
všetci, plní očakávaní, sme si sadli do vlaku, 
ktorým sme putovali do metropoly východu. 
                Aj napriek tomu, že nám počasie 
veľmi neprialo,  napredovali sme k nášmu 
prvému cieľu, krásnemu historickému centru 
Košíc, kde sme nemohli prehliadnuť  nádherný 
Dóm sv. Alžbety, do ktorého sme sa, bohužiaľ, 
nedostali.Hneď vedľa dómu stojí Urbanova 
veža, ktorá je dnes múzeom voskových figurín. 
Zaujímave bolo aj košické divadlo .  
               Ale do Košíc sme prišli hlavne kvôli 

fyzike. Obed sme trávili vo vedeckotechnickom 

múzeu. Čakalo nás tam veľa fyzikálnych aktivít, 

ktoré sme brali ako učenie hrou. Súčasťou 

múzea je aj banícka expozícia. V tej sme mohli 

obdivovať priestory bane od počiatku baníct-

va, ale aj banícke náradie.Po vyfáraní z bane 

sme prešli mestom až k nákupnému centru, 

ktoré bolo pre nás čerešničkou na torte. Do-

mov sme sa vrátili všetci zdraví, s hlavami 

naplnenými o množstvo nových poznatkov. 

 

Matej Goljan 8.A 

 

Dňa 18.10 2016 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili 
exkurzie do Košíc. Začalo to tak,že sme sa 
ráno stretli na železničnej stanici a nastúpili 
do vlaku smer Košice. Cestovali sme dve 
a pol hodiny. Keď sme dorazili do Košíc, 
vybrali sme k Slovenskému technickému 
múzeu.Cestou sme videli veľa krásnych sta-
vieb.Napríklad Dóm svätej Alžbety, spieva-
júcu fontánu a veľkú elegantnú zvonkohru. 
Dozvedeli sme sa , že má 22 zvonov, a to 
preto, lebo Košice majú 22 mestských častí. 
Potom sme dorazili do múzea, kde sme vi-
deli veľa zaujímavých projektov a pokusov. 
V prvej časti vo fyzikálnom oddelení  nás 
najviac zaujal obraz, v ktorom sme videli 
seba, ale aj veci pred nami. Pokračovali 
sme do elektrotechnického oddelenia, kde 
sa nám okrem iného najviac páčil pokus 
s plazmovým výbojom vo valci. Po rôznych 
informáciách, zaujímavostiach a pokusoch 
sme sa pobrali do Auparku a na stanicu. 
Tam sme unavení, ale šťastní a plní nových 
dojmov nastúpili do vlaku a cestovali späť 
domov. Veríme, že nové vedomosti  
v živote využijeme a na pekný výlet bude-
me dlho spomínať. 
 

Simona Beňová 
Marek Brablec 
 6.A 
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Exkurzia do Košíc –návšteva Slovenského  technického múzea 

Exkurzie sa zúčastnili šiestaci 

i ôsmaci, preto vám ponúkame 

oba pohľady účastníkov na 

exkurziu 
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Na snímkach hore 8.A a na dolnej snímke 6.A trieda 



