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Ahoj, Bzučiaci, 

 Tak sa opäť stretá-

vame po prázdninách. Ale 

ten čas letí, však? Ani sme 

sa nenazdali a prišiel sep-

tember. Čas, keď je potreb-

né pomaly na prázdniny 

zabudnúť, aj keď boli pre 

mnohých nezabudnuteľné. 

A zároveň je to čas zvykať si 

na skoré vstávanie, povin-

nosti, úlohy. 

 Zvítali sme sa so spolužiak-

mi, niektorí sú noví, iní dô-

verne známi. Mnohí máme 

nové predmety, nových vyu-

čujúcich. My všetci máme 

novú pani riaditeľku. 

Tých novôt je hodne, tak s 

chuťou do toho, aby sme o 

pár mesiacov mohli pove-

dať, že tento rok opäť stál 

za to, že nás posunul o niečo 

ďalej, vyššie. K tomu vám 

všetkým držím veľmi silno 

všetky palce 

 

Vás Bzučo 

 

V čísle nájdete aj: 

 otvorenie školského roka 

 Legiovlak 

 branné cvičenie 

 Lučenec v pohybe 

 ŠKD v septembri 

Cez prázdniny bola sranda, 
chodili sme von celá banda. 
Zopár chlapcov, zopár diev-
čat 
ľudia rata!? Kopec zvierat. 

Navštívili sme aj Chorvát-
sko, 
bývali sme nad Makarskou 
teplo bolo neskutočne, 
potili sme sa jak kone 

V Haliči som strávil času 
najviac 
ako kozmonauti pred cestou 
na Mesiac 

 

Filip Kortiš – 9.A 

Počas prázdnin veľká psina, 
ale tiež aj veľká drina, 
oddychuješ deň a noc, 
ďaleko je do Vianoc 

Strácaš prehľad o čase, 
mení sa aj počasie. 
A keď sa rozhodneš vstať, 
chce sa ti len ďalej spať 

O trinástej potom vstaneš, 
raňajky už nedostaneš. 
Zapneš telku ovládačom, 
pokračuješ počítačom 

Veľmi rýchlo idú dni, 
september 
a na prázdniny zabudni 

 

Simeon Jambor – 9.A 
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Tradičné otvorenie školského roka 

na nádvorí školy. 

Medzi hosťami sme privítali PhDr. 

Alexandru Pivkovú—primátorku 

mesta, poslancov mestského zastu-

piteľstva a prednostu okresného 

úradu 

Po krátkom programe sa všetkým prítomným prihovorila Mgr. Jana Ka-

menská, naša nová pani riaditeľka 

Zvedavosť, napätie, 

trochu aj strach, to 

všetko sa dalo vyčítať 

z očiek netrpezlivých 

žiakov. 

Tí najzvedavejší boli 

samozrejme prváci. 

Ale aj keď pôsobili 

veľmi suverénne, aj 

deviataci boli napätí. 

A zvedaví boli všetci, 

ktorí sa ocitli v no-

vých kolektívoch—

piataci i  tretiaci. 



Potom nasledovalo to najdôležitejšie—

vyskúšanie nových lavíc. 

Dnes ešte stála za chrbtom maminka, 

ale zajtra už........ 
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Piataci riešili iné problémy: 

„kto nám bude triedna, bude 

dobrá, s kým budem sedieť, 

aké učebnice dostaneme, čo 

noví spolužiaci ako to ........ 



 Legio vlak poskytuje žiakom rôz-

nu úroveň poučenia a jeho návšteva je 

vhodná predovšetkým pre žiakom 

2.stupňa základných škôl a pre študen-

tov stredných škôl. 

 Česko-slovenské légie je označenie, kto-

ré sa používa pre jednotky zahraničného 

vojenského odboja počas prvej svetovej 

vojny. Samotný názov vznikol až po voj-

ne. V čase existencie sa vojská označo-

vali ako revolučné dobrovoľné vojská a 

neskôr sa im hovorilo aj zahraničné čes-

ko-slovenské vojská. Začali vznikať v ro-

ku 1914 a tvorili ich najmä dobrovoľníci, 

ktorí sa hlásili do cárskej armády v Rus-

ku. Títo dobrovoľníci, ktorí boli z Varšavy 

a jej okolia, vytvorili v Rusku legendárnu 

Českú družinu. Okrem Slovákov a Če-

chov sa tam nachádzalo aj veľa ľudí z 

iných národov. Legio vlak je putovná vý-

stava, ktorá sa pohybuje aj po Sloven-

sku. My sme Legio vlak navštívili vo Zvo-

lene. Na výstavu sme cestovali vlakom z 

Lučenca. Legio vlak je odstavený na sta-

nici, takže sme ho mali po ruke. Vlak mal 

viac vozňov a každý mal iné urče-

nie .Prešli sme si všetky vozne a mne sa 

najviac páčil vagón pre  dôstojníkov, kto-

rý bol krásne zariadený. Táto exkurzia sa 

nám všetkým veľmi páčila a odporúčam 

tam ísť každému . 

Maťo Goljan—9.A 
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 Dňa 14.9.2017 sme sa ako žiaci deviatej trie-

dy zúčastnili branného cvičenia na strednej zdravot-

níckej škole. 

Študenti pre nás pripravili v teoretickej časti prezen-

tácie o prevencii proti kliešťom, pohlavným chorobám, 

AIDS a prednášku o dopravnej výchove. 

Potom sme prešli na praktickú časť. Boli sme rozdele-

ní do skupiniek po šiestich a absolvovali sme oživova-

nie pacienta, obväzovanie na rôzne spôsoby, transport 

raneného. 

Nakoniec nás čakal test a súťaž v prenášaní pacienta 

na čas. 

Prežili sme veľmi zaujímavý a hlavne poučný deň, 

naučili sme sa mnohé nové veci, ale hlavné je, že ich 

budeme vedieť použiť v bežnom živote. 

Sofia Fodorová 9.A 
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Ale stanovíšť bolo oveľa viac, napríklad v parku  



     Urobila so raz doma taký pokus: zaviazala som 

si oči ako keď sme v družine hrali slepú babu a 

išla som si do kuchyne po vodu. Chvíľu to bola 

sranda, kým som sa potkýnala o prahy, ale keď 

som rozbila mamin obľúbený maľovaný hrnček a 

udrela som si pritom hlavu o dvierka na linke, 

nebolo mi viac do smiechu. Vtedy som si uvedomi-

la, čo je to nebyť zdravý, nemať všetko ako iní 

obyčajní ľudia. 

Ani si neuvedomujeme, čo máme, kým sa nestane 

nejaké nešťastie a ochudobní nás o každodenné 

spokojné chvíle. A takých ľudí je medzi nami veľ-

mi veľa. Napriek svojmu hendikepu sa snažia žiť 

úplne normálnym životom. Normálnym? So šat-

kou na očiach som pochopila, že takých ľudí netre-

ba ľutovať /to nemajú radi/ ale obdivovať a robiť 

všetko pre to, aby sme im ich ťažký údel uľahčili. 

Aj o tom je BIELA PASTELKA 

Biela pastelka je verejná zbier-

ka, ktorá aj vďaka vašej pomoci 

zlepšuje životy tých, ktorí sa 

ocitli v neľahkej životnej situá-

cii. Cieľom zbierky je získanie 

finančných prostriedkov na 

podporu ľudí so zrakovým pos-

tihnutím. Výnos Bielej pastelky 

je každoročne použitý na po-

skytovanie sociálneho poraden-

stva a sociálnej rehabilitácie, 

teda na financovanie aktivít, 

ktoré nevidiacim a slabozrakým 

ľuďom pomáhajú začleniť sa do 

bežného života. Biela pastelka 

patrí medzi 10 najväčších zbie-

rok na Slovensku. 
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Ochotných prispieť bolo veľa 

Text S.Fodorová 
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Týždeň mobility skončil v našom mes-

te 22. septembra veľkou a hlavne ma-

sovou akciou na námestí. 

 

 

Z našej školy odišli tento deň podporiť 

žiaci prvého stupňa, piataci z 5.A trie-

dy a 20 cyklisti. A tí sa na námestí aj 

patrične predviedli 

... A potom sa už športovalo, pohybovalo 

cvičilo 
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A trochu sa aj pózovalo, ale v tomto prípade nezabudnuteľná snímka s olympionikom Matejom Tóthom 

Vyvrcholením dňa bol živý obraz—my sme boli písmeno U 



Text a foto K.Gubovičová 

Malá športová olympiáda 
 
Každý nový školský rok v septembri 
organizujeme v ŠKD športové podu-
jatie. Tentokrát to bola „Malá 
športová olympiáda“. Deti si najprv 
zabehli vytrvalostný beh. Potom sú-
ťažili v rôznych disciplínach ako 
hod kriketovou loptičkou, hod kru-
hom na cieľ, skok vo vreci, skoky 
cez švihadlo, odbíjanie pingpongovej 
loptičky, kde za každú splnenú úlo-
hu dostali sladkú odmenu. Po absol-
vovaní všetkých disciplín nasledova-
lo slávnostné vyhodnotenie a pani 
riaditeľka  školy odovzdala diplomy 
za najlepšie umiestnenia. 
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Prichádza čas, kde letné je striedané jesenným. Zvesť o tom prináša aj lastovičková formácia. 

Účastníci preletovej formácie nad našimi hlavami – lastovičky – krášlia elektrické vedenia, aby 

vedeli vzlietnuť od koreňov. Ku koreňom sa navrátia zasa v teplú jar. 

Na krídlach prinesú ako pozdrav južné vône, na výmenu za vône ovocia našej zeme, ktoré si so 

sebou odnášajú ako letovú výbavu. 

Voda z výdatného letného dažďa putuje z hôr hore, berúc na seba podobu dymového signálu, 

avšak je to para premenená na sviežosť jesenného vzduchu– nevtieravo spájajúca prechod leta 

do jesene. Takto voda z hora zdraví zem, ktorá jej umožnila vzostúpiť do neba. Obloha stopu tej 

premeny – paru – farbí do jemného striebra ako hold ženskej povahe vody, z ktorej sa vo vzdu-

chu para stala. 

 

Oheň k jeseni tiež patrí. Nezabudnuteľný dym ohnísk a zemiakovej vňate, plynie oblohou 

k nebu a nádychom modrej pripomína, že z mužskej povahy ohňa vstupuje premenený cez 

vzduch do neba. Tak ozdoby jesene sú aj stužky dymu a čipky pary … 

Zem je potrebným základom uhoľným každej premeny – ňou pozemské spája sa v jeden jav 

s nadpozemským. 

Jesenný dar je priblíženie neba na zem cez čas a priestor vnútornej váhy myšlienky a slová skut-

kami vyváži ako dobrý hospodár v úrode skutočnej. 


