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Ahoj, Bzučiaci! 

A máme za sebou október. 

Ale nám to pekne letí, však? 

Dnešné číslo je plné Vašich 

aktivít, ktoré ste stihli za ten 

krátky čas zrealizovať. A že to-

ho nebolo málo, sa môžete pre-

svedčiť sami.  

Na úvod Vás chcem nasmero-

vať na našu titulnú stranu. 

Všimli ste si na nej nejakú zme-

nu? Nie? Tak Vám prezradím, 

že sa na nej vyníma naše nové 

logo, ktoré bolo do života uve-

dené slávnostne na posledných 

pasovačkách prvákov a piata-

kov. Ak sa Vám páči, napíšte 

nám to. Radi zverejníme Vaše 

postrehy a aj to, čo na ňom vi-

díte a prečo je tam práve to. 

Svoje postrehy odovzdajte 

triednym učiteľom, oni nám to 

už doručia. 

Toto číslo budete čítať po pr-

vých dlhších prázdninách, tak-

že oddýchnutí, plní síl do ďalšej 

práce. Želám Vám šťastný štart 

do zavŕšenia prvého štvrťroka. 

Váš Bzučo  

Čo sa stalo v októbri 

 Divínsky boyard 

 Exkurzia na Bradle 

 Timravin rok 

 Európsky jazykový deň 

 Geologické a biologické 

exkurzie 

 Jablko roka a rarity na-

šich záhrad 

 Súťaž o M.R. Štefánikovi 

 Pasovačky  

 Z činnosti krúžkov 

 ŠKD v októbri 

 zaujímavosti 



Piatkové finále Divín-

skeho Boyardu. Pre 

deti silné zážitky, teší-

me sa o rok opäť. Vďa-

ka sa skvelú súťaž, kto-

rej sme sa mohli zú-

častniť. 

Krásna vedo-

mostno – športová sú-

ťaž pre družstvá detí 

ZŠ z okresov DT, ZV, 

LC, PT, nádherné pro-

stredie kaštieľa, hradu, 

školy, dedinky 

Divín, skvelé po-

časie, výborná 

organizácia. ĎA-

KUJEME organi-

zátorom!!! 
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Pýtate sa, čo to vlastne divínsky boyard je? 

V skratke:  

- súťažno—vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ 

vo veku 11 až 15 rokov z Banskobystrického 

kraja  

- súťažia štyri 5 členné tímy , ktoré ako celok 

reprezentujú svoju školu 

- trať je plná unikátnych netradičných zastavení, 

na ktorých žiaci zdolávajú prekážky a plnia ve-

domostné úlohy 

- preveria si vedomosti z oblasti kriminality, pre-

vencie, preveria si svoje fyzické schopnosti, vy-

trvalosť, súťaživosť 

- naučia sa vzájomnej podpore, dôvere a 

tímovej spolupráce 

Žiaci našej školy sa prebojovali až do finále 

tejto súťaže a dôstojne našu školu repre-

zentovali. 

Na záver niekoľko postrehov súťažiacich a 

ukážky netradičných disciplín: 

Za spoluprácu a prípravu žiakov ďakujeme p. učiteľke 

Z.Čemanovej Text a foto SP 



M.R. Štefánik sa narodil v Košaris-
kách v rodine evanjelického farára Pavla 
Štefánika ako šieste dieťa.  Študoval na 
Karlovej univerzite kde bol Tomáš Garri-
gue Masaryk profesor. V roku 1904 sa 
dostal do Paríža ako študent astronómie. 
Začiatok vojny Štefánika neprekvapil, 
lebo ho predvídal už niekoľko rokov 
predtým. Vo vojne však videl hlavne 
možnosť osamostatnenia Slovákov a 
tento čin spájal od začiatku s Čechmi. Aj 
ako letec však mal stále na vedomí osa-
mostatnenie Čechov a Slovákov a snažil 
sa o vytvorenie samostatnej česko-
slovenskej dobrovoľníckej jednotky. Na 
rodnú vlasť sa Štefánik veľmi tešil, lebo 
ju nenavštívil od smrti svojho otca 
(1913). Dňa 4.mája 1919 nastúpil Štefá-
nik do lietadla typu Caproni 450, sprevá-
dzaný dvoma talianskymi letcami. Lietad-
lo však nepristálo, náhle sa zrútilo neďale-
ko Ivanky pri Dunaji. M. R. Štefánik a vše-
tci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. 

Milan Rastislav Štefánik je pocho-
vaný v mohyle na Bradle, vrcholnom diele 
architekta Dušana Jurkoviča.  
Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa 
nachádza na vrchu Bradlo v Myjavskej pa-
horkatine s nadmorskou výškou 543 met-
rov.  
Náš výlet sa začal viac ako troj hodinovou 
cestou do Piešťan, kde sme mali rozchod. 
Pokračovali sme na Bradlo, kde má Milan 
Rastislav Štefánik mohylu. Pani učiteľka 
nám povedala niekoľko faktov o Štefániko-
vi a jeho mohyle; napríklad kto ju navrhol 
a podobne. Strávili sme tam krátku chvíľu 
ako oddych, čas na nadesiatovanie a uro-
benie fotiek. V Košariskách sme navštívili 
jeho rodný dom, kde nám sprievodca po-
vedal ďalšie fakty a videli sme aj mnoho 
vecí zo Štefánikových ciest po svete alebo 
jeho vojenskej kariéry ako uniformy 
a rôzne rarity z jeho života. 
Vrátili sme sa o siedmej unavení ale napl-

není novými poznatkami. 

 

M.Goljan 9.A  
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24. októbra si pripomíname 

Medzinárodný deň školských 

knižníc. Tohtoročnou témou 

dňa je život M. R. Štefánika. Aj 

u nás sme si ho pripomenuli 

hodinou dejepisu v knižnici. 

Deviataci si pozreli dokument 

o M. R. Štefánikovi. Neskôr sa 

zapojili do krátkeho kvízu. 

Medzinárodný deň školských 

knižníc na Slovensku 
Rok 2017 

Téma: Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, 

učiteľov, rodičov a komunity 
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Text a foto M.Pavková 



Božena Slančíková-Timrava (vl. menom Božena Slančí-

ková, pseudonymy Timrava, Teta z Polichna a i.) (* 2. 

október 1867, Polichno – † 27. november 1951, Lučenec) 

bola slovenská prozaička a dramatička.  

V tomto roku oslavujeme 150. výročie jej narodenia 

     V období na sklonku októbra je tete 
Boženke každoročne venované niekoľko 
podujatí. Začína sa turistickou vychádz-
kou z Ábelovej do Políchna, ktorá sa už 
tradične volá Timravin chodníček. Potom 
nasledujú v školách školské súťaže Tim-
ravina studnička, ktorej vyvrcholením je 
celoslovenské kolo. Medzi ďalšie sprie-
vodné akcie patrí divadelná jeseň—
prehliadka domácich i hosťujúcich diva-
diel. V tomto roku, keďže sme oslavovali 
okrúhle výročie jej narodenia, bolo podu-
jatí oveľa viac—besedy, semináre s od-

borníkmi historikmi i literátmi. 

V našej fotoreportáži vám prinášame 
obrazové spravodajstvo z výletu i škol-
ského kola v recitácii pôvodnej slovenskej 

tvorby—Timravina studnička. 

Musíme pochváliť našich recitátorov, ktorí 
sa veľmi pekne umiestnili na okresnom 

kole; Lucia Svoradová /3.A/ sa umies-

tnila na 2. mieste a Ema Kyzúro-
vá /7.A/ na 3. mieste. Aj touto ces-

tou im blahoželáme.  
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Text a foto M.P. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/2._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/1867
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polichno
https://sk.wikipedia.org/wiki/27._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/1951
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Denec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prozai%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dramati%C4%8Dka


Európsky deň jazykov! 

Z iniciatívy Rady Európy, Štras-
burg, sa Európsky deň jazykov 
(EDJ) oslavuje každoročne 26. 
septembra už od roku 2001. 

Pri príležitosti EDJ sa v Európe ko-

ná celá škála rôznych podujatí: ak-

tivity pre deti, televízne a rozhlaso-

vé programy, vyučovanie jazykov a 

konferencie.  

S presvedčením, že jazyková roz-

manitosť je nástrojom na dosiah-

nutie väčšieho interkultúrneho po-

rozumenia a kľúčovým prvkom bo-

hatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v 

celej Európe.  

O čo ide? 

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej 

rôznorodosti kontinentu s 

 viac ako 200 európskymi jazykmi, 

 24 úradnými jazykmi EÚ, 
 približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a 
mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí 

sveta. 
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http://edl.ecml.at/LinkClick.aspx?link=1772&tabid=1455&language=sk-SK


Geologická exkurzia – Ipolytarnóc  5.10.2017. Žiaci 8. ročníka navštívili náučný 

chodník so skamenelinami žraločích zubov, stromov, odtlačkami stôp treťohor-

ných živočíchov ...  

Treťohorný svet nám zakonzervovala praveká sopečná činnosť. 
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Ochranári z CHKO Cerovej vrchoviny poprosili našu školu o zapojenie sa do Pro-

jektu Bocian. Chcú sa pokúsiť o rekordný počet výtvarných prác z celého Sloven-

ska. Žiaci 1. a 2. stupňa nakreslili, namaľovali 250 výkresov. 

 

Bzučoviny vám prinášajú ukážku tých najvydarenejších prác 
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N.Adamove, K.Žilková, N.Usni, 

D.Oravcová, V.Šatarová 

E.Batopálová 

E.Čumpelíková 

S.Štaudingerová, K.Kiráľová 



Dňa 29.9 2017 sme sa zúčastnili exkurzie o vtákoch. Páni  Keres-

túr a Mojžiš nám ukázali ako sa vtáci krúžkujú, zachytávajú do 

siete a ďalšie veci. Tak isto im tam pobehoval pes, ktorého všetci 

hladkali. Poobzerali sme si aj vtákov poriadne zblízka, keď ich 

krúžkovali a zapisovali. Nakoniec sme videli sojky. 

 

Kliment Peter 6.A 

Žiaci 6.A a 7.C sa 

29.9.2017 zúčastnili biolo-

gickej exkurzie do močia-

ra pri Béteri v Lučenci ( za 

mäsokombinátom ). 

V rámci Európských dní 

vtáctva sa žiaci stretli 

s ornitológmi Marianom 

Mojžišom a Dušanom Ke-

restúrom. Mali pripravené 

siete do ktorých sa zachy-

tili vtáky, ktorých potom 

krúžkovali. Krúžky na no-

hách umožňujú ornitoló-

gom sledovať ich migrá-

ciu.   
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Trojstranu o biológii pripravila p. uč. Lokeová 



Súťažné výstavy  „Najkrajšie jablko“ 

a „Rarity záhrad“ 

Jeseň každý rok prináša so sebou bo-

hatú úrodu. Na našej škole sme už 

tradične zorganizovali súťažné výsta-

vy „O najkrajšie jablko“ a   „Rarity 

našich záhrad“. Zástupcovia tried 

priniesli zo svojich záhrad ovocie a 

zeleninu, ktoré mali pestré a výni-

močné farby a tvary. Dvadsaťčlenná 

porota zložená z netriednych učiteľov 

a zamestnancov školy vybrala z kaž-

dej kategórie tri najkrajšie „výtvory“ 

našej prírody. A je na čo pozerať! Vý-

stavky sú výnimočne naaranžované, 

žiaria farbami jesene a nejeden z nás 

sa pri nich pristavil a obdivoval ich.    

Porota vyhodnotila najkrajšie jablká 

a rarity záhrad. Výsledok ich hodno-

tenia je nasledovný:   

V súťaži O najkrajšie jablko 

1. miesto 7.A 

2. miesto 8.A 

3. miesto 5.C 

V súťaži Rarity našich záhrad 

1. miesto 5.A 

2. miesto 6.A 

3. miesto 7.B 

Víťazom  blahoželáme a všetkým zúčastneným 

triedam, vyučujúcim, žiakom a porote ďakujeme 

za zrealizovanie a vyhodnotenie výstav. 

M.Fízeľová 
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     „Pasovanie bolo kedysi vý-

sadou šľachty. Pasovalo sa do 

radov rytierov, aby tí chránili 

svojho pána.  

Dnešné pasovanie je vlastne 

uvedenie do stavu /žiackeho či 

remeselného/. „ Povedala na 

úvod svojho príhovoru prváči-

kom i piatakom naša pani ria-

diteľka.  Nemôžeme zabudnúť 

ani na uvedenie do života naše 

nové logo školy, ktoré viselo 

celý čas v telocvični. 

Vystrašených prvákov i zveda-

vých piatakov potom ešte po-

zdravila pani Kerekeš Cepláko-

vá za všetkých rodičov a nasle-

doval program. Ten tohtoročný 

bol niečím iný. 

V malej telocvični sa predstavi-

li malým divadielkom deviata-

ci pod vedením p. Červenáko-

vej. V ňom chceli poučnou for-

mou deťom ukázať silu priateľ-

stva. Po ňom nasledoval akt 

pasovania. Najväčšiu radosť 

mali všetci pasovaní z krásneho 

zeleného trička, na ktorom sa 

tiež vyníma naše nové logo. 

Sviatočne naladení potom od-

chádzali do veľkej telocvične, 

kde sa im deviataci a celý škol-

ský parlament postarali o na-

ozaj zábavné hry. Nakoniec ich 

kroky  /iba prvácke/viedli do 

knižnice, kde sa oboznámili s 

pravidlami požičiavania, zahra-

li sa a slávnostne dostali svoj 

preukaz. 

V žiariacich očkách všetkých  

detí, ale aj v šťastnom úsmeve 

mnohých rodičov bolo vidieť 

spokojnosť a radosť z krásneho 

nezabudnuteľného dňa.  
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Spoločné fotky i zá-

bava ostanú v pamäti 

ešte dlho 

Text a foto Maťo G- 
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Svetový deň zdravej výživy 

Svetový deň výživy sa oslavuje 

každý rok 16. októbra na pamiatku 

založenia Organizácie pre výživu a 

poľnohospodárstva Spojených ná-

rodov (FAO) v roku 1945. 

