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Ahoj, Bzučiaci! 

Tak sme sa konečne dočkali. Desať  me-

siacov  školy ubehlo a pred nami  je už  

len pár posledných dní v škole. Odo-

vzdať učebnice, prebrať nové, vysvedče-

nie, rozlúčiť sa s kamarátmi a potom  

....... Potom dva mesiace nič nerobiť,  

leňošiť a nemyslieť na školu.  Prídu aj 

nejaké spoločné výlety, rodinné dovo-

lenky, tábory, návštevy u starých rodi-

čov. Ale to všetko je príjemné, na to 

sme sa tešili celý školský rok. 

Patrí sa aj obzrieť, zbilancovať uplynulý 

školský rok.  Spočítať, či obe strany rov-

nice  vyšli. Či sme niečo nenechali na 

„potom“.  Ak niečo ostalo, nie je to cel-

kom v poriadku. Je to iba presunutý 

problém, ktorý nás onedlho doženie. 

Inventúra je v poriadku iba vtedy, keď 

nás nič neostane „strašiť“. Iba vtedy 

budú prázdniny pohodové a môžeme si 

ich užiť plnými dúškami. 

Tak nech sú plné slnka, pohody a dobrej 

nálady. To vám všetkým želá 

 

Váš Bzučo                                                

Čo  nájdete v júnovom čísle? 

 ako sme  oslávili MDD 

 zahraničné exkurzie 

 návšteva lektoriek Educate 

slovakia  

 koncoročné výlety a exkurzie 

 váľanie mája 

 čitateľský maratón 

 ŠKD v júni 

 bzučozaujímavosti 



Posledné májové dni sú tradične spojené so zná-

mou folklórnou udalosťou—váľaním mája. Toho 

mája, ktorý mládenci svojim dievčatám v predve-

čer prvého mája za sprievodu muziky, spevu a 

tanca stavali.  

Ani teraz nechýbal Zvonček aVrabček 



Tohtoročné MDD bolo v našej škole naozaj 

veľkolepé, netradičné a zaujímavé.  

Najprv nás prišiel navštíviť známy boxerista 

Tomi Kid Kovács. V telocvični vyrástol  ring a 

v ňom si zmerali sily s majstrom i medzi se-

bou navzájom  naši žiaci. 

Kto je Tomi Kid? 

S boxom začal ako šesťročný, keď ho k nemu 
priviedol otec Pavol, ktorý je bývalým českos-
lovenským reprezentantom. Postupne si pre-
šiel všetkými kategóriami a takmer dekádu 
patril medzi širšiu slovenskú špičku. Až pred 
tridsiatkou sa Tomáš Kovács rozhodol na-
miesto ukončenia kariéry postaviť do profi-
ringu. Jeho nástup mu vyšiel. 

V roku 2009 po víťazstve nad Keňanom Sam-
sonom Onyangom sa stal v rodnej Galante 
majstrom sveta organizácie World Boxing 
Foundation .Tohto titulu sa neskôr vzdal, aby 
mohol prestúpiť do jednej z piatich najuzná-
vanejších organizácií World 
Boxing Council.  Kovácsa v 
súčasnosti trénuje bývalý 
úspešný slovenský repre-
zentant Pavol Hlavačka. Vo 
februári 2011 získal v zápa-
se s Hamzom Wanderom 
titul majstra Európy v boxe 
v poloťažkej váhe. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Boxing_Foundation&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Boxing_Foundation&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Boxing_Council&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Boxing_Council&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavol_Hlava%C4%8Dka&action=edit&redlink=1


Je zakladateľom a zároveň aj trénerom K.O. Box 
Clubu Galanta. Medzi jeho zverencov patrí aj 
úspešný slovenský reprezentant Viliam Tankó. 

V decembri 2013 Tomi Kid Kovács prehral s Bei-
butom Šumenovom prestížny zápas o titul maj-
stra sveta poloťažkej váhovej kategórie organi-
zácií WBA a IBA. Kazašský pästiar zvíťazil v stret-
nutí v San Antoniu technickým K.O. v treťom 
kole. 

V júni 2016 utrpel druhú prehru s Gruzíncom 
Giorgim Berošvilim v zápase o titul eurázijského 
šampióna organizácie World Boxing Federation 
(WBF) v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 
79,4 kg) technickým K.O v treťom kole. V odvete 
v novembri 2016 zvíťazil v prvom kole technic-
kým K.O a ukončil svoju profesionálnu kariéru. 

5.marca 2017 sa stal novým prezidentom Slo-

venskej boxerskej federácie (SBF). 
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Keď sa v telocvični vystriedali 

na zábavnej športovej šou 

oba stupne, pokračoval Deň 

detí slávnostnou časťou.  Tá 

pozostávala z otvárania  zre-

konštruovaného detského 

ihriska a novej tribúny pri 

multifunkčnom  ihrisku. 

Slávnostnej časti sa zúčastnili 

aj pozvaní hostia. Boli medzi 

nimi  aj primátorka mesta, 

zástupcovia školskej správy, 

riaditelia ostatných ZŠ v mes-

te, zástupcovia firiem, ktoré 

stavbu a rekonštrukciu reali-

zovali. 

Pásku pri otváraní tribúny 

spolu s pani primátorkou pre-

strihávala aj bývalá pani riadi-

teľka Ľ.Lacová, ktorá pri zrode  

multifunkčného ihriska a tri-

búny stála. 

Zlatým klincom vydareného 

dňa  bol futbalový zápas me-

dzi žiakmi a pedagógmi. 
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Educate 

Slovakia je projekt zamera-

ný  na zlepšenie interkultúrneho 

porozumenia a globálneho zmýš-

ľania slovenskej mládeže 

a na podporu rozvoja 

ich líderských schopností prostred-

níctvom medzinárodneho prostre-

dia a moderného neformálneho 

vzdelávacieho programu.  

 

 

Projekt pozostáva 

z týždňového učebného plá-

nu, v rámci ktorého prichá-

dzajú lektori z rôznych častí 

sveta viesť prednášky 

a interaktívne workshopy, 

ktoré za aktívneho používa-

nia anglického jazyka rozví-

jajú sebareflexiu, zodpoved-

nosť a toleranciu 

k rozmanitosti. Program ve-

die dvojica medzinárodných 

študentov, ktorí 

sú trénovaní v rámci nášho 

programu Global Volunteer. 

Učebný plán sa líši 

v závislosti od veku vzdelá-

vanej skupiny. V súčasnosti 

ponúkame tri edície projek-

tu – pre materské, základné 

a stredné školy. 

Leila /Jordánsko/a Rina /Čína/ boli lektorkami tohto projektu u nás. Po 

úvodných predstaveniach  svojich krajín nám lektorky predstavili písmom 

aj slovom krajiny, odkiaľ pochádzajú 
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Projekt Educate Slovakia 

Minulý týždeň (28.5-1.6) naša trieda (8.A) spolu s vybranými triedami 

z druhého stupňa sa zúčastnila projektu s názvom Educate Slovakia. V tomto 

projekte šlo o vyučovanie v anglickom jazyku s lektorkami z Jordánska (Leila) 

a z Hongkongu (Rina). Hodiny s nimi boli fajn a zaujímavé ale mali jednu chy-

bu, čas prešiel veľmi rýchlo a už sme sa nevedeli dočkať ďalších vyučovacích 

hodín. Prvá hodina bola asi najzábavnejšia. Predstavili sa nám a rozprávali 

nám o ich krajinách a mestách kde žijú. Bolo zaujímavé ich počúvať. Taktiež 

sa nám páčilo keď Leila písala naše mená ich písmom na tabuľu boli to dosť 

zložité znaky ktoré Slovák dokáže zopakovať len veľmi ťažko a prečítať ich už 

nedokáže vôbec. Na ďalších hodinách sme preberali témy ako napríklad: re-

cyklácia, globálne otepľovanie a mnoho ďalších, ktoré súvisia so životným 

prostredím. S týmito témami sme sa stretli už aj v minulých ročníkoch ,ale 

učiť a rozprávať sa o nich v inom jazyku ako je slovenčina bolo veľmi zaujíma-

vé. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí, ktoré sme doteraz nevedeli a ktoré 

nám určite pomôžu k tomu, aby naša planéta bola čistejšia a aby sa v nej za-

chovalo množstvo vecí, ktoré pomôžu aj ďalším generáciám po nás, aby žili 

zdravo a dýchali čistejší vzduch než my dnes. Veľmi sa nám páčilo aj to, že po 

každom učive nasledoval kvíz alebo iná podobná súťaž, v ktorých sme museli 

spolupracovať v skupinách. Dúfam, že aj v nasledujúcich rokoch sa naša škola 

zapojí do takéhoto projektu a nie len vybrané triedy, ale triedy z celej školy 

by sa takto vzdelávali a naučili by sa veľa nového.  
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     Nadišiel piatok, 8. júna a nás čakala zahraničná exkurzia do Bu-

dapešti. Chystali sme sa navštíviť zoologickú záhradu. Veľmi sme sa na ňu 

tešili, pretože pre mnohých z nás to bola prvá návšteva Budapešti. 

Ráno sme vstali ako obvykle. Boli sme však plní očakávania, čo nám tento 

deň prinesie. Vybavení pasom a batohom so všetkým potrebným sme sa 

stretli na školskom dvore. Robili sme posledné úpravy v našom zasadacom 

poriadku a čakali aj s pani učiteľkami na príchod autobusu. 

Cesta autobusom prebiehala veľmi dobre. Pán šofér jazdil bezpečne a my 

sme sa počas živého rozhovoru kochali pohľadom na míňajúcu krajinu. 

Úsmev z tvárí nám nezmizol ani po tom, čo sme zistili, že za oknom prší. 

Prišli sme do Budapešti. Ešte skôr, ako sme dorazili do cieľa našej exkurzie, 

sme z autobusu za slovného sprievodu pani učiteľky Lőkeovej absolvovali 

prehliadku mesta. &aj za tú malú chvíľku sme si všimli, že Budapešť je jed-

no prekrásne európske mesto. 

K nášmu cieľu sme sa dostali pred obedom. Vypočuli sme si posledné in-

štrukcie od pani učiteliek a mohli sme sa vybrať obdivovať svet fauny a 

flóry budapeštianskej ZOO. 

Hneď na úvod sme si zobrali informačný leták, ktorý nás sprevádzal areá-

lom ZOO. Zistili sme, že samotný objekt je veľmi rozumne riešený na rôzne 

sekcie, či oblasti a aj pani učiteľka nám vopred poradila záchytné body – 

malú a veľkú skalu. S orientáciou v priestore preto neboli žiadne problémy. 

Počas našich potuliek sme stretávali spolužiakov a navzájom sme si vymie-

ňali zážitky a tipy na to, kam ešte ísť, čo si pozrieť. Medzi TOP tipmi boli 

podmorský svet, živé vystúpenie tuleňov, 3D kino, slony, žirafy, tučniaky, 

opice, či nádherné motýle, ktoré nