


Ahoj, Bzučiaci, 

tak sme sa konečne dopracovali do  

finále nášho školského roka. Posledné  

skúšania a potom už len výlety, exkur-

zie,  zábava. Úspešne sme zvládli aj 

Talent a vyhodnocovaciu akadémiu, 

oprášili a polepili sme poškodené 

učebnice /poniektorí zaplatili za 

stratené/ , rozlúčili sme sa s deviatak-

mi a v piatok sme netrpezlivo čakali 

na vysvedčenia. Aké budú? No také, 

aké si každý zaslúži. Už je pozde teraz 

plakať „nad rozliatym mliekom“, ak je 

niekde nespokojnosť, tak oprava mô-

že prísť už len na budúci školský rok. 

Teraz nás čakajú dva mesiace prázd-

nin, počas ktorých môžeme poroz-

mýšľať aj nad tým, čo sme v tom uply-

nulom školskom roku urobili zle a čo 

sa dá urobiť lepšie. To môžeme urobiť 

rovnako pri vode, na kúpalisku, či na 

Jadrane , ako aj doma, u starej mamy 

alebo aj vo svojej detskej izbe. Ak sa k 

bežnej letnej výbave /plavky, tablet, 

mobil/ pribalí aj nejaká tá kniha,  pre-

mýšľanie bude zmysluplnejšie a mož-

no aj inšpiratívnejšie. 

Tak vám želám  pekné, slnečné prázd-

niny, veľa vody, oddychu a v zdraví  

dovidenia v septembri. 

Váš Bzučo 

V čísle nájdete: 

 Čítajme si 

 Exkurzie, výlety 

 Zaujímavú podujatia 

 Včelárov rok 

 Talent 

 ŠKD v júni 

 Bratislava—Viedeň 

 Vyhodnocovacia 

akadémia 

 Rozlúčka s deviatak-

mi 

 Vlastná tvorba 



Aj v našej škole prebehla akcia Čítajme si, či ako 

ju už familiárne voláme „Čitateľský maratón“ 

desiatykrát.  Prvé ročníky sa niesli v znamení 

prekonať minuloročný rekord. Dnes táto akcie 

už nie je ani tak o rekordoch, ale o tom, čím 

v skutočnosti je. Akciou, ktorá má pritiahnuť ku 

knihe a k čítaniu čo najviac detí. 

Tento rok sa aktivít v tento deň zišlo viac, preto 

sa do nej zapojilo počas šesťhodinového marató-

nu 156 detí. 

Maratón otvorila pani zástupkyňa dosť netradič-

ne, pretože po úvodných slovách si sadla ku kni-

he a prvú stranu prečítala /a musíme povedať, že 

veľmi pekne/ práve ona.  Po nej sa ujali čítania 

žiaci z 8.A triedy  a potom už nasledovali ostatní.  

Pochváliť musíme aj prvý stupeň.  Niektorých 

žiakov by si mohli tí starší prísť vypočuť, pretože 

by ich určite svojou kvalitou čítania zahanbili. 

 

 

Text a foto M.Mičianiková 

Čo 

je projekt ČÍTAJME SI? 

Projekt vznikol pred desiatimi 

rokmi s cieľom pritiahnuť k číta-

niu viac detí a zároveň poukázať 

na význam literatúry pre detské-

ho čitateľa. Realizuje sa 6-

hodinovým čitateľským marató-

nom, do ktorého sú zapojené 

deti z viacerých miest Sloven-

ska. Krstnou mamou projektu je 

pani Oľga Feldeková. 
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Maratón otvorila pani zástupkyňa Kamenská 

 

A otvorila ho ozaj originálne, keď prvé stránky prečítala ona sama 

http://www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/


... A čítali veľkí 

 

 

.... Aj malí 

Prvým žiackym čitate-

ľom bol Filip Kortiš z 8.A 

A sprievodný plagát sa plnil a 

plnil 
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Exkurzia do Banskej Štiavnice 

V jedno krásne slnečné ráno ku koncu školského roka sme vyrazili na exkurziu do Banskej Štiav-

nice za účelom spoznávať baníctvo a jeho históriu.  Exkurziu organizoval AMAVET klubč. 894 

(Asociácia pre mládež, vedu a techniku) pri Základnej Škole Vajanského 2844/47 v Lučenci.  

Našu cestu sme si spríjemnili dôkladným rozprávaním o zaujímavostiach a faktoch o Banskej Štiavnici. 

