


Ahoj, Bzučiaci, 

tak vás opäť zdravím. Tentok-

rát na prahu nového roka. Vše-

tci sme sa vrátili do lavíc po 

krásnych /snáď v roku 

najkrajších/ prázdninách—

vianočných. Oddýchnutí, pote-

šení rodinou i darčekmi, dosýta 

premlsaní dobrôtkami, ktoré 

naše maminy nakuchtili. A priví-

tala nás aj prebudená Perinbab-

ka, ktorá nám poslala krásnu 

nádielku bielučkého sniežika. 

Vonku to vŕzga pod nohami, 

zima treští a poniektorým je 

možno aj veľmi horúco. Myslím 

na tých, ktorí si odkladali svoje 

povinnosti a teraz musia finišo-

vať a naprávať, čo za polroka 

pokazili. Verím, že ich nie je veľ-

mi veľa. Napriek tomuto tvrde-

niu aj im držím palce, aby všet-

ko napokon dopadlo dobre a 

polročné vysvedčenie prinieslo 

úsmevy na tvárach nielen rodi-

čom, ale aj vám všetkým. 

Vykročme do nového roka a no-

vého polroka školského roka 

správnou nohou, zdraví, veselí a 

snáď aj o niečo múdrejší. 

  

Váš Bzučo 
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Vážené kolegyne, kolegovia, spolupracovníci, milí žiaci.  

 

     Len pred niekoľkými dňami, mne sa zdá, akoby to bolo 

len predvčerom, sme sa rozlúčili  a ja som Vám zaželala prí-

jemné prežitie vianočných prázdnin. Verím, že ste si ich na-

ozaj užili, oddýchli,  potešili  sa z darčekov ako i zo spoloč-

nosti svojich najbližších i  z prežitých chvíľ pri čítaní zaují-

mavých kníh.  

Tento rok na nás zima nezabudla a prišla naozaj  v celej svo-

jej kráse. Snehu u nás na juhu Slovenska  je pomenej, ale zi-

ma je naozaj treskúca. Taká, na akú sa  nezabúda. 

A nezabudneme  teda  ani na príchod nového roka 2017. Pri-

vítali sme ho 1. januára  a súčasne sme si pripomenuli aj 

ďalšie výročie vzniku našej mladej  republiky.  Podľa zvyku 

našich predkov je to obdobie, kedy si dávame nové predsa-

vzatia a vzájomne vinšujeme  len to najlepšie. Naša škola si 

tento školský rok  pripomína 35 rokov svojej existencie. Nuž 

nech sa nám spoločne všetkým darí  a v zdraví, šťastí, spo-

kojnosti, porozumení, ohľaduplnosti,  vo vzájomnej pomoci  

prežijeme ten 35. rok. Nech sa nám podarí  dokončiť  multi-

funkčné ihrisko a nech ho čo najviac využívame na rôzne 

športové činnosti.  A to nielen žiaci, ale aj všetci zamestnanci 

školy.  

Nech sa naďalej staráme o celý areál našej školy, aby sme sa 

v ňom dobre cítili, chránili zeleň a starali sa o ňu ako 

o samých seba.  Aby sme si spoločne vytvárali  prostredie, 

v ktorom sa budeme dobre cítiť,  budeme plní radosti 

a šťastia, budeme k sebe  ohľaduplní, láskaví, zdvorilí.  

Na dvere nám už klope  1.polrok šk.r.2016/2017 a s ním je 

spojené krúžkovanie známok, teda zhodnotenie  našej práce 

za uplynulých 5 mesiacov.  Tak s chuťou do práce, nech sa 

spoločne tešíme z úspešného ukončenia 1.polroka.  Aby som 

Vás teda nemeškala  z učenia, môj príhovor končím a to vin-

šom, ktorý vznikol hádam už aj pred 100 rokmi. 

 

Vinšujem vám nový rok, 

aby ste mali šťastný krok. 

A v tom novom roku 

plno zbožia v štoku, 

doma lásky,  svornosť, 

aby ste mali všetkýho hojnosť. 

STRANA 3 



     ......už neodmysliteľne patria k našej škole. Všetci sa 

na ne nesmierne tešíme. Zažili sme už ich rôzne podo-

by—bavili sme sa sami, chodili sme na divadelné či fil-

mové predstavenia. Tohto roku nám žiacky parlament 

pripravil prekvapenie v podobe troch mládencov, špor-

tovcov, ktorí sa nám predviedli svojím umením žonglo-

vania a práce s loptou. Bol to nielen športový zážitok, 

ale šou ako má byť.  

Potom program pokračoval koledami a vstupmi všet-

kých ročníkov. Nechýbali ani tradiční Kubovci a dievčatá 

zo Zvončeka.  

