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Ahoj, Bzučiaci 

tak opäť s nami to počasie cvičí. Z 
kabátov a teplých búnd rovno do 
plaviek. Ale mne to až tak nevadí, 
ja mám teplo rád. Iba mi je ľúto 
všetkých mojich kamarátov, ktorí 
už chodia s vreckovkami a kýchajú 
na každom kroku.  Alergie—sú tu 
so všetkých čo k jari patrí. Niektorí 
to nemajú ani tak z kvietkov, či 
stromov—hovorí sa tomu celoroč-
ná alergia na „školu“. Ale tá už 
našťastie nepotrvá dlho.  
Dni sa predlžujú svetlo je dlho do 
večera a tak môžeme behať, hrať 
futbal, či bicyklovať dochuti. Je 
oveľa ťažšie, verím vám, sadať ve-
čer ku knihám a mordovať sa s 
učením. Najhoršie to majú deviata-
ci, ktorých ešte čakajú prijímacie 
skúšky, ale aj vy ostatní ešte máte 
trochu času čo-to stihnú vylepšiť,  
vybrúsiť, či povyrovnávať. Blíži sa 
koniec roka a s ním aj  záverečné 
bilancovanie a nikto z nás nechce v 
tomto súboji obstáť ako porazený.  
Tak hor sa do poslednej bitky, nech 
to stojí za to. 

Váš Bzučo 

V aprílovom čísle nájdete: 

 Morena 

 Kyberšikana 

 Čitateľské aktivity 

 Na súťaži zdravotníkov 

 Apríl v ŠKD 

 DEŇ ZEME 

 Úspechy v súťažiach: 
- tanečných 

        - speváckych 

        - recitačných 

        - šachových             



Morena bola sta-

roslovanská bohyňa zimy a 

smrti. Predstavuje zimu, na 

jar končí jej vláda. 

Tradičným zvykom, či rituá-

lom  praktikovaným aj dnes 

je vynášanie Moreny a 

jej upálenie alebo utopenie. 

Najčastejšie sa hádže z mosta do 

vody, alebo zo skaly. Je veľmi 

zaujímavé, že je to jeden 

z pohanských rituálov, ktorý  sa 

dodnes zachoval vo veľmi ži-

vom zvyku -  vynášania  a pá-

lenia Moreny. 

„Morena, Morena, obi 

si kolená.   

Prichystáme ťa, ode-

jeme ťa, 

zapálime ťa, zhodíme 

ťa. 

Vo vode ťa utopíme 

takto ťa odprevadí-

me. 

Morena (iné názvy: Morana, Murie-

na, Smrť, Hejhana, Kyselica, Kyseľ, 

Baba, Šmertka, Smrtka, Kaniža, 

Marmuriena, Barboriena) bola staro-

slovanská bohyňa zimy a smrti, veľ-

mi známa i v dnešnom folklóre. Je 

zosobnená zimou, na jar končí jej 

vláda. Nie je však možné považo-

vať ju len za bohyňu smrti, alebo 

za akúsi ohyzdnú starenu. Je vraj 

veľmi krásna. Vraj mala sestru na-

zývanú aj Živa, ktorá bola bohyňou 

jari a života. Prebúdzala sa na jar a 

jej vláda končila jeseňou. 
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Nesieme Morenu, v oleji smaže-

nú, 

 kde ju zanesieme, keď sami ne-

vieme? 

Na richtára vráta, tam je veľa 

zlata, 

richtárka dá zlatku, že má kama-

rátku. 

 Richtár keď ju zočí, svet sa s 

ním zatočí, 
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O kyberšikane a jej dôsledkoch v reálnom živote prišiel na-
šim žiakom porozprávať odborník v tejto oblasti pán Olšiak 

 Kyberšikanovanie je jedným z 

najčastejších negatívnych ja-

vov na internete. Nie je to nie-

čo nové, je to len prejav, ktorý 

sa objavuje v inom priestore. S 

rozšírením moderných tech-

nológií sa aj výrazná časť šika-

novania presunula do virtuál-

neho prostredia. Pre agreso-

rov je ľahšie ubližovať nieko-

mu, komu sa nemusia pozerať 

priamo do očí, menej vnímajú 

emócie a zranenie obete, me-

nej si uvedomujú závažnosť 

svojho konania a zodpoved-

nosť zaň. Takéto šikanovanie 

im môže pripadať iba ako 

druh neškodnej zábavy. Agre-

sora zároveň ich anonymita 

chráni pred odhalením. Pre 

obeť je virtuálne šikanovanie 

ešte závažnejšie – nemôže 

pred ním uniknúť nikam, ani 

do bezpečia domova. Ak pou-

žíva mobilný telefón alebo 

internet, agresori sa k nej do-

stanú v ktorúkoľvek dobu a na 

ktoromkoľvek mieste. 
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V marci sme boli zvyknutí viac 
ako po iné mesiace venovať sa 
knihám, čítaniu a rozprávaniu sa 
o nich.  
V tomto školskom roku sme zvo-
lili inú formu—žiaci v jednotli-
vých triedach a ročníkoch čítali 
spoločne zvolený titul a potom sa 
stretli v „súboji“,  aby si preverili 
ako prečítané príbehy pochopili. 

