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Ahoj, Bzučiaci, 

december—Mikuláš, sneh, prvá sánkovačka 

a guľovačka a vianočné prázdniny spojené s 

najkrajšími sviatkami v roku, Vianocami—no 

kto by tento mesiac nemal rád?  Už ste napí-

sali Ježiškovi, čo má priniesť pod stromček? A 

poslúchali ste zodpovedne? Ak áno, tak via-

nočná nádielka bude isto bohatá. A keď aj 

nebude, sviatky pokoja a mieru nie sú len o 

darčekoch. Sú prevoňané škoricou a vanil-

kou , ihličím a určite aj veľkou dávkou lásky a 

porozumenia. 

Oddýchnuť si, zaspomínať na uplynulých 365 

dni, poleňošiť si pri tradičných rozprávkach, 

aj to všetko k Vianociam patrí.  

Tohtoročná pani Zima spolu s Perinbabou 

nám už čo-to nadelili a všetci veríme, že ešte 

nadelia, takže  k leňošeniu iste pridáme aj 

pohyb—sánky, lyže, korčule, či iba obyčajné 

prechádzky v zimnej prírode. 

No a pevne verím, že „dopozeraní“ rozpráv-

kami, vyštípaní zimou ,siahnete aj po  peknej 

knihe /alebo aspoň učebnici/. 

K peknému záveru roka, k pekným vianoč-

ným prázdninám a samozrejme aj do nového 

roka Vám všetkým mojim verným Bzučiakom 

prajem veľa šťastíčka, zdravíčka a  pohody 

Váš Bzučo 

 

Decembrové číslo ponúka  

 návšteva predškolákov 

 úspechy našich športovcov  

 šiestaci na plaveckom vý-

cviku 

 ako sme sa chystali na via-

nočný bazár 

 december v ŠKD 

 bzučozaujímavosti  



12. december bol mimoriadne zaujímavý. 

Našu školu navštívila stovka drobcov, 

predškolákov, možno našich budúcich 

žiakov. Prišli sa pozrieť, ako to v takej na-

ozajstnej  veľkej škole funguje. Očká roz-

žiarené, plné zvedavých otázok , aj taký 

bol pohľad na túto veľkú skupinu drobiz-

gu.  

Po úvodnom  prezlečení a príchode do 

tried sa ich ujali naše pani učiteľky a naši 

„užškoláci“. V každej triede robili niečo 

iné, poznávali farby, tvorili, počítali, ukla-

dali písmenká, kotoré už poznajú, zatan-

civali i zaspievali si. Potom sa o ne posta-

rali naše šikovné tety kuchárky, ktoré im 

napiekli sladké buchtičky a uvarili teplý 

čajík. No potom nasledoval program. Na-

ši „malkáči i veľkáči“ im predviedli čo 

všetko sa v takej naozajstnej škole mož-

no naučiť. Od zumby, cez tradičné koledy 

až po čertoviny. 

Odchádzali, pevne veríme, plní obrov-

ských zážitkov a ešte dlho doma mami-

nám rozprávali, čo 

všetko na ZŠ Vajanské-

ho videli a zažili. 

Tešíme sa na Vás!!  

STRAN

V 2.C sa veselo tvorilo—lepilo, maľovalo 

Podobne ako v 2.A. kde spoločne  maľovali 



Potom nasledoval pestrý program, zložený z vianočných tradícií—kolied a Kubovcov, v podaní 

našich chlapcov z regionálneho krúžku a dievčat zo Zvončeka 

Chvíle pred vystúpením, 

pridali sa deviatačky, kto-

ré sa zahrali na Lucie a 

povymetali všetko zlé 

STRANA 4 



Pohyb a dynamiku predviedli zumbáčky a  zlatým klincom bola choreografia pani vychy Štaudingerovej a jej čertíkov 

                                                                                                                                                                                     Text a foto S.F. 
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November a december sa niesli v 

zanamení získavania ocenení. Naj-

prv pochválime našich strelcov a 

plavcov, ktorí nám urobili na 

okresných pretekoch veľkú radosť 

27. novembra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v streľbe zo 

zalamovacej pušky žiakov.Organizátorom bola ZŠ Koháriho 

II. Fiľakovo. Súťaže sa zúčastnilo 9 ZŠ.V kategórii starších 

žiakov súťažili trojčlenné družstvá a jednotlivci. Naši žiaci do-

siahli výborné výsledky. 

V súťaži jednotlivcov najlepšie mieril Patrik Póczoš 9.A, ktorý 

obsadil 1.miesto a Sophia Kontrišová 8.A  2. miesto.  

Najlepší sme boli aj v súťaži družstiev a žiaci v zložení P. Póc-

zoš 9.A, M. Zdechovan 9.A a S. Kontrišová 8.A si vystrieľa-

li 1. miesto a postup do krajského kola. Odmenou im bol krás-

ny pohár a medaily. Gratulujeme a veríme, že aj v KK sa im 

bude dariť. 

Reprezentovali: P. Póczoš 9.A, M. Zdechovan 9.A, N. Trva-

lec 9.A, L. Kováč 7.B, A. Grekčo 7.A, S. Kontrišová 8.A. 
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OKRESNÉ KOLO V PLÁVANÍ 

15.11. 2017  sa konali MO v plávaní žia-
kov a žiačok ZŠ a SŠ. Súťaž prebiehala 
v krytej plavárni v Rim. Sobote za účasti 
deviatich ZŠ. Našu školu reprezentovalo 
osem žiakov. 
Darilo sa K. Karmanovej 7.A, ktorá na 
50m znak obsadila 1. miesto. 

 
V disciplíne 50m voľný spôsob a 50m 
znak  A. Lázár obsadil zhodne 3. miesto. 

 
Štafeta dievčat a chlapcov na 3x50m po-
lohové preteky/znak, prsia, 
kraul/  zvíťazila v zloženíKarmanová K. 
7.A, Magicová v. 8.A, Oravcová G. 8.A 
a chlapci Lázár A. 8.A, Csöbönyei A. 9.A, 
M. Balog 9.B. 
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Text a foto Mgr. Z.Čemanová 



     Hoci za oknami nastala pravá 

zima so všetkým čo k nej patrí, 

snehom a mrazom, naši šiestaci sa 

išli zdokonaľovať v plaveckých 

zručnostiach. Pretože nemáme 

krytú plaváreň, museli za vodou 

vycestovať do Rimavskej Soboty. 

Fotospravodajstvo vás presvedčí, 

že im to vôbec nevadilo a vyšantili 

sa vo vodičke do sýtosti 

Text a foto M.Ličko 
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     Začiatok decembra patril  aj 

okresnému kolu v olympiády v 

slovenskom jazyku. Doňho sa uo 

školského kola prebojovala devia-

tačka Bianka Bolčová. V konkuren-

cii ďalších dvanástich súťažiacich 

sa umiestnila na šiestom mieste. 

O tom ako sa jej darilo a čo ju pre-

kvapilo,či neprakvapilo sa poroz-

právali Ivan ˇČičmanec a Matej 

Goljan. 

Olympiáda má predpísané tri čas-

ti, dve písomné, v ktorých  súťažia-

ci preukazujú vedomosti z teórie a 

potom majú za úlohu pretransfor-

movať daný text na iný žáner. Tre-

tia časť je ústna, kde musí každý 

súťažiaci preukázať nielen vedo-

mosti, ale aj schopnosť predniesť 

bez papiera  /ale pripravený/ text 

na nejakú vopred neznámu tému. 

Ivan: ktorá časť ťa najviac potrápila? 
Bianka: najjednoduchšou časťou bol 
pre mňa test a najviac ma potrápil a 
aj som sa ho najviac bála bolo rozprá-
vanie príbehu 
 
Matej: Čo hovoríš na organizáciu 
olympiády, menila by si na nej nie-
čo? 
Bianka: Olympiáda bola slušne zorga-
nizovaná, vylosovali sme si čísla a 
preto sa dodržala anonimita resp. 
objektívnosť. Bola som spokojná a 
nemenila by som asi nič. 

Ivan: A čo porota, boli prísni? 

Bianka:´Áno, boli prísni, ale to k ta-

kejto súťaži asi patrí 

 

Matej: Ako si sa na súťaž pripravo-

vala?  

Bianka: vzala som to ako prípravu na 

testovanie a preriešovala som si minu-

loročné testy 

 

Ivan: Chcela by si sa podobnej sú-

ťaže zúčastniť aj na rok?  

Bianka: Určite áno, je to veľmi dobrá 

a prospešná skúsenosť 
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MARTIN GAŽO: „UMIESTNENIE JE LEN ČÍSLO NA PAPIERI. DÔLEŽITÁ JE 

VÔĽA ROBIŤ NIEČO NAD RÁMEC ŠKOLY.” 

 Martin Gažo, absolvent bratislavského gymnázia, momentálne študuje na prestížnej univerzite 

Cambridge, kde študuje fyziku. Jeho slová hovoria za všetko 



     Adventný čas trávili naši žiaci na 

krúžkoch, kde zodpovedne a prac-

ne chystali výrobky, ktoré majú 

poslúžiť na vianočný bazár v mes-

te i v našej škole. Preukázali veľa 

tvorivosti, kreativity a nemálo tr-

pezlivosti. Výsledok ale stál za to. 
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Piekli sme medovníčky, maminy by mali radosť                 a Emky to takto v zime popredali na námestí 

A tvorili sme aj vianoč-
né ikebany 



 

December sme v ŠKD začali už tradične, 

speváckou súťažou. Predstavili sa speváci 

ľudových i moderných pesničiek, z kto-

rých prísna porota vybrala najlepších. 
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   Väčšiu radosť z prvého snehu 

ako mali naši družinári nemal há-

dam nik. Po prvom vyváľaní v ňom 

nasledovali guľovačky i architekto-

nické ponímanie stavieb na seve-

re. No najlepšia je sánkovačka. 

Neveríte? Prídite k nám. 
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     Napísali sme aj Ježiš-

kovi, aby nám splnil naše 

najtajnejšie priania. Po-

tom sme si naše výtvory 

spoločne vyzdobili a uro-

bili sme krásnu výstavku. 

Dúfame, že Ježiško bude 

zhovievavý a prajný. Už 

teraz mu všetci ďakuje-

me. 
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     No a nakoniec sme vyzdobili 

vchod do školy, aby sa všetci hos-

tia i naši spolužiaci pokochali pri-

chádzajúcimi sviatkami, ktoré nám 

pripomínajú snehuliaci, Mikulášo-

via i vetvičky ihličia. 
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Text a foto K. Gubovičová 



Pečenie koláčikov, balenie darčekov, vianočná vý-
zdoba. To všetko odštartuje 3. december, keď sa 
zapáli prvá sviečka na adventnom venci. S adven-
tom sa spája aj mnoho tradícií, ktoré si ľudia stále 
radi pripomínajú. Ktoré sú hlavné z nich a čo zna-
menajú štyri sviečky na venci? 
 

 1. sviečka „železná“ 
- zapaľuje sa prvú adventnú nedeľu (3. decembra 
2017) 
- jej názov je Nádej 
 
2. sviečka „bronzová“ 
- zapaľuje sa druhú adventnú nedeľu (10. decembra 
2017) 
- jej názov je Mier 
 
3. sviečka „strieborná“ 
- zapaľuje sa tretiu adventnú nedeľu (17. decembra 
2017) 
- jej názov je Priateľstvo 
-a mala by byť ružovej farby, hoci ostatné môžu byť 
inej farby 
4. sviečka „zlatá“ 
- zapaľuje sa štvrtú adventnú nedeľu (24. decembra 
2017) 
- jej názov je Láska 
  
POZOR! 
- sviečky zapaľujte v smere hodinových ručičiek 
- vo vencoch sa niekedy nachádza aj piata sviečka, 
ktorá je umiestnená v strede a má symbolizovať 
Ježiša Krista 
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30. november 
na sviatok Ondreja sa oficiálne začínali vianočné zvyky 
dievčatá chodili po dedine, triasli ploty a pýtali sa, kedy sa vydajú, koľkokrát zabrechal pes na dedine, toľko 
rokov museli čakať na sobáš 
 
 4. december 
na svätú Barboru sa rezali vetvičky čerešní, ktoré dali do vázy 
podľa tradície rozkvitli presne na Štedrý deň 
 
6. december 
na Mikuláša sa ľudia a najmä deti obdarúvajú drobnosťami, 
je to pripomienka na biskupa Mikuláša, ktorého preslávila jeho nezištná dobrota 
 
13. december 
podľa povier sa na svätú Luciu na krížnych cestách stretávali všetky bosorky 
dievčatá si obliekali kostým svätej Lucie a husími pierkami vyháňali z obydlí zlých duchov 
 
21. december 
Deň zimného slnovratu, teda prvý zimný deň nosili chlapci po dedine vianočné oblátky, ktoré piekol učiteľ 
popritom sa chodilo po domoch a vinšovalo sa šťastie 
 
24. december 
najočakávanejší deň v roku je spojený z množstvom tradícií, ktoré sa líšia od regióna k regiónu 

  

Tanec a zábava sú zakázané 

Viera Feglová, etnologička 
- Synoda v Cáchach v roku 922, aby vykorenila predslnovratové zábavy 
a hry obľúbené v stredovekej Európe, zakázala počas adventu tanečné zá-
bavy aj svadby. Posledná tanečná zábava pred Vianocami preto bývala, 
a dodnes aj býva, na Katarínu, 25. novembra. Výnimkou boli študentské 
mikulášske zábavy a tanečné venčeky v mestách. V tradičnej kultúre je ad-
vent spätý s predstavou o magickom význame začiatku, ktorý môže 
v zlom či dobrom ovplyvniť budúcnosť aktivitou nadprirodzených 
síl. 
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