Na miesto sme dorazili v dopoludňajších hodinách, následne nás čakala prechádzka historickým centrom 

mesta. Videli sme mnoho významných stavebných pamiatok. Spoznávanie mesta sme ukončili príchodom 

do Banského múzea v Banskej Štiavnici. V múzeu sme sa rozdelili do dvoch skupín, pričom jedna skupina 

išla ryžovať zlato  a druhá sa premiestnila do priestorov na poschodí, kde sa uskutočnil kvíz o baníctve 

a jeho nástrojoch. Pokračovali sme v prehliadke kde sme sa dozvedeli mnoho o baníckej histórii. Následne 

sa skupiny  vymenili v aktivitách.  
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Pri ryžovaní zlata sme si užili mnoho zábavy a každý si vyryžoval vlastnú zlatinku a stal sa majstrom 

ryžovania zlata. Naše poznávanie baníctva pokračovalo návštevou bane Bartolomej kde sme si najprv pozreli 

a vypočuli dokument o baníctve. Následne sme dostali plášte, lampy a ochranné prilby a sfárali do bane. 

Vnútri sme prechádzali chodbami a kresanicami. Adrenalín však stúpol keď nám náhle sprievodca zo žartu 

vypol elektrinu a zrazu sa zapli hlasné zvuky v podobe ventilácie. Našťastie to trvalo pár sekúnd a v tom 

okamihu sme si mohli predstaviť prostredie v ktorom baníci pracujú. Sprievodkyňa nám porozprávala 

o rôznych zaujímavostiach,napríklad aj o koňoch v baníctve.  

Z exkurzie smesi odniesli mnoho informácií vychutnali sme  si nádheru starobylého mesta, nadýchali sa bohatou  

históriou  a odniesli  si domov kúsoček čarovnej atmosféry. 

 

Mgr. Lucia Čemanová, Ema Batopálová (7.A), Ema Šoltésová (7.A)  
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KOREŠPONDENČNÁ  ŠKOLA  EKOLÓGIE 

 
Občianske združenie TATRY v školskom roku 2016/17 organizovalo 18.ročník súťaže ,, Korešpon-
denčná škola ekológie,,. Téma na tento školský rok bola Geologické a prírodné zaujímavosti Slo-
venska. Zámer súťaže je Podnecovať záujem detí a mládeže o ekológiu na dobrovoľnom základe, 
podporiť tvorivé myslenie, prehĺbiť citovú zaangažovanosť na stave životného prostredia, 
prehĺbiť osobnú zodpovednosť za osud planéty Zem, podporiť medzipredmetové a analytické 
myslenie, podnietiť k aktívnemu využívaniu voľného času. 
Žiaci v 6 kolách doma hľadali správne riešenia zadaných úloh. Ak nevynechali ani jedno kolo 
a v každom správne vyriešili aspoň polovicu úloh získali certifikát. Zo 16 prihlásených žiakov sa zís-
kať certifikát podarilo týmto 10 žiakom : 
6. A Žigmund Zöld  
8. A Bianka Bolčová, Silvia Halajová, Janka Magicová  
8.B Tamara Jackuliaková, Simona Káková, Patrícia Sojková  
9.A Kristína Kalmárová, Lea Kurtiniaková  
9.C Kamila Košteková  
                      

  Motto súťaže : „Krajina je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú.“   
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Príroda okolo nás 
Dňa 6.6.2017 trojčlenné družstvo z 5.A  Ján Koršó, Viktória Líšková, Veronika  Pauchlíko-

vá obsadili 3. miesto v súťaži  „Príroda okolo nás“. 

 Súťaž organizovala správa CHKO Cerová vrchovina ( už 15.ročník – pri príležitosti Sveto-

vého dňa životného prostredia ) pre školy z okresu Lučenec ( súťažilo 7 základných škôl ). 

V mestskom parku na piatich stanovištiach : 1. ochrana prírody, 2. dreviny, 3. rastliny, 4. 

živočíchy, 5. odpady preukázali žiaci svoje vedomosti z biológie.  
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Rusko mojimi farbičkami 
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike vyhlásila výtvarnú súťaž ,, Rusko mojimi 

farbičkami,,. Výkresy žiakov boli vystavené v Bratislave od 25.5. do 4.6.2017 v priestoroch BIBIA-

NY na Panskej ulici. Z našej školy svoje výkresy poslali 3 žiačky z 5.A triedy : 

Viktória Bariaková  – matrioška, Marcela Líšková - kone (ruská trojka), Viktória Líšková  – balet-

ka. 

Marcelka Líšková získala svojím výkresom 2. miesto vo vekovej kategórii 11 – 12 rokov. 
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Ako každý vie, hrad Šomoška sa nachá-

dza v oblasti Cerova vrchovina. Pod hra-

dom je kamenný vodopád, kamenné 

more, dvojposchodová rozhľadňa,  Ma-

čacia baňa.  

