


Ahoj, Bzučiaci. 

Tak sa nám to pekne vyjarnilo, odhodili 

sme bundy a vetrovky a  vytiahli tenisky 

a ľahšie oblečenie.  A ešte nám posunuli 

aj čas, takže budeme môcť byť  dlhšie  

vonku. Bude ťažšie venovať sa zodpo-

vedne školským povinnostiam. Ale nič 

iné nám neostáva. Do poslednej tretiny 

školského roka musíme ísť s rovnakým 

nasadením  ako doposiaľ. Skôr by som 

povedal, že ešte s väčším, pretože nás 

čakajú veľké veci; oslava vzniku školy, 

otvorenie nového ihriska a samotné fi-

nále, ktoré všetci chceme zvládnuť so 

cťou. 

Nezabudnite, že v tomto mesiaci si pri-

pomíname aj Deň učiteľov, a preto by 

sme aspoň teraz mali byť ku svojim 

„druhým rodičom“ ohľaduplnejší 

 

Pani riaditeľka vyhlásila súťaž o najlep-

šieho botanika—znalca kvietkov v na-

šom areáli.  

Aj ja som si všimol prvé snežienky, 

zvlášť jednu pri chodníku, ktorá sa so 

mnou po dva dni lúčila, keď som odchá-

dzal domov. Na tretí deň tam už ale ne-

bola. Niekto, kto súťaž pochopil tak, že 

čo prvé rozkvitnuté objaví, má to skmá-

sať, sa o ňu, nebožiatko postaral. Tak 

takto, vážení, NIE!!! 

Učme sa ju chrániť, nie devastovať. To 

je veľmi jednoduché, ale postarať sa o 

to, aby nám krášlila naše okolie, aby 

sme ju zachovali v pôvodnom stave je 

oveľa ťažšie a my to musíme dosiahnuť. 

Váč Bzučo 

Významné dni v marci 

8. marec  - Medzinárodný deň žien 
MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovno-
právnosť. Vznikol na Medzinárodnej že-
nevskej konferencii v roku 1910. Ako dá-
tum tohto sviatku bol stanovený 8. marec 
na počesť veľkého štrajku 40 000 newyor-
ských krajčírok z textilných tovární, ktorý 
sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zru-
šenie desaťhodinového pracovného času, 
proti nízkym mzdám a zlým pracovným 
podmienkam.  
 
 22. marec  Svetový deň vody  
Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v 
roku 1992 Valným zhromaždením OSN na 
Konferencii v brazílskom meste Rio de Ja-
neiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje 
počnúc rokom 1993 v súlade s odporuče-
niami Konferencie OSN o životnom pro-
stredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzva-
né, aby tento deň venovali konkrétnym 
aktivitám,  ktoré podporia informovanosť 
verejnosti o nenahraditeľnom význame 
vody - napríklad organizovaním konferen-
cií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav 
zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej 
zdrojov.  
 
23. marec - Svetový deň meteorológie 
(WMO) 
Jedná sa o pripomienku vzniku Svetovej 
meteorologickej organizácie (WMO), ktorá 
zastrešuje spoluprácu v oblasti siete mete-
orologických a hydrologických staníc, me-
teorologické pozorovania a rýchlu výmenu 
meteorologických informácií medzi jednotli-
vými národnými meteorologickými organi-
záciami. WMO, so sídlom v Ženeve 
(Švajčiarsko), bola založená v roku 1950 
ako následník Medzinárodnej meteorolo-
gickej organizácie z roku 1872 a následne 
bola pridružená k OSN.  
 
28. marec: Deň učiteľov  
 
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia 
pedagóga Jána Ámosa Komenského, uči-
teľa národov. Sviatok je oslavou práce 
všetkých pedagogických pracovníkov, kto-
rých práca je poslaním a zaslúžia si za 
svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a 
poďakovanie.  



V čísle môžete 

nájsť: 

 marcové reci-

tačné úspe-

chy 

 varíme a pe-

čieme po 

anglicky 

 ďalšia nádiel-

ka poézie 

  ŠKD v marci 

 Bzučozábava 

Dňa 8. marca sa dvaja naši žiaci zúčastnili krajské-

ho kola súťaže v prednese slovenskej povesti – 

Šaliansky Maťko -  v Detve. Úroveň súťažiacich 

bola vysoká, všetci predniesli svoje ukážky veľmi 

pekne a naši žiaci – Peter Kliment – súťažil v 2. 

kategórii a Emma Kyzúrová- súťažila v 3. kategórii

-  sa tiež nenechali zahanbiť a priniesli si okrem 

diplomu i nové zážitky a skúsenosti,. 
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ŠALIANSKY MAŤKO KRAJSKÉ KOLO 

Títo naši recitátori si tento titul 

iste zaslúžia, držíme im v ďalších 

súťažiach palce 



A na 2. stupni v II. a III. kategórii 

porota rozhodla nasledovne: 

II.- kategória – poézia:                  1. miesto – Eva Milada Hroboňová – 6.A 

                                                           2. miesto -  Karol Csúz – 5.A 

II. kategória – próza:                     1. miesto -  Barbora Kyzúrová – 5.A 

                                                           2. miesto – Karolína Rút Karmanová –  

                                                                                 6.A 

                                                          3. miesto – Rebeka Krnáčová – 6.A 

III. kategória – poézia:                  nebola udelená cena 

III. kategória – próza:                    1. miesto: Liana Ráczová – 7.B 

                                                           2. miesto: Veronika Vaculčiaková – 8.A 

Do obvodného kola, ktoré sa uskutoč-

nilo 15. marca 2017 postúpili víťazi 

v jednotlivých kategóriách. 

A na obvodnom kole porota do ďalšej 

súťaže, teda do regionálneho kola po-

sunula až štyroch našich recitátorov: 

Zojku Miadokovú, Evu 

Hroboňovú, Barboru Ky-

zúrovú aj Lianu Ráczovú 

Na 1. stupni sa darilo recitátorom v I. kategórii  nasledovne: 

I. kategória – poézia:                 1. miesto –ZojaMiadoková – 2.C 

                                                        2. miesto -   Sebastián Svoreň – 2.C 

                                                        3. miesto -Sofia Dandová – 2.C 

cena poroty: Marek Kružliak – 1.A  

I. kategória – próza:                     1. miesto -  Lucia Svoradová – 2.A 

                                                         2. miesto – Matúš Zöld – 2.C 

                                                         3. miesto -   EstherKerekešová –       

                                                                              Alexandra Slovinková           

Recitátori  sa dočkali svojej 

„žatvy“ v podobe najstaršej 

a najznámejšej súťaže Hviez-

doslavov Kubín.  Súťaž osla-

vuje už svoje 63. narodeniny 

a v tomto duchu sa nieslo aj 

naše školské kolo. 

 Ešte sme celkom 

„nevychladli“ z nedávnych 

úspechov našich recitátorov, 

ktorí postúpili na krajské ko-

lo  Šalianskeho Maťka a už 

sme otvorili ďalšiu kapitolu. 
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Všetci recitátori pri odmeňovaní 

 

Vpravo pätica, ktorá reprezentovala 

na obvodnom kole 

Staršie , ale ostrieľané recitátorky—Lianka a 

Veronika 
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Baking class 

In our English lessons in 6A class we 

talked about FOOD.   

We have learnt vocabulary, dialogues at 

the restaurant and we have read lots of 

recipes. 

As the result, pupils baked at home, 

showed us the pictures and presented the 

recipe. During the presentation we also 

tasted their cakes what they have pre-

pared and brought us. Everything was sooo 

delicious. Yummy! 

Finally we baked at our school kitchen. 

Children got the instructions, they 

brought the ingredients, and they baked 

the perfect cake (and ate it all!). 

We enjoyed that a lot as you can see in 

the pictures and there is also the recipe. 

Mgr. Miroslava Leicherova 

Spongecake 

Ingredients: 
6 eggs 

300g icingsugar 

300g flour 

1 vanillasugar 

1 bakingpowder 

1 dl oil 

1 dl water 

fruit 

Instructions: 

1.      Separatetheyolks and theegg- whites /eggs/. 

2.      Mix theyolkswithsomesugar and somevanillasugar. 

3.      Addsomewater and someoil. 

4.      Mix theegg- whitesintothe ´snow ´-whippedegg-whites 

5.      Mix thebakingpowderwiththeflour. 

6.      Addthewhippedegg-whites 

7.      Addtheflour 

8.      Mix lightly. 

9.      Putthemixture on thebakingtray. 

10.     Coverthedoughwiththefruit. 

11.     Bake for 25 minutes on 200 ̊C 
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Naša škola 

Naša škola oslavuje 35 ro-

kov, 

urobil som po nej aspoň 

1 000 krokov. 

My sa s tebou dobre máme, 

ani za milión ťa nepredáme. 

 

Na konci mesta v objatí stro-

mov 

stojí  škola, náš druhý do-

mov. 

Jazierko v nej krásne máme 

a radi sa pri ňom hráme. 

 

Rybky v ňom plávajú 

deti sa na ne kukajú. 

Všetci žiaci na ňu v dobrom 

spomínajte 

a na našu školu nezabúdaj-

te! 

Lukáš Čaba, 3.A 

Moja škola 

Každé ráno pomaly 

kráčam rovno do školy. 

Keďže sa tam učím veľa 

dosť som sa už dozvedela.  

 

Na matike všetko zrátam 

poradím aj kamarátkam. 

Teším sa vždy na prestávku 

na jazierko pri altánku.  

 

A keď potom vyhladnem, 

v jedálni vždy všetko zjem. 

Školský dvor máme veľký, 

strážia nás tam učiteľky,  

aby sa nič nestalo, 

všetko dobre dopadlo. 

Ivana Oswaldová, 3.A 

Škola 

Učiteľov rada mám, 

spolužiakov tiež, 

doma riešim úlohy, 

rodičia sú z toho hotoví. 

 

Občas sa mi učiť nechce, 

učenie ma bolí. 

Ktože to len vymyslel 

chodievať do školy? 

 

Pani vychyBokorová 

hneď mi spraví náladu, 

poradí mi, učeše ma, 

všetci máme zábavu. 

Karolína Žilková, 3.A 

Škola 

Keď odletia lastovičky 

nastúpime do školičky. 

S kamarátmi sa spolu hráme 

a potom sa vzdelávame. 

 

V škole sme sa veľa naučili 

učitelia si nás obľúbili. 

Škola je môj kamarát 

chodím do nej veľmi rád. 

Lea Demeová, 3.A 

Naša škola 

V škole našej zelenej 

dobre sa nám učí, 

na jeseň nás privíta 

v lete sa rozlúči. 

 

Sú tu stromy, jazierko, 

sadíme si kvety, 

aby sa tu dobre mali 

všetky deti. 

S našou triednou učiteľkou 

zažijeme veľa zábavy. 

Keď však treba, vie byť prísna, 

aby sme nemali prázdne hlavy. 

 

Škola sa pýši úspechmi žiakov 

v športe, speve, prednese. 

Nech sa tá jej dobrá povesť 

aj k vám donesie. 

Adam Pribišan, 3.A 
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Fašiangový sprievod mestom 

 24. februára  2017  o 15-tej ho-

dine sme sa pripojili do 

FAŠIANGOV0HO SPRIEVO-

DU mesta. Dobre sme sa zaba-

vili a najviac sa nám páčili 

masky na chodúľoch. 

Starostlivosť o pridelený úsek 

Po zime deti zo siedmeho odde-

lenia  vyčistili svoj zelený pri-

delený úsek pred budovou ško-

ly, opravili ozdobné drevené 

hlavy  a vysadili pekné sirôtky. 
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Veľkonočný strom 

V každom oddelení školského 

klubu sme maľovali veľkonoč-

né vajíčka. Pridali sa k nám aj 

žiaci z prvého stupňa pod vede-

ním triednych učiteliek, aby 

sme ich mali veľa.  Pani vycho-

vávateľka Chamulová ich zala-

minovala a krásnymi vajíčkami 

sme vyzdobili strom pred na-

šou peknou školou. Pomohol 

nám aj ujo školník, lebo na vr-

chol sme nedotiahli. 
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Marec  MESIAC KNIHY 

Návrhy na obal knihy 

V školskej knižnici sme 

maľovali svoje návrhy na 

obal svojej obľúbenej 

knihy, veľa sme  čítali 

a prezerali si knižky. 
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Krása našej školy 

V škole máme jazerá, 

každý žiak ich obzerá. 

Pani učiteľky sú tu fajn, 

keď nás učia, máme raj. 

Učia nás tu počítať, 

 na telesnej vybíjať. 

Telocvik má každý rád, 

je to náš dobrý kamarát 

Hmyzí hotel máme krásny 

ani trocha nie je prázdny, 

škola naša školička, 

si ako naša druhá mamička 

 

Viki Mácková—4.B 

Výročie školy 

Škola, školička, 

ty si moja druhá mamička! 

Cez každé jedno obdobie, 

všetko je tu nádherné. 

Veľa krúžkov kreatívnych, 

pre nás všetkých nezbedných. 

Dve krásne jazierka tu máme, 

v nich farebné rybky chováme. 

Cez leto tu vtáky pospevujú 

a nám život spríjemňujú. 

 

Všetko najlepšie k Tvojim 

narodeninám zo srdca praje 

Paulínka Košteková—4.B 

Naša škola 

Naša škola, školička, 

nie je vôbec maličká. 

Je to veľká budova 

a v jej vnútri zábava. 

Narodky tu slávi dneska, 

 je to super pohodička. 

Stromy, kríky, sadíme, 

my to spolu spravíme. 

Naša škola tá je naj, 

je to pre nás veľký raj 

 

Ema Bičanová—4.B 

Výročie našej školy 

Naša škola pre deti je super, 

občas je to úder, 

Musíma tam rozmýšľať, 

nad hlúposťami sa nezamýš-

ľať. 

Rozum treba mať,  

nad matikou hútať. 

Keď úž máme narodeniny, 

doprajte nám aj prázdniny. 

 

Ján Janeš—4.B 
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Naša škola 

Keď som bola ešte malá, 

mamka mi o nej rozprávala, 

že je dobrá, no nie sú tam hračky, 

ale zato milé spolužiačky. 

Teraz som už veľká, dávno to viem, 

slovenčine, angličtine dávno rozumiem. 

Na dvore v škole v lete sa učíme. 

Na telesnej výchove gymnastiku cvičíme. 

Našu dobrú školu veľmi zbožňujem, 

a preto jej k výročiu básničku venujem. 

Môžeš tu byť ako dlho chceš,  

ale v našich srdciach navždy zostaneš. 

 

Natália Giertlová—6.A 

Naša škola 

 

Naša škola 35. výročie oslavuje 

a každá trieda básničky vypisuje. 

Ďakuje, že si ma naučila čítať, písať, počítať 

a druhý jazyk s radosťou privítať. 

Kamarátov sme si našli  

a druhý domov neobišli. 

Ráno, keď do triedy vkročím, 

hneď mi udrie do očí 

mapa Ázie a Afriky 

a príklady zo včerajšej matiky. 

Keď zazvoní, do lavíc si sadáme 

a na matiku sa hneď vrhneme. 

A keď zazvoní po poslednej hodine, 

my zo školy vybehneme 

a na druhý deň sa tešíme. 

 

Alexandra Šimonová—6.A 

Školička, škola 

Každé ráno, milé deti, 

berte tašky na chrbát. 

Veď čas tak rýchlo letí, 

do školy sa treba brať. 

Od septembra do júna 

otvoria sa brány školy, 

aby sme my, žiaci, 

všetci múdri boli. 

A keď ráno budík zazvoní,, 

smiech ma rýchlo prejde, 

mne sa vstávať nechce, 

ale viem, že bez školy to nejde. 

Úlohy a učenie nemá každý rád, 

predsa do školy chodíme  

cez bránu tisíckrát, 

veď škola je náš kamarát. 

A tá naša už 35 rokov bránu otvára, 

preto je kamarátka,  

ktorá nás vzdeláva. 

 

David Bubla—6.A 
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Viete, aký je rozdiel me-

dzi ježkom a skalou?  

Skala je vysoká a ježkovi 

to vôbec nevadí.  

Líška, zajac a medveď sa dozvedia, že ich chcú od-

viesť na vojnu. Prvá dostane povolávací rozkaz 

líška. Hovorí zajacovi a macovi:  

- Viete čo? Ja mám dlhý chvost, odseknite mi z ne-

ho polovicu a potom ma možno neodvedú.  

Večer sa líška vracia a hovorí, že pre krátky 

chvost ju neodviedli.  

Na druhý deň má ísť zajac, tak hovorí:  

- Ja mám dlhé uši, tak mi z nich odseknite polovi-

cu.  

Večer sa vracia a hovorí, že pre krátke uši ho ne-

odviedli. Na tretí deň má ísť medveď.  

- No čo ja, nemám ani dlhý chvost ani dlhé uši, 

tak mi vytrhajte všetky zuby a potom ma možno 

neodvedú.  

Večer sa medveď vracia akýsi smutný. Zajac sa 

pýta:  

- Tak čo, ako si dopadol?  

- Nevzali ma, lebo som veľký a tučný! 

Babka sa rozhodne po dlhej 

zime pre jarné upratovanie. 

Otvorí skriňu, z nej vyletí 

moľa a pýta sa babky:  

"Pani, budete tento kabát 

ešte potrebovať, alebo ho 

môžem zjesť  
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