


V čísle nájdete: 

 otvorenie škol-

ského roka 

 Ocenenie našich 

žiakov na Dňoch 

mesta 

 Vítanie prezi-

denta 

 Prvé aktivity v 

roku 

 ŠKD v septembri 

 Spomienky dru-

hákov na prázd-

niny 

 Bzučozábava 

Ahoj, Bzučiaci! 

 Tak vás opäť vítam na prahu 

nového školského roka. Vás, ktorí 

ste už žiakmi našej školy nejaký ten 

„piatok“, ale aj vás, ktorí ste prišli 

do nej po prvýkrát. 

Prázdniny  sa presypali ako piesok 

medzi prstami a ostali po nich iba 

spomienky. Niektoré bohatšie, iné 

menej, ale pre všetkých to bol čas 

oddychu a načerpania nových síl do 

nových súbojov s násobilkou, vy-

branými slovami či letopočtami. 

Kolektívy sú viac menej ustálené, 

prázdniny prebraté a ostáva nám  

pustiť sa  s plnou vážnosťou  do 

práce. Mnohí máte za sebou už 

vstupné previerky a ak sa ukázali 

ako náročné, s ktorými ste mali ve-

ľa roboty, je to signál toho, že učivo 

buď „uletelo“ kamsi do stratena, 

alebo sme mu nevenovali dostatok 

pozornosti na konci minulého roka. 

Preto treba o to viac  a s väčšou váž-

nosťou začať tento rok, aby sme na 

jeho konci mohli bilancovať iba 

dobré výsledky. 

Ja vám na začiatku tejto ťažkej ces-

ty prajem veľa trpezlivosti, chute 

chcieť spoznávať nové veci,  úcty k 

tým, ktorí sa nám snažia tieto vedo-

mosti sprostredkovať a aj zdravie, 

aby sme to spoločne zvládli. 

                        Váš Bzučo 

1.9. Deň Ústavy Slo-
venskej republiky 
9.9. Deň obetí holo-
kaustu a rasového 
násilia 
15.9.  Sedembolest-
ná Panna Mária  

16.9. Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej 
vrstvy 

23.9. Jesenná  rovno-
dennosť  

24.9. Deň EURA  

 

 

Zažiarili očká Adamovi, 

keď dostal do rúk šlabikár nový. 

Hneď sa mu v škole zapáčilo  

 i pani učiteľka usmieva sa milo. 

Hrdo hlása: „Už som 

školák veľký, 

v usilovnosti predbeh-

nem i včielky!“ 



LUČENEC. Vo štvrtok 18. augusta začalo Lučenské hodovanie a 
oslavy Dní mesta Lučenec. Pri príležitosti osláv udelila samospráva 
niekoľko ocenení. 
V piatok 19. augusta popoludní si z rúk Alexandry Pivkovej, primátor-
ky mesta, prebralo ocenenia množstvo ľudí. Okrem ceny mesta ude-
lili i ceny primátorky, ďakovné listy mesta, uznania mestského zastu-
piteľstva, ale aj mimoriadne ocenenia. Z cien sa tešili i žiaci lučenec-
kých základných a stredných škôl. 
 
Ocenenia získali aj žiaci základných a stredných škôl. Medzi tých 

mladších patrili Filip Hýravý, Dominik Caban, Nikolaj Matisko, Fi-

lip Rusnák a Erik Haško. Ocenenými stredoškolákmi boliPeterJaško, 

Ivan Horváth, Tijana Feketeová, Júlia Gondová a Dominik Gab-

riel. 

 

Vyššie spomínaní /zvýraznení/ sú bývalí žiaci našej školy na kto-
rých sme právom hrdí. Keďže už nenavštevujú našu školu,  sr-
dečne im dodatočne gratulujeme, držíme im mocne palce, aby 
sa im aj naďalej darilo a získavali podobné ocenenia. 

Dni mesta 2016 
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Text a foto—Lučenecko 



Za veľmi nepriaznivého počasia, aké nepamätajú ani tí 

najstarší pamätníci, sa konalo 5. septembra 2016 slávnostné 

otvorenie nového školského roka.  

