


 

MÁJ = mesiac lásky  

1. 5. Sviatok práce (2. kongres Internacio-

nály)  

04. 5. Medzinárodný deň hasičov  

05. 5. Deň Európy (založenie Rady Európy)  

08. 5. Deň víťazstva nad fašizmom  

08. 5. Medzinárodný deň Červeného kríža  

14. 5. Deň matiek  

15. 5. Medzinárodný deň rodiny  

18. 5. Medzinárodný deň múzeí 

(Medzinárodný výbor múzeí ICOM)  

31. 5. Deň otvárania studničiek  

V čísle môžete nájsť aj: 
 oslavy 35. výročia vzniku školy 

 otváranie nového multifunkčného 

ihriska 

 hodiny s hosťami z Loun 

 exkurzie 

 súťaže 

 bzučozábava 

Ahoj, Bzučiaci, 

 Od záveru školského roka 

nás delia už iba dva mesiace. Pre-

hupli sme sa do mája, ktorý sa vše-

obecne volá mesiacom lásky.  Ako 

všetci dobre vieme, láska môže mať 

veľa podôb. 

Samozrejme na prvom mieste je tá 

partnerská, ale hneď za ňou je láska 

rodičovská, láska k prírode, zviera-

tám, láska k záľubám, koníčkom, 

knihám. Všetci nejakú tú lásočku v 

srdiečku skrývame, určite aj vy.  

A v tomto mesiaci sme mali mož-

nosť jednu, tú spoločnú aj vyjadriť—

je to láska k matke. Druhú nedeľu v 

mesiaci ste určite tej svojej darovali 

kvietok, alebo vlastnoručne vyrobe-

né srdiečko. A nezabudli ste pridať 

niekoľko vrelých slov o tom, ako ju 

veľmi ľúbite a že je určite najdôleži-

tejším človekom na zemi. 

Máj býva už tradične bohatý aj na 

aktivity v škole, začínajú exkurzie, 

výlety, vrcholia súťaže. Aj my sme 

začali máj veľkolepými oslavami 35. 

výročia vzniku školy, otvárali sme 

nové ihrisko. 

Máj je určite nezabudnuteľný pre 

deviatakov, ktorí absolvovali prijí-

macie skúšky a následne zápisy do 

škôl, ktoré si vybrali. 

A nakoniec je to mesiac, kedy sa 

ešte dá čo-to ponaprávať v klasifiká-

cii, vylepšiť si skóre v žiackych 

knižkách, aby  finále školského 

roka bolo naozaj radostné. 

K tomu vám držím všetky palce 

Váš Bzučo 



    „ Roky rýchlo bežia a mne sa 

zdá až neuveriteľné, že naša ško-

la si pripisuje do svojej histórie už 

35. rok...“ 

Týmito slovami začala svoj prího-

vor na slávnostnej akadémii pani 

riaditeľka Ľudmila Lacová. Pripo-

menula, čo všetko sa v škole za 

tie roky zmenilo, ako škola narás-

tla do krásy a koľko známych 

osobností vychovala. 

Akadémie sa zúčastnili vzácni 

hostia  z mestského zastupiteľ-

stva, bývalí i súčasní pedagógovia 

ako aj hostia z družobnej školy z 

Loun. 

Nechýbali ani rodičia, starí rodi-

čia a rodinní príslušníci všetkých 

tých, ktorí v akadémii vystupova-

li. 

 

Moderátorskej úlohy sa veľmi 

dobre zhostili Ivko Horváth—v 

súčasnosti študent gymnázia, náš 

bývalý veľmi úspešný žiak a Emka 

Beracková, žiačka 5.A triedy.  

Previedli nás bohatým a pestrým 

programom, v ktorom nechýbala 

hudba, tanec, spev  i športové 

výkony džudistov. 

V úvode sa predstavil Martin 

Morháč, študent operného spevu 

a nádejný umelec, ktorý tiež pat-

ril k našim úspešným žiakom. 

 

 

 

 

 

Milo prekvapili „gentlemani“ 
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O výzdobu sa postarali šikovná pani učiteľka B.Banašová a vychovávateľ-
ka E.Chamulová 



Strana 4 

Pri prezentácii školy nesmú chýbať naši judisti, ktorí v ško-
le trénujú už niekoľko rokov a dosahujú vynikajúce výsled-
ky 

Zumbáčky zas roztlieskali celé publikum 

Deviataci sa zas akoby symbolicky prišli so 
školou rozlúčiť spoločenskými tancami, ktoré 
pripravujú na venček 

Veľmi sa páčili aj ôsmačky s kankánom                                                  tancom sa predviedli aj malé prváčky—“Ta ňe?“ 
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Záverečný blok patril folklóru 
predstavili sa dievčatá zo Zvončeka i 
malí „drobci“ z Vrabčeka 

Záverečné číslo—už tradične v réžii pani vychovávateľky Štaudingerovej—Slnko seno.... 



    Skôr, ako sme sa zabávali na programe akadémie, v škole prebehla ešte jedna významná udalosť. Vzácni 

hostia a vedenie našej školy slávnostne otvorili dlhoočakávané multifunkčné ihrisko. Všetci sme už netrpezlivo 

okolo neho obchádzali pár dní a od teraz sa už na ňom môžeme navystrájať dosýtosti. 

Pri slávnostnom otváraní pani zástupkyňa J. Kamenská okrem iného povedala: 

„Dobrovoľné príspevky vyzbierané v rámci dnešného dňa použijeme na stavbu tribúny. V ďalšej fáze sa zame-
riame na bežeckú dráhu, aby sme aj tú zrekonštruovali na modernú dráhu s umelým gumeným povrchom.“ 
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Slávnostné prestrihávanie pásky—na snímke pani primátorka PhDr. A. Pivková /v strede/ a pán 

Ing. B.Hámorník, prednosta okresného a poslanec VÚC /vpravo/  



     V rámci osláv 35. výročia vzni-

ku našej školy sme privítali na 

našej pôde aj milých hostí—

žiakov a pedagógov z družobnej 

školy J.A. Komenského z Loun.  

Pripravili sme pre nich bohatý a 

zaujímavý program. Navštívili 

Banskú Bystricu, zámok v Haliči, 

prešli sa obnovenými historickými 

budovami v meste /synagóga, 

radnica/. Boli hosťami na sláv-

nostnej akadémii a pozreli si, sa-

mozrejme, aj celý objekt našej 

jubilantky—školy. Obzvlášť sa im 

páčili hodiny cudzích jazykov, 

preto si to spolu s našimi sied-

makmi aj vyskúšali. 
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Dňa 4. mája 2017 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo recitačnej súťaže  

Sládkovičova Radvaň. Náš región i našu školu reprezentovala  v 2. kategórii prednesu 

poézie  víťazka regionálneho kola v Lučenci  Evka Milada Hroboňová zo 6.A triedy 

a v tvrdej konkurencii obsadila pekné 3. miesto.  
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Text a foto A. Hrončeková 



Dňa 10.5.2017 sa uskutočnilo školské kolo 
v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2017. 
Výsledky: 1.kategória 1.-3.ročník  -  
1.miesto: Timea Bujtárová – 3.B 
                  Viktória Lengyelová – 3.B 
2.miesto: Gabriel Bacso – 2.C 
                                                                
3.miesto:NellaAlbíniová – 3.B 
     Cena poroty – Ema Danišová 
 

 2.kategória 4.-6.ročník –  
1.miesto: Simona Beňová – 6.A 
2.miesto: Viktória Mácková–4.B 
3.miesto:Tamara Ľalíková – 5.C,  
                 Karolína Rút Karmanová – 6.A 
 

3.kategória 7.-9.ročník – 1 
1.miesto: Ladislav Géňa – 7.B 
2.miesto: Liana Ráczová – 7.B  
3.miesto: Diana Alabánová – 7.B 
 

V Okresnom kole v 1.kategórii  získala 
Viktória Lengyelová  krásne 1.miesto. 
 Postupuje do krajského kola.   

Srdečne blahoželáme. 
 

PK UMaK Mgr. Zuzana Goljanová 
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Exkurzia - výrobňa hostií v Prešove 
Dňa 26. 4. 2017 sme sa vybrali do ďalekého Prešova. Cieľom našej 
cesty bolo odhaliť záhadu výroby malých oplátok - hostií, ktoré sa 
používajú pri bohoslužbách v rímsko-katolíckych kostoloch. V Prešo-
ve je totiž jediná výrobňa, kde sa hostie pečú. Miestne rehoľné ses-
try nás oboznámili s výrobným postupom od namiešania cesta až po 
balenie a odoslanie. Videli sme aj františkánsky kláštor, relikvie svä-
tých a kostol, v ktorom boli pozostatky detí, ktoré pred sto rokmi 
videli Pannu Máriu. 
V poobedných hodinách sme si prezreli centrum Prešova a vychut-
nali sladkú zmrzlinu. Celodenný výlet dopadol na jednotku.  
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Text  Adrián Alexi a Peter Kliment /upravené/ 
 foto M. Holý 



Biblická olympiáda – Dekanátne- okresné kolo. 

Dňa 22. 3. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Biblickej olympiády. Z triednych kôl postú-
pila do Dekanátneho kola trojica žiakov: 
G. Oravcová 7. A 
D. Jarabová 7. A 
E. Oravcová 6. A 
V tomto ročníku mali žiaci za úlohu čítať 4 knihy Svätého písma: Knihu Sudcov, Knihu Ge-
nezis, Knihu Daniela a List Efezanom. V silnej konkurencii siedmich družstiev zo základ-
ných škôl naše družstvo obsadilo 3. miesto.  
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Poznámka v žiackej knižke: „Vaša dcéra sa mi 

smeje za chrbtom rovno do očí.“  

 

Učiteľka: „Kam tak letíš po tých schodoch? Keď si 

dolámeš nohy, tak potom nebež za mnou!“  

 

Žiačka drzo konzumuje jedlo počas hodiny. (Na 

to nasledovala druhá poznámka) Po upozornení 

ešte dojedla!  

 

Váš syn behá po chodbe nepovolenou rýchlosťou.  

 

Váš syn sa ma na začiatku hodiny opýtal, či môže zjesť banán. 

Odpovedala som nie! Na konci hodiny sa spýtal, či môže vyho-

diť šupku.  

Desiatuje pomôcky na výtvarnú výchovu.  

V škole sa nesústredí, neobsedí a skáče mi do reči.(Mama 

odpísala: Aj doma!)  

 

Žiačka prišla neskoro na hodinu, najedla sa a ešte mala potrebu 

sa namaľovať.  

Školoviny 

9.C—hnuteľný majetok je aj auto, lebo sa hý-

be 

Grafom lineárnej funkcie je rovná krivka 
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