Náš výlet na MDD bola Šomoška. Ráno 

sme boli v škole pred siedmou, aby sme 

si „chytili“ dobré miesto v autobuse. 

Vyšlo to, a preto bola cesta veselá. 

Prvou zastávkou boli tri jazerá 

s prameňom KRÚDY FORRÁS. Cestou 

nám pani učiteľka hovorila 

o chránených rastlinách. Prišli sme ku 

kamennému vodopádu. Keďže je to zau-

jímavý a atraktívny útvar, každý si ho 

chcel vyfotiť. A to bolo už iba pár krokov 

na hrad. Ku hradu viedlo ako 

v rozprávke veľa schodov .Najskôr sme 

si urobili pauzu na terase kde nám pani 

učiteľka  Malatincová povedala históriu 

hradu. Potom sme boli vo veži, odkiaľ 

bol pekný výhľad a videli sme aj hrad 

v Maďarsku.  

Keď sme sa dosýtosti pokochali krásami 

prírody a vdýchli kus histórie, pomaly 

sme schádzali dole. Na spiatočnej ceste 

sme si podrobnejšie všímali faunu 

a flóru tejto prírody. Ja som skoro stúpi-

la na užovku. Pekný výhľad sme mali aj 

z rozhľadne. 

 Veľká Mačacia baňa nás prekvapila. 

Schádzali sme presne 78 schodov na 

parkovisko. Na ňom sme náš krásny vý-

let ukončili spoločnou opekačkou. 

Ema Beracková – 5.A 



MDD na Šomoške 

1.júna 2017 trieda 5.A a 5.C navštívili náučné chodníky Šomoška a Mačacia. Cestou si pozreli 
kamenné more, čadičový vodopád, hrad, vyhliadkovú vežu, povrchový kameňolom . Po turisti-
ke si žiaci opekali a hrali športové hry. 
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Dňa 21.6.2017 sme boli vo výstavnej galérií v Lučenci. 
Boli sme na výstave „Včelárov rok“. Najskôr sme boli 
na predstavení, kde nám pán včelár ukazoval ako vyze-
rá oko včely a jej telo. Mali sme ochutnávku medu 
a mohli sme sa  pozrieť aj na včelí úľ. Potom sme boli 
na výstave, kde nám pani predstavovateľka ukazovala 
všelijaké pekné a zvláštne úle, nástroje na pracovanie 
s včelami, nástroje na spracovanie medu, rôzne diplo-
my za včelárstvo a podobne. Súčasťou výstavy boli 
prezentácie žiakov cirkevnej umeleckej školy. Mne sa 
toto dopoludnie veľmi páčilo. 

Peter Kliment 5.A 

Texty a foto p.uč. Lokeová a jej žiaci z 5.A 
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Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka našej 

školy sa zúčastnili besedy s historikom a spi-

sovateľom Pavlom Dvořákom v mestskej 

radnici, v sále Fénix. Pavel Dvořák je autorom 

diel  týkajúcich sa našej histórie. Porozprával 

nám veľmi zaujímavé príbehy, ktoré súviseli  s 

naším regiónom.  Priblížil nám obdobie tu-

reckých vpádov na územie bývalého Uhorska. 

Pavel Dvořák píše svoje diela ako príbehy, či-

že upútajú aj bežného čitateľa. Je zaujímavé, 

že Pavel Dvořák je pôvodom Čech a píše aj o 

našej histórii. Má aj vlastné vydavateľstvo 

RAK, ktoré vedie sám.  

Rozprávanie oživili aj jeho cestovateľské prí-

behy, keď navštívil svojho syna v ďalekej Číne 

a podelil sa s nami o zážitky.  

 Na konci besedy ostal dostatočný  priestor 

na otázky, ktorých odpovede boli pre nás mi-

moriadnym prínosom. 

Text a foto Matej Goljan 



Exkurzia Bratislava – Viedeň 

Vo štvrtok, 8. júna 2017, sa pre 40 žiakov zo ZŠ Ulica Vajanského 47 v Lučeneci začala 

trojdňová, zároveň aj  jedna z najkrajších a najzaujímavejších exkurzií na našej škole. Rá-

no sme všetci plní očakávaní čakali pred školou na autobus. Cesta v luxusnom autobuse 

prešla veľmi rýchlo a naša prvá zástavka bola v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme obdivo-

vali krásne arborétum rastlín, stromov a kvetov z rôznych krajín. Z Tesárskych Mlyňan-

sme zamierili do Bratislavy, kde sme si pozreli  Parlament, Bratislavský hrad, odkiaľ bol 

pekný výhľad na Dunaj a Bratislavu. 

