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Ahoj, Bzučiaci, 

Keď budete listovať vo 

februárových Bzučovinách, 

budú jarné prázdniny. Tie, 

ktoré ste dlho a netrpezli-

vo očakávali. A aj keď po-

časie veľmi jarne nevyzerá, 

verím, že si ich užijete na-

plno a pestro. Máte na to 

nesmierne veľa možnos-

tí—napríklad držať palce 

našim hokejistom, či Na-

stenke Kuzminovej na zim-

nej olympiáde v Pchjon-

gčangu, alebo nahovoriť 

rodičov na nejakú, hoci 

nenáročnú lyžovačku, ale-

bo iba celkom obyčajne 

doma poleňošiť pri dobrej 

knihe, filme, či hre. 

Tak leňošte a nezabudnite, 

že po prázdninách príde 

škola, a preto je čas podo-

háňať, čo sme cez školský 

rok nestihli. 

Pekné prázdniny a „vidíme 

sa“ opäť v škole. 

Váš Bzučo  

V tomto čísle nájdete aj: 

 Šaliansky Maťko 

 Šachové majstrovstvá školy 

 Siedmaci na lyžiarskom vý-

cviku 

 Fašiangový karneval 

 Netradičná hodina biológie 

 Veselé korčule 

 Február v ŠKD 

 Bzučozaujímavosti 



Tohtoročného okresného kola Šalianskeho Maťka v  Dome Matice sloven-

skej sme sa zúčastnili v posilnenej zostave. V prvej a tretej kategórii sme 

mali po „dve želiezka v ohni“. O to viac očakávaní mali recitátorky pri vyhla-

sovaní výsledkov  - a vyšlo to. Získali sme tri pódiové umiestnenia. 

Esther Kerekešová - 3.miesto   /1. kateg./ 

 

Emma Kyzúrová – 1. miesto /3. kateg./ 

 

Karolína Rút Karmanová -  3.miesto   /3. kateg./ 

Za reprezentáciu školy ďakujeme aj Lucii Svoradovej /3.A/ a Olivii Alabá-

novej /5.A/a víťazkám blahoželáme!!! 

Postupujúcej Emme Kyzúrovej budeme držať palce na krajskom kole 

v Banskej Bystrici. 
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Text a foto Mgr. A. Grendová 



     Prvý február bol dňom, keď  sa u nás 

uskutočnil zaujímavý šachový turnaj , v 

ktorom si sily zmerali ako chlapci , tak aj 

dievčatá druhého stupňa. Prvé miesto v 

kategórii dievčat patrilo Barbore Kyzúro-

vej, na druhom mieste sa umiestnila Ka-

rolína Karmánová a tretie miesto získala 

Emma Kyzúrová. V kategórii chlapcov 

zase vyhral Miroslav Marcinek, ako dru-

hý skončil Marcel Melicherčík a brozovú 

medailu si vybojoval Adrián Alexi. Výher-

com blahoželáme a tešíme sa na ďalšie 

takéto stretnutia. 
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     Kým sme my, v škole finišovali do prázdnin, siedmaci /a výber školy/ sa vybrali na každoročný lyžiarsky 

výcvik do Ždiaru. Klamali by sme, keby sme nepriznali, že sme im trošku závideli, pretože im vyšlo aj poča-

sie. Trochu im karty zamiešala chrípka, ale odolný zvyšok osadenstva sa s výcvikom popasoval veľmi dobre. 

Na facebooku sme pravidelne sledovali, ako sa zlepšujú aj tí, ktorí stáli na lyžiach po prvýkrát. Musíme ich 

pochváliť, lebo už na tretí deň išli ako zdatní lyžiari a nebáli sa ani vlekov. 

Lyžiarsky výcvik dopadol aj tento rok na jednotku 
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Posledný deň pred pôstom  sa 

niesol v znamení masiek a 

dobrej nálady :) Počas fašiango-

vého karnevlu sa nám pred-

viedlo množstvo nádherných 

masiek, z ktorých bolo veľmi 

náročné vybrať tie, ktoré si za-

slúžili ocenenie :)  

Úsmev na tvárach detí svedčil 

o tom, že deti si užili deň plný 

tanca, súťažných hier a zába-

vy :) 
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Text a foto SP 



Aj hodina biológie môže byť ešte o 

niečo zaujímavejšia ako v bežný 

deň... 

 Ďakujeme študentom Strednej 

zdravotníckej školy, ktorí počas 

dnešného dňa robili prezentácie na 

I. aj II. stupni. Dozvedeli sa ako 

poskytnúť prvú pomoc, ale aj to, 

ako si správne umývať zuby.  
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Vo štvrtok, 1. februára 

2018 sa žiaci 1.stupňa 

ZŠ našej školy mohli 

zúčastniť korčuľovania 

na zimnom štadióne v 

Lučenci. Dostali túto 

možnosť za odmenu a 

využili ju naozaj poriad-

ne. Všetkých o tom pre-

svedčia nasledujúce fo-

tografie. 
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Text a foto K.Sch. 
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Toto sú tí, ktorí sa v školskej 

jedálni vedia vzorne správať 



     Február v ŠKD bol veľmi 

pestrý a hektický. Pripravovali 

sme sa na karneval, starali sme 

sa o zvieratká, vyhodnocovali 

sme najdisciplinovanejšieho 

jedáka a keď to dovolilo poča-

sie, tak sme sa sánkovali, kor-

čuľovali, čítali sme si rozpráv-

ky, vyrábali sme valntínske 

srdiečka. 

Nasledovné fotografie hovoria 

za všetko. 
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...slimááák, slimáááák, vystrč rožky..... 

Text a foto K.Gubovičová 



Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci 

ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony. Po dedinách 

šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách. Najčastejšie 

to boli masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará žena,  Mladucha a Mladý 

zať, Kováč, Kominár, Handrár, ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a 

Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň 

alebo šabľu – prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im 

ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na spoločné 

posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spo-

jenie neba so zemou. Muži prezlečení v maskách žobrali, kradli, predstie-

rali prácu, za ktorú sa dožadovali odmeny, ale aj tancovali tance „na 

konope“ či „ na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť dedinčanov.  

FAŠIANGY- symbol veselosti, 

zábavy, hodovania a pitia. Fa-

šiangy, Turíce, Veľká noc prí-

de... jedna z najznámejších a na 

Slovensku najrozšírenejších 

fašiangových pesničiek. Málokto 

však vie, že jej slová nie sú úpl-

ne pravdivé. Po správnosti na-

sleduje po Fašiangoch Veľká 

noc a presne sedem týždňov 

po Veľkej noci prichádzajú tu-

ričné sviatky.  

Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred 

škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až kon-
com 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdo-
bie medzi zimou a jarou. 

Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskytovali aj spoločné črty. Naprí-

klad v regióne Liptov a v obci Čičmany sa varila praženica, na ktorú bola pozvaná 

celá dedina. Mládenci najprv týždeň pred zábavou chodili po dedine a pozývali diev-

čatá, ale aj starších. Pri tejto obchôdzke nezabudli zozbierať vajíčka a slaninu. Pra-

ženicu väčšinou pripravovala richtárka, potom sa začínala zábava, na ktorej boli aj 

pražené šišky, karamel, závin, huspenina a ďalšie miestne špeciality. V Honte bolo 

zvykom robiť pálenku. Chlapci chodili po dedine a vyberali zrno, taktiež spojené s 

obchôdzkami za dievčatami a pýtaním slaniny, klobásy a niekde im dali aj údené 

mäso. Všetko sa odnieslo na priadky, kde dievčatá pripravili pohostenie. Fašiangy 

sa končili v utorok o polnoci. 
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Traja_kr%C3%A1li
https://sk.wikipedia.org/wiki/Popolcov%C3%A1_streda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptov
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C4%8Dmany
https://sk.wikipedia.org/wiki/Richt%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Karamel
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Priadky&action=edit&redlink=1


     V čase, keď vznikalo toto číslo školského časopisu, a sedeli 

sme nad príspevkami, triedili a ukladali jednotlivé dokumenty, do-

stali sme zaujímavú návštevu. Spoza okna na nás zažmurkali naše 

staré dobré kamarátky—sovičky, ktoré majú v konároch smrekov 

a borovíc svoj domov. Bolo to milé spestrenie našej práce a s 

humorom sme konštatovali, že sa naša redakcia rozrástla o novú 

posilu, múdre sovičky. 
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