     Do mozaiky podujatí  z dielne žiakov a 
pedagógov  ZŠ na Ul. Vajanského k 65.výročiu úmrtia 
našej významnej rodáčky, výraznej literárnej osob-
nosti  obdobia kritického realizmu B.S.Timravy, sa 
zapísalo aj spomienkové stretnutie v lučenskom 
cintoríne v pondelok 21. novembra. Po úvodnom 
slove riaditeľky školy Ľudmily Lacovej prevzali 
štafetu samotní žiaci, ktorí svojim spolužiakom pri-
pomenuli dôležité životné medzníky autorky nez-
abudnuteľných príbehov. 
 Atmosféru podfarbili ľudovou piesňou aj  dievčatá  
z FSS Zvonček..  B.S.Timrava vo svojich dielach 
podávala dokonalý popis ľudí a ich mentality, vlast-
ností i zmýšľania, kritizovala  politické a národ-
nostné problémy a nijako sa nebránila kritizovať aj 
v tej dobe hlavné myšlienkové prúdy či praktiky 
bežného dedinského života. Príbehy zasadzovala 
zväčša do dedinského alebo malomestského pros-
tredia svojho rodného kraja a mnohé z nich sú 
založené na jej vlastných skúsenostiach a príbehoch 
z jej života.  
Žiaci našej školy pravidelne putujú po jej stopách v 
rámci vyučovania regionálnej výchovy, ktorej 
hlavným poslaním je nezabudnúť na historické od-
kazy predkov pôsobiacich v našom regióne. Preto 
po ukončení spomienkového aktu k myšlienke za-
chovávať minulosť určite prispela aj návšteva no-
vootvorenej siene významných osobností Lučenca, 
ktorá vznikla na podnet primátorky mesta Alexan-
dry Pivkovej. 
Veríme, že podobnými podujatiami prirodzene ve-

dieme žiakov k tomu, aby spoznali, vážili si a boli 

právom hrdí na  posolstvo, ktorého hodnota bude 

takýmto spôsobom zachovaná.  
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Dedina


Strana 17 

Návšteva Siene slávy Text a foto Z.Goljanová 



Jazda zručnosti na bicykli 
V septembri sme ešte využili pek-
né počasie a pre druhákov sme 
pripravili súťaž v jazde zručnosti 
na bicykli. Prekonávali prekážky 
ako koľajnica, veľký slalom, malý 
slalom, osmička. Všetci boli veľmi 
šikovní a tí ktorí boli najrýchlejší 
sa stali víťazmi. Získali diplom 
a sladké odmeny. 
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Všetci chceli zvíťaziť a dokázať, akí sú 

zruční 



Kamarátka knižka 
„Súťaž o najzaujímavejšie podujatie 

v školskej knižnici“ 
 
24. októbra sme aj my oslávili 
„Medzinárodný deň školskej knižni-
ce“ podujatím pod názvom 
„Kamarátka knižka“. Zahrali sme sa 
na obchod s knihou, počúvali roz-
právku, tvorili sme básničky, hrali 
sme divadielko, vytvorili sme plagát 
a zopakovali sme si vedomosti 
o knihách. Prežili sme v knižnici prí-
jemné popoludnie a už sa tešíme na 
ďalšie. 

Predstavenie knižnice 
prvákom 
Zase prišiel október, pr-

váci si trošku zvykli na 

školský režim, naučili sa 

už zopár písmen. Nastal 

čas, aby sme im predsta-

vili našu školskú knižni-

cu. Chceme, aby sa tešili 

na rozprávky a rôzne prí-

behy z kníh, ktoré im za-

tiaľ budú čítať rodičia, 

súrodenci....Prišla ich po-

zdraviť aj pani riaditeľ-

ka, porozprávala sa 

s nimi a bola zvedavá, či 

dobre poznajú rozpráv-

ky. 
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Texty a foto K.Gubovičová 



Strašidelný pochod mestom 
Posledný vyučovací  deň pred jesennými prázdninami sme sa 

venovali samým strašidelným veciam. Vyrezávali sme tekvi-

ce, zdobili sme s nimi školu a obliekali sa do hrôzostrašných 

masiek. O 16-tej hodine sme sa vybrali na prechádzku mes-

tom. Cestou sme vystrašili okoloidúcich, navštívili sme aj 

rôzne obchody, kde nás dobré tety a ujovia odmenili sladkos-

ťami, za čo veľmi pekne ďakujeme. Po návrate do školy nás 

vystrašila aj pani riaditeľka. Ďakujeme jej, ale aj rodičom, 

ktorí na nás nezabudli a rozdávali nám cukríky.  

Strana 20 

Tekvicové strašiaky 
V jednotlivých oddele-

niach sme vyrezávali 

tekvice a potom sme si 

vyzdobili školu. 



Namiesto tradičnej Bzučozábavy, 

vám prinášame príbehy našich 

druhákov Laury Švantnerovej a .... 

/uhádnite/ 
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