Aj u nás v škole sa každoročne ve-

nujeme tejto téme. Touto akciou sa 

snažíme poukázať na možnosti 

zdravej stravy, ktorá môže vyzerať 

veľmi lákavo a chutne - pozrite si 

na fotkách. 

V tomto roku nám s témou pomoh-

li naše, už známe, pomocníčky—

študentky zo strednej zdravotníc-

kej školy. 

Piatakom, šiestakom i siedmakom 

porozprávali nielen o potrebe zdra-

vo sa stravovať, ale aj o tom, ako 

treba vo svojom živote dbať na hy-

gienu ako súčasť zdravého spôso-

bu života. 

Text a foto A.V. 



     Ak sme vás niekedy v sep-

tembri oboznámili s faktom, že 

v  našej škole pracuje veľký po-

čet krúžkov, nemysleli sme po-

čet desať, ani dvadsať. Pracuje 

ich vyše štyridsať. A že sú na-

ozaj rozmanité, zamerané na 

množstvo vašich záujmov, sa 

môžete presvedčiť na tejto obra-

zovej reportáži. 

Tretiaci s pani učiteľkou navští-

vili v zrekonštruovanej lučen-

skej radnici múzeum a poko-

chali sa v triede z minulého sto-

ročia. 

 

 

   

Šikovní siedmaci pod vedením 

svojej asistentky S.Procházkovej 

raz varia a inokedy preukazujú 

svoju zručnosť výrobou aj ta-

kýchto jesenných kytičiek. 

 

 

 

A deviataci sa vybrali /ako kaž-

dý rok v tomto čase/ na lučen-

ský cintorín, aby pred sviatkom 

zosnulých poriadili hroby na-

šich dejateľov /Koloman Ban-

šel, Karolínka Štúrová, 

B.S.Timrava/. Potom  polože-

ním venčeka a zapálením svieč-

ky symbolicky vzdali hold tým-

to  osobnostiam. 
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Text a foto MG 



Koník v ŠKD 

Veľká vďaka patrí 

pánovi Eibnerovi , 

oteckovi žiaka z 1. 

C triedy, že prišiel 

do školského klubu 

a naše deti sa moh-

li povoziť na koní-

kovi. Veľmi sa teši-

li a mali z toho veľ-

kú radosť. 

Strana 16 

Tak ako každý rok,aj tento sa deti 

z našej školy zapojili do projek-

tu ,,Záložka spája školy“. Nadše-

ne vyrábali záložky pre kamará-

tov z našej partnerskej školy do 

Ruskova. 



     Naši najmenší zo škol-

ského klubu sa podieľajú 

nielen na výzdobe školy a 

jej okolia, ale aktívne 

priložia ruku k dielu a s 

metlou či lopatou okolie 

školy na jeseň aj vyupra-

tujú. Popri tom sa radi 

zabavia a za pomoci svo-

jich pani vychovávateliek 

aj urobia kus užitočnej 

práce; napríklad aj tým, 

že pozbierajú napadané 

gaštany 
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Za ŠKD Katka Gubovičová 



 Lučenec je kultúrnym, hospodárskym 

strediskom Novohradu a prirodzeným 

geografickým centrom Južnej časti 

stredného Slovenska.  
 

 Územie okolia Lučenca bolo obývané už 

v dobe kamennej i bronzovej.  

 

 Lučenec (názov od riečky) vznikol zo 

starej slovenskej osady.  

 

 Prvá kultúrno-historická správa z Lu-

čenca pochádza z roku 1128 (postavenie 

kaplnky). 

 

  

Od konca 12. storočia tu bol kláštor na 

križovatke obchodných ciest. Prvý lis-

tinný dokument o Lučenci je z 3. augus-

ta 1247 - LUCHUNCH (listina kráľa Bela 

IV.).  

 

 Mesto Lučenec vošlo aj do literárnej 

histórie bitkou pri Lučenci v roku 1451, 

v ktorej zvíťazili vojská Jána Jiskru z 

Brandýsa nad početnejšou armádou Já-

na Hunyadiho.  

 

 Mestské múzeum Lučenec momentálne buduje 

svoje stále expozície v budove Radnice, ktoré plá-

nuje verejnosti sprístupniť na prelome septembra 

a októbra 2017. Spravuje tiež už existujúcu expozí-

ciu v Synagóge, tvorenú zväčša predmetmi viažuci-

mi sa k histórii židovstva v Lučenci.  

 Poznáte budovy na obrázkoch? Viete, kde sa na-

chádzajú?  
Text a foto internet—spracovala S.P 