Na Hviezdoslavovom námestí sme mali rozchod, a potom sme sa išli ubytovať. Po večeri 

naša cesta viedla do SND  na divadelné predstavenie „Jana Eyrová“, ktoré bolo zaujímavé 

a videli sme známe tváre  z televíznej obrazovky. Po predstavení sme sa električkou pre-

sunuli do hotela a unavení z celého dňa sme sladko zaspali.Na druhý deň nás čakal výlet 

do Viedne, na ktorý sme sa veľmi tešili. Keď sme prechádzali autobusom cez Viedeň, vi-

deli sme zaujímavé  historické, ale aj moderné budovy. Ako prvé sme navštívili prírodo-

vedné múzeum. Súčasťou zaujímavej prehliadky boli rôzne druhy zvierat, hornín  

a planetárium. Po prehliadke sme navštívili Dóm sv. Štefana, ktorý vo vnútri, ale aj zvon-

ka vyzeral veľkolepo. Námestie sv. Štefana bolo plné turistov a čo nás najviac na Viedni 

upútalo okrem historických budov, mestských záhrad plných pestrofarebných ruží, obcho-

dov a fontán bola čistota mesta. 

Poslednou zástavkou bol Schönbrunn, letné cisárske sídlo Habsburgovcov, ktoré nás upú-

talo veľkou záhradou plnou ruží, krásnou fontánou, labyrintom a rôznymi atrakciami. 

Večer sme sa vrátili do Bratislavy a v obchodnom centre Avion sme sa občerstvili apre-

vetrali peňaženky. 

Posledný deň v sobotu ráno nás čakali bohaté  raňajky v boteliMarína, a potom sme sa vý-

letnou loďou „Prešov“ preplavili na Devín. Veľa sme sa dozvedeli o histórii hradu, upúta-

la nás studňa, kaplnka a krásny výhľad na okolie. Po prehliadke Devína sme sa loďou vrá-

tili späť do Bratislavy a pokračovali sme prehliadkou Starého mesta, SND, Michalskej 

brány a úplne posledná zastávka bola na Slavíne, kde sme videli pamätník vojakov 

z druhej svetovej vojny, a potom už bol čas ísť domov. 

Táto exkurzia bola nezabudnuteľná a zatiaľ najlepšia, bohatá na program, na zážitky, veď 

mnohí z nás boli prvýkrát v Bratislave, v divadle, vo Viedni. 

Ďakujeme p. uč. Fízeľovej, p. uč.Čemanovej, p. uč. Mičianikovej za zabezpečenie bohaté-

ho programu, za starostlivosť, trpezlivosť a zodpovednosť, ktorú mali za nás. 

 

Žiaci 8.A triedy ZŠ Vajanského 47,  Lučenec 

Strana 14 



Strana 15 



Brigády v areáli školy 

Chlapci z 2. oddelenia  ŠKD z vlastnej 
iniciatívy často zbierajú nečistoty 
v areáli školy. 
Vyčistili aj naše detské ihrisko 
„Slniečko“ a vysadili pekné kvietky. 
Deti zo 7. oddelenia ŠKD zase pestrý-
mi farbami premaľovali zábavné hry, 
hojdačky a pod vedením pani vycho-
vávateľky Chamulovej vyrobili rôzne 
ozdobné prvky. Práce ešte stále po-
kračujú. 
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RÚCANIE MÁJA 

Rúcaním mája sme si 31.05.2017 v ŠKD pripomenuli ľudové zvyky a tradície na-

šich predkov. Deti z 1. A 2. oddelenia školského klubu pod vedením svojich p. 

vychovávateliek pripravili kultúrny program. 
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MDD 
Štvrtok 1. júna sme v školskom klube oslávili MDD. Mali sme odpoludnie 

plné hier, zábavy a súťaží. Na rozhýbanie sa deti najprv zahrali hru „NA SO-

CHY“, nasledovali súťaže : BALÓNOVÝ TANEC, BEH S PINGPONGOVOU LOP-

TIČKOU NA LYŽIČKE, JABLKOVÝ TANEC, PITIE VODY SO SLAMKOU, HRA NA 

MOLEKULY, SKOK VO VRECI... Deti sa dobre zabavili a po každej súťaži boli 

odmenené sladkosťami.  
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Vychádzka do cintorína 
Zapálením sviečky si  deti zo školského klubu pri-

pomenuli 100. výročie úmrtia K. Štúrovej a uctili 

si pamiatku aj ostatných významných osobností 

nášho regiónu. 
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Texty a foto p. vych. Gubovičová 



Posledné dni v roku sú venova-

né  aktivitám, ktoré sú voľnejšie, 

zábavnejšie , ale ktoré zároveň 

majú preveriť žiakov  nielen po 

stránke vedomostnej, ale aj 

umeleckej. Takou súťažou na 

konci roka bývala tzv. SUPER 

STAR. V tomto roku sa žiacky 

parlament rozhodol, že trochu 

zaexperimentuje a vyskúša trie-

dy v súťaži zvanej talent. Zna-

mená to, že žiaci súťažili nielen v 

speve, ale aj v tanci, hre na hu-

dobnom nástroji, ba dokonca aj 

v umeleckej gymnastike. 

V kolektívoch sa najšikovnejšími 

ukázali žiaci 5.C triedy so zaují-

mavou tanečnou choreografiou 

a v jednotlivcoch veľmi  milo 

prekvapila Ninka Slocíková svo-

jou gymnastickou zostavou. 

Porota v zložení pani zástupkyňa 

Kamenská, páni učitelia Paľaga a 

Holý a deviataci—Kamila Košte-

ková, Viki Molnárová a Nika Kar-

líková ,to nemala ľahké. Výsled-

ky sa žiaci dozvedeli na vyhod-

nocovacej akadémii, kde najlep-

ší dostali diplomy a vecné ceny 
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 Záver školského roka už tra-

dične patrí akdémii, na ktorej sú od-

menení všetci tí, ktorí počas roka 

prejavili nielen svoje vedomosti v 

súžťažiach, ale aj svoju odhodlanosť 

premôcť seba samého a ukázať, že 

som jedinečný, vynikajúci, športovec, 

matematikár, chemik, recitátor, či 

zberač odpadových surovín. 

„Desaťcentovka má rovnakú hodno-

tu ako dvadsať zlatých, ktoré ležia na 

dne mora a zožiera ich hrdza. Rozdiel 

v hodnote týchto mincí sa prejaví až 

vtedy, keď ich vylovíme a použijeme 

na to, na čo sú určené.“ Naša hodno-

ta sa stane skutočnou, až keď sa nau-

číme vchádzať do svojho vnútra 

a využívať ohromný potenciál, ktorý 

tam máme.“ 

Povedal vo svojom príhovore jeden z 

moderátorov—Peťko Kliment, ktorý 

spolu s Emkou Berackovou modero-

vali tútu akadémiu. 

 

Jej súčasťou bola aj rozlúčka s peda-

gógmi, ktorí už odchádzajú  na zaslú-

žený odpočinok. Boli nimi pani Var-

gová—vychovávateľka ŠKD, pani uči-

teľky Morková a Volná. A bola ňou aj 

doterajšia pani riaditeľka, ktoré po 

rokoch strávených v škole odchádza 

tiež  na dôchodok.  

Aj Bzučoviny všetkým odchádzajúcim 

ďakujú za ich doterajšiu prácu a žela-

jú veľa zdravia a spokojnosti po ro-

koch namáhavých ale krásnych. 
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Súčasťou tejto akadémie je aj 

oficiálna rozlúčka s deviatakmi 

A aj rozlúčka s pani riaditeľkou 

Text a foto SP 



    Veselo vyzdobené triedy 

deviatakov—práca ôsma-

kov—to je  každoročne pred-

zvesť smutno-nostalgickej ak-

cie akou je rozlúčka s devia-

takmi. Sú to tí žiaci, ktorí v 

piatok 30. júna naposledy za-

tvoria brány našej školy, aby 

sa rozleteli do sveta za ďalší-

mi vedomosťami, zručnosťa-

mi, aby rozvíjali všetko to, čo 

sa za deväť rokov naučili. 

Lúčia sa s pedagogickými pra-

covníkmi, ktorí ich deväť ro-

kov modelovali, ohýbali ich 

telo i dušu, aby z nich vykre-

sali statočných a zodpoved-

ných mladých ľudí. Ako budú 

s týmto kapitálom ďalej nará-

bať, je už iba na nich. 

Lúčia sa s lavicami, do ktorých 

usadali po deväť rokov, so 

svojimi spolužiakmi, pre kto-

rých navždy ostanú veľkými 

vzormi. 

Na ďalšej ceste vám želáme, 

deviataci, veľa úspechov. Ne-

zabúdajte na svoju ALMA MÁ-

TER, na svoje korene a rozví-

jajte ich pre blaho svoje i na-

šej spoločnosti.    
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