Novinka sa celkom zapáčila a ur-
čite nebola posledná 
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Budúci zdravotníci súťažili v po-
skytovaní prvej pomoci 
A výber našich žiakov – možno tiež budúcich zdravotní-

kov – boli svedkami tejto nezvyklej súťaže. V sprievode 

asistentky Radky Veľkovej boli svedkami poskytovania 

prvej pomoci pri zásahu v najrôznejších situáciách veľ-

mi verne simulovaných /havárie, pracovné úrazy, zra-

nenia/.  

Priebeh súťaže sa našim žiakom veľmi páčil a nedoká-

zali sa od  jednotlivých stanovíšť odtrhnúť. Ešte dlho po 

návrate rozprávali spolužiakom svoje zážitky.   
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Naši najmenší ani v apríli v 
ŠKD nezaháľali. Najprv za-
čiatkom mesiaca pripravili 
pre budúcich prváčikov roz-
tomilé darčeky 
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 Potom, keď to už jarné sl-
niečko myslelo naozaj, tak sa 
predviedli v areáli školy s 
jarnými hrami. 
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.... ale jarné slniečko sa im 
prihovorilo a poprosilo ich, 
aby sa postarali o kvietky v 
našej veľkej záhrade. Po-
slúchli ho, vyhrnuli si rukávy, 
vzali do rúk hrabličky, moty-
ky, kupky a kvietkam sa tak-
to zavďačili.  
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Prileteli k nám bociany 
 
Aj keď  do ŠKD iba také maľované a vystrihované, v prírode vidieť aj 
tie ozajstné. Nám však neodmysliteľne sa blížiacu jar  budú pripomí-
nať tie naše. 
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Príspevky ŠKD—texty a foto 

K.Gubovičová 



 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, 

ktorý sa každoročne koná 22. 

apríla. Tento sviatok je ovplyvne-

ný pôvodnými dňami Zeme, kto-

ré sa konali pri oslavách jar-

nej rovnodennosti, 21. marca, a 

oslavovali príchod jari. V moder-

nom poňatí ide o ekologicky mo-

tivovaný sviatok, upozorňujúci 

ľudí na dopady ničenia životného 

prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu 

o možných riešeniach. V posled-

nej dobe bola niekoľkokrát vyslo-

vená myšlienka, že by sviatok 

bolo lepšie posunúť na let-

ný slnovrat, pretože by pekné 

počasie prilákalo viacej ľudí. Ne-

zdá sa však pravdepodobné, že 

by sa našla vôľa meniť už zabeh-

nutý dátum. 

 

Svetový deň Ze-
me 
22.04.2019 
 
Už tradične si 22. apríla pripo-
míname Deň Zeme. Bolo to v 
roku 1970, keď vedci, hlavne 
ekológovia v USA ovplyvnení 
fotografickými a telegrafickými 
snímkami z kozmu, dokumen-
tujúcimi krehkosť a zraniteľnosť 
Zeme demonštračne vyzvali ku 
spoločnému celosvetovému 
úsiliuza ochranu Zeme so všet-
kým, čo ju robí jedinečnou. 
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Prví sa do skrášľovania a čis-
tenia areálu rozbehli naj-
menší 
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Jedno stanovište mali na starosti naši hostia—lesní 

pedagógovia 
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záhony žiarili, akoby 
chceli všetkým šikovní-
kom poďakovať 

Mimoriadne pracovné 
nasadenie predviedli a 
v tento deň boli ozaj 
vzorom deviataci z 9.A 
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Každý, k v ten deň chcel pri-
ložiť ruku k dielu si našiel 
svoje miesto 

 sadili na svojich políč-
kach 

 Poriadili si svoj pridele-
ný úsek 

 Sadili dreviny a okras-
né kvietky 

 Ošetrovali bežeckú 
dráhu 

 Pleli záhony 

 Zbierali odpad v okolí 
školy 
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Deň Zeme v našej škole nemá konkrétneho víťaza.  

Zvíťazili všetci, ktorí priložili ruku k dielu a postarali sa 

o to, aby náš krásny areál bol ešte krajším.  ĎAKUJEME 

 

Mimoriadny zážitok z toh-
to dňa mali žiaci 5.A, ktorí 
našu školu reprezentovali 
v mestskom parku v ne-
zvyčajnej súťaži—v stavaní 
čo najdlhšieho hada z PET 
fliaš. Pod vedením skúse-
ných a šikovných pedagó-
gov /p.uč. Pápayovej a 
Banašovej/ sa im  podarilo 
poskladať hada najdlhšie-
ho a zvíťaziť . Za odmenu 
dostali výlet pre triedu.  
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Prvým úspechom v našom 
poradí je vystúpenie žiačok 
6.C.  Uvádzame ich aj preto, 
že išlo o ich prvé verejné vy-
stúpenie. 

Dievčatá zo 6.C sa 

zúčastnili tanečnej súťaže o 

cenu primátorky mesta. 