Aj tohto roku  boli Zimné radovánky veľmi vydarené, 

všetkým sa páčili. Poďakovanie patrí žiackemu parla-

mentu, deviatakom za výzdobu telocvične i za modero-

vanie celého programu.  

Tešíme sa na zimné radovánky 2017. 

STRANA 4 

Najprv majstrovstvo našich hostí a potom 

zábava v réžii jedného z nich—maskota 

HUPKA 



STRANA 5 

Nechýbali ani nebezpečné ohňové čísla a odvaha pani 

učiteľky Gyenesovej 

S maskotom Hupkom sa odfotila takmer celá škola 

Druhá časť programu sa niesla v duchu vianočných tradícií, ktoré otvorili dievčatá z folklórnej skupiny Zvonček 



 

STRANA 6 

K dievčatám patria na Vianoce aj Kubovci 

A potom už telocvičňou zneli tóny tých najznámejších vianočných piesní a podaní žiakov všet-

kých ročníkov 

Text  AV foto SP 



     Dievčata  z folklórnej skupiny Zvonček  a chlapci s pás-

mom Kubovci sa každoročne predstavujú s týmto progra-

mom na rôznych podujatiach. Inak tomu nebolo ani tohto 

roku, keď svoju „šnúru“ začali na lučenskom námestí, kde 

otvárali Vianočné trhy. Poriadne tam síce vymrzli, ale prog-

ram sa okoloidúcim veľmi páčil a potlesk hrial na srdci. 

STRANA 7 

Text a foto  Matej G. 



     A ešte jedno minuloročné ohliadnutie. 

V závere roka, keď aktivít pribúdalo, rado-

vali sme sa na všetky strany, sa podarilo 

na I. stupni usporiadať tzv. Vianočnú be-

siedku. Bolo to milé podujatie, na ktorom 

vystúpili žiaci, ktorí navštevujú základnú 

umeleckú školu a predviedli sa so svojím 

majstrovstvom. Všetkých potešili a očarili 

tóny klavíra i husličiek, ktoré ešte kde-tu 

vylúdili nesmelý tónik, ale to, že všetci 

prítomní a vystupujúci hrali s láskou,  

zakrylo aj nejakú tú chybičku 

STRANA 8 



Ľudové zvyky a tradície v školskom klube 

 
     V predvianočnom období sme si  v školskom klu-

be pripomenuli zvyky a tradície našich predkov.  

Pani vychovávateľka pripravila s deťmi 2. oddelenia 

kultúrny program, s ktorým vystúpili pre deti ŠKD 

a aj rodičov 14. decembra v Novohradskej izbe. 

STRANA 9 



Zapojili sme sa do environmentálneho projektu 
mesta 

„Spoznávajte život a vzťahy zvierat“ 

Splnili sme prvú plánovanú aktivitu, nakreslili 

a namaľovali sme „Ťaviačika“. 

Už sa tešíme na nové zvieratko v našom parku. 

Dostal aj meno a volá sa Hrbček. 

 
 

PESNIČKA O HRBČEKOVI 

Pani vychovávateľka Jašková zložila pek-

nú pesničku a my sme sa ju spoločne učili. 

 

HRBČEK ŤAVIAČIK 

 

1.  Čujte deti, čujte kamaráti, 

celým mestom táto správa letí, 

že k nám prišlo zvieratko, 

Hrbček – malé ťaviatko. 

Refrén: 

My sme všetci deti tohto sveta, 

či sa plazíš, chodíš, plávaš, lietaš, 

my sme všetci deti tohto sveta, 

vitaj Hrbček, vitaj nám. 

 

2. Spoznávajme tváre rôznej farby, 

živé tvory rozmanitej fauny, 

či žiješ tu a či tam, 

kamarátom budeš nám. 

Refrén: 

My sme všetci deti tohto sveta, 

či sa plazíš, chodíš, plávaš, lietaš, 

my sme všetci deti tohto sveta, 

vitaj Hrbček, vitaj nám. 

STRANA 10 



STRANA 11 



Školský časopis Bzučoviny a predmetová komisia Slo-

venského jazyka a literatúry vyhlasujú literárnu súťaž 

pri príležitosti osláv 35. výročia vzniku našej školy 

STRANA 12 

Termín uzávierky súťaže 

je 15. marec 2017 

 

Víťazné práce budú zve-

rejnené v časopise a víťazi 

získajú aj pekné ceny 

Rozsah i obsah sú ľubovoľné, mali 

by obsahovať veselé texty o tom, čo 

pekné ste zažili v škole, ako ste sa 

spoznali s kamarátmi, čo všetko ste 

sa v škole už naučili, ktoré predme-

ty máte najradšej, ako sa staráte o 

areál školy, stromy, kvietky, rybičky, 

vtáčiky. 

Svoje literárne práce—básne i prózu 

odovzdajte svojmu učiteľovi SJL. 
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