Pozvanie prijali aj hostia – Ing. Rút Olšiaková a MUDr. Zaher 

Mahmoud – poslanci Mestského zastupiteľstva v Lučenci. 

Keď sa počasie neumúdrilo ani po dlhej chvíli čakania, vede-

nie školy rozhodlo, že pokračovať budeme v triedach improvi-

začnou B-variantou.  Deviataci  ešte stihli prváčikov odviesť do 

tried, kde program pokračoval.  

Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky a hostí, predstavili 

pani zástupkyne učiteľský zbor a dievčatá zo Zvončeka tradič-

ne zaspievali . Školský rok teda odštartoval a veríme, že dažďo-

vé kvapky, ktoré kropili celý prvý deň prinesú všetkým nám iba 

šťastné a radostné chvíle. 

Otvorenie školského roka 2016/17 
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Text a foto S.P. 



Vážení prítomní, ctení hostia , milé  kolegyne, kolegovia, spolupracovníci, rodičia, 

milí žiaci, 

 Prázdniny sú nenávratne za nami a nás teraz čaká slávnostné otvorenie 

nového školského roka 2016/2017, ktoré je v histórii našej školy už tridsiate 

piate. 

Dnes  sa naša školská rodina rozšírila o nových žiakov— prváčikov, zaželajme  

im teda úspešný  školský rok, radosť z učenia a dobrých nových spolužiakov.  

 

Milí žiaci,  patrí sa nám poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí Vám po-

čas prázdnin vynovili, upratali  triedy, chodby . Okrem technických zamest-

nancov to boli aj pani učiteľky, vychovávateľky, asistentky.   Poďakovanie 

patrí aj tým žiakom a učiteľom, no najmä pani kuchárkam, ktoré okrem to-

ho, že varia výborné obedy,  starali sa o kvetinové, zeleninové  záhony ako 

i o stromčeky a kríky. 

Nezabudnite aj vy skontrolovať a podľa potreby ošetriť stromčeky a ostatnú 

zeleň na vašich úsekoch. 

Tento rok nás čaká veľká povinnosť, zrekonštruovať hádzanárske ihrisko a 

premeniť ho na multifunkčnú športovú plochu, lebo pravidelný pohyb je zá-

kladom nášho zdravia.  

Verím, že okrem učenia budete svoj čas tráviť aj v množstve krúžkov, ktoré 

vám aj tento rok škola ponúka. Sú medzi nimi osvečené /športové, džudo, 

stolnotenisový, tanečné, matematické, jazykové/,  ale pribudli aj nové /

šachový, poľovnícky/. 

Na konci školského roka som vyhlásila súťaž o najlepšieho čitateľa kníh. Ve-

rím, že v čase prázdnin, v tie dni, ktoré boli upršané, boli knihy vaším spoloč-

níkom. Veď tento školský rok je vyhlásený rokom čitateľskej gramotnosti. 

Preto bude čítanie na poprednom mieste , veď je základom každého učenia. 

Na záver môjho príhovoru Vám chcem ešte raz všetkým zaželať úspešný škol-

ský rok plný radosti, šťastia, pohody. .... 

Verím, že na našej škole môžeme pokojne uplatňovať myšlienky českého spi-

sovateľa, novinára, estetika i filozofa Karola Čapka: „ Výchova detí nie je  

v tom, poučovať ľudí alebo im robiť kázeň, ale dávať im príležitosť, aby sa-

mi premýšľali, sami porovnávali.“ 

 

/upravené, skrátené/ 
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Po otvorení školského roka sa redaktori roz-
behli do tried a  snažili sa zachytiť atmosféru 
prvého dňa. 
Opýtali sa našich spolužiakov  Ako prežili 
prvý deň po prázdninách a Aké majú plá-

ny a očakávania v tomto školskom roku 
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Letícia Zvonczárová—9.C 

Do školy som sa v podstate 

tešila a bojím sa Monitoru a 

prijímačiek 

Barbora Kyzúrová—5.A 

Prvý deň sa mi páčil, lebo bolo veselo 

a som rada, že máme milú triednu 

pani učiteľku. 

Teším sa na výtvarnú a recitačné sú-

ťaže 

Lea Mária Kurtiniaková—9.A 

Najviac sa mi páčilo, ako sme 

my, deviataci, odvádzali prvá-

čikov do tried. Ešte nedávno 

tak odvádzali starší spolužiaci 

nás. 

Mám strach z testov, skúšok, 

ale na strednú školu sa už te-

ším 

Ivan Čičmanec—8.A 

Už som sa veľmi tešil na spolužia-

kov. 

Predpokladám, že to bude náročnej-

šie. Teším sa na dejepis a „Mor ho!“ 

 

Viktor Manuel Vágaj—4.B 

Veľmi som sa už tešil do školy, lebo do-

ma som sa už nudil 

Najviac sa teším na matiku, telesnú a na 

veľké prestávky s kamarátmi 
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Ján Ďatko—školník /zastihnutý už v prvý deň pri oprave / 

Od prvého dňa som v kolotoči. 

Teším sa na peknú jeseň, dobré deti, po ktorých nebude tre-

ba nič opravovať a zvlášť na dôchodok 

Michal Dobrocký a Sárinka Kopová—1.C 

Veľmi sa nám páči pani učiteľka, veľké 

zošity a tešili sme sa na spolužiakov 

tešíme sa nato, že sa naučíme písmenká a 

ako sa treba správať 

A takto to vyzeralo v 1.C v prvý školský deň 
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1.B trieda—Martin Danč—teším sa, že ma preložili. Teším sa na Roba a Kuba a že sa naučím 

čítať. Máme peknú pani učiteľku 

1.A trieda—Oliver Kováčik—prvý deň sa mi páčilo, že tu bolo veľa ľudí, že máme 

peknú pani učiteľku. Spolužiakov poznám už z prípravky. Teším sa na školu, že sa 

veľa naučíme. 



     9. september 2016 - 9:15 – pred 

Mestský úrad v Lučenci  prichádza-

jú čierne limuzíny a z jednej z nich 

vystupuje prezident Slovenskej re-

publiky pán Andrej Kiska. Podáva 

si ruky s deťmi, dospelými, všetký-

mi, ktorí ho prišli v toto slnečné rá-

no pozdraviť. 

Nasleduje oficiálne privítanie pod-

ľa staroslovanských zvykov, chle-

bom a soľou. A to už máme v réžii 

my zo Základnej školy na Vajanské-

ho ulici v Lučenci. Emka Beracková 

a Peter Kliment pozdravili pána 

prezidenta a predstavili časť našej 

folklórnej speváckej skupiny Zvon-

ček, dievčatá z 3.B triedy, ktoré za-

spievali na úvod novohradskú pie-

seň. Úsmev a radosť v očiach všet-

kých prítomných potvrdzovali, že 

sme sa tejto čestnej úlohy zhostili 

naozaj výborne. 

     Pán prezident poďakoval našim 

žiakom za krásne privítanie,  

v krátkom príhovore pozdravil  oby-

vateľov Lučenca  a vysvetlil dôvody 

svojej pracovnej návštevy v našom 

meste. S pani primátorkou sa budú 

rozprávať aj o tom, ako urobiť život 

v našom meste krajším a ľudí 

šťastnejšími. 
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Text a foto av 



 Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s 
cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mest-
skej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu do-
pravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových 
vozidiel. Tento rok sa bude kampaň zameriavať na propagáciu ekonomických príno-
sov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizácie a spoločnosť. 

Európsky týždeň mobility 2016  
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LUČENEC. Do Európske-
ho týždňa mobility 
a športu sa opäť zapojil aj 
Lučenec. V rámci poduja-
tia Mesto v pohybe, ktoré 
sa konalo vo štvrtok 22. 
septembra, vytvorili 
v meste dokonca nový 
slovenský rekord. Na ná-
mestí tancovala grécky 
tanec viac ako tisícka lu-
čeneckých žiakov. 
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Svetový deň 

mobility 

podporili aj 

naši žiaci 

jazdou na 

bicykloch 

Foto s černošskou basketbalovou hviezdou ostane iste v pamäti 

veľmi dlho 
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... A takto to tancovalo na grécke tóny  sirtaki na námestí aj našim 

dievčatám 

Tanečníčky a 

športovkyne 

nám pred výko-

nom ochotne 

zapózovali 

Text a foto MG 
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BRATISLAVA 7. septembra 2016 (WBN/PR) - Európsky týždeň 
športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej 
aktivity v celej Európe. V roku 2016 sa uskutoční už jeho druhý roč-
ník. Koordinátorom 1. ročníka bol Slovenský olympijský výbor, v roku 
2016 sa tejto úlohy zhostilo Národné športové centrum.  

Aj v našej škole sa konalo veľké množstvo podujatí spoje-

ných so športom. Behali sme, skákali, tancovali 

Zumba roztancovala cez veľkú prestávku takmer celú školu 
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....tancovali veľkí, malí, ale aj pani učiteľky a aj pani riaditeľka, kto-

rá je akémukoľvek pohybu veľmi naklonená 

Súťažilo sa aj v loptových 

hrách, štafetových pretekoch, 

behoch 



Milí Bzučiaci! 

V tomto školskom roku otvárame v Bzučovinách novú rubriku—NAJ v me-

siaci. Chceme predstaviť šikovných spolužiakov, pochváliť úspechy našich 

žiakov ale aj pohaniť, ak bude treba poukázať na nejaký neduh, ktorý sa v 

škole rozmohol. 

Rubriku otvárame pochvalou 2.A triedy,  kde ani cez prázdniny nezaháľali 

a vyrobili veľmi krásne a zaujímavé prázdninové denníky. Tak sa vyberte s 

nami na prázdninové putovanie s našimi druhákmi. Zavrite na chvíľu oči a 

preneste sa spolu s nimi do Tatier, k moru, do zaujímavých táborov, či iba 

tak, neďaleko k starej mame na dobré buchty. 

Pekné putovanie!!! 
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Lucka Svoradová 

Esther Kerekešová 
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Erika Turtáková 

Viki Kamenská 

Texty—úžasná 2.A 
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Športové popoludnie v ŠKD 

Aj  deti zo školského klubu sa zapojili do Týždňa 

športu a prežili spolu športové popoludnie plné 

pohybu a zábavy. Najprv bežali  vytrvalostný beh  

po jednotlivých ročníkoch.  Kým pani vychováva-

teľka vypísala diplomy pre víťazov, súťažili 

v rôznych  zábavných disciplínach ako: kop do 

brány, hod na cieľ, odbíjanie pingpongovej lop-

tičky, hod kruhom na cieľ.  Za každú splnenú úlo-

hu dostali sladkú odmenu. Na záver  si všetci pek-

ne nastúpili, vyhodnotili celé popoludnie 

a víťazom vo všetkých kategóriách boli odovzda-

né diplomy. 



TVORIVÉ POPOLUDNIE V DOMOVE DôCHODCOV 

Dňa 21.9.2016 sa deti zo školského klubu zúčastnili tvorivého popoludnia 

v Domove dôchodcov Libertas. Zamestnanci pripravili spoločné podujatie 

detí a starých ľudí. Deťom sa aktivity a účasť na podujatí veľmi páčila a aj 

dôchodcovia boli veľmi spokojní . 
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Foto a texty K.Gubovičová 
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1 Jednotka je 

ako bič, 

nebojte sa deti nič. 

Mamka ju má veľmi rada, 

či od Janky, či od Rada. 

 

2  Labuť na jazere pláva, 

nie je pyšná ako páva. 

Tie dva vtáky krásne sú, 

3  Trojka v kúte joj-

ká: 

“Každý sa ma bojká! 

Ja však nie som zlá 

tak moc, 

4  Štvorka – to je stolič-

ka, 

chýba jej však nožička. 

Nesadnem si na ňu hneď, 

5  Päťka nie je dobrá vec, 

nepáči sa mi, to je moja reč. 

Ak sa mi však pritrafí, 

ihneď si ju opravím. 
 

Pripravila—av 