V silnej konkurencii, kde si 

víťazstvo odniesol tanečný 

tím pod vedením skúseného 

tanečníka Chleba, síce tento-

krát neuspeli, ale určite ne-

ľutujú hodiny strávené tré-

ningom. Bola to skúsenosť, 

ktorá by ich mala motivovať 

a  hnať k dosahovaniu lep-

ších a lepších umiestnení.  
Aj naši speváci sa v tomto období rozospievai. Začali prvou spe-
váckou súťažou  - guľôčkou. 

Zlatá guľôčka 
        Dňa 15.3. 2018 sa uskutočnilo  školské kolo v speve regio-

nálnych piesní „O zlatú guľôčku“. 

Umiestnenie: 1. kategória  1.- 4.ročník 

1.miesto:  Viktória  Lengyelová 4.B 

2.miesto:  Gabriel Bacso 3.C, Timea  Bujtárová 4.B 

3.miesto:  Laura Balašková  2.B, Matej  Abelovský 2. B, Lara  Alá-

čová 1.A 

cena poroty: Alexandra Slovinková 3.C,  Marek  Kružliak 

2.A,  Natália  Polomská 1.A        

2.kategória  5.-9. ročník 

1.miesto:  Ladislav  Geňa  8.B 

2.miesto:  Andrea  Číková  5.C 

3.miesto: Olívia  Alabánová  5.B 

  

       Viktória Lengyelová a Ladislav Geňa reprezentovali školu na 

oblastnom kole „O zlatú guľôčku“ dňa 22.3. 2018  v CVČ  Mag-

net, kde si vyspievali strieborné pásmo. 
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10.a 11 apríla sa konalo regionálne kolo tra-
dičnej najstaršej a najznámejšej recitačnej 
súťaže – Hviezdoslavov Kubín. Naši recitáto-
ri, ktorých zodpovedne pripravuje vedúci 
záujmového útvaru pán Szabó dosiahli mi-
moriadne úspešné výsledky. Do krajského 
kola – Sládkovičovej Radvane postupujú Lu-
cia Svoradová /3.A/ a Barbora Kyzúro-
vá /6.A/. Chlapci, /Krištof Ľalík 3.C a Peter 
Kliment 6.A/ dosiahli veľmi pekné striebor-
né pásmo. Blahoželáme, želáme veľa ďalších 
úspechov a postupujúcim držíme palce vo 
vyšších súťažiach. 

/poznámka redaktora: na snímkach darmo 

hľadáte Barborku Kyzúrovú, nezúčastnila sa 

vyhodnotenia, nakoľko mala zdravotné 

problémy. Napriek tomu podala výborný vý-

kon a s vypätím posledných síl odrecitovala, 

aby mohla rýchlo bežať domov a doliečiť sa 

– aj za to jej patrí veľká pochvala/ 

Mimoriadny úspech dosiahla naša sied-
mačka Simonka Beňová, ktorá v recitácii 
v ruskom jazyku najprv zvíťazila v celo-
slovenskej súťaži Ruské slovo a neskôr 
postúpila ako víťazka okresného kola do 
celoslovenskej súťaže Puškinov pamät-
ník. 
Blahoželáme a v sobotu 28. apríla jej 
budeme držať veľmi veľmi všetky prsty. 

/Na snímke so svojou „trénerkou“ - uči-
teľkou ruského jazyka Aksanou Hlivar/ 

Úspechy recitátorov: 
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Dňa 28. 03. 2018 usporiadala ZŠ Vajanského v Lučenci šachový turnaj o majstra 
školy, žiakov a žiačok 1. – 4. ročníka.  
Uskutočnil sa v športovom duchu na slušnej šachovej úrovni pod vedením p. Ma-
latinca. 
Spolu súťažilo 11 žiakov a žiačok, ktorí sa stretli v 8 kolách s hracím tempom 2 × 
12 minút. 
Kategóriu žiačky vyhrala Alexandra Balážová (4.A). Na druhom mieste sa umies-
tnila Sofia Slivková (2.B) a na treťom mieste skončila Natália Adamove (4.A). 
Medzi žiakmi bol najlepší Matúš Zöld (3.C). Za ním sa na druhom mieste umies-
tnil  Filip Nemčický (3.C). Tretie  miesto obsadil Matej Kováčik (4.B). 
Veľmi dobrú úroveň hry predviedli aj hráči umiestnení na ostatných miestach 
a treba ich oceniť za veľkú snahu a fair – play hru. Rodičia aj škola  môžu byť na 
všetkých hráčov právom hrdí. 
Všetkým výhercom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie šachové stretnutie. 

Majstrovstvá v šachovom turnaji pre I. stupeň  
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V minulom čísle sme vám 
ukázali, ako práce na tribúne 
začali. A dnes prinášame fo-
toreportáž o tom, ako sa 
stavbárom darí a ako krásne 
naberá reálny obraz stavba 

Ako rastie tribúna 
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Vedeli ste, že: 

Dobre si pozrite nasledujúci obrázok a 

zamyslite sa, keď najbližšie odhodíte do 

prírody nejaký odpad.  

Text a foto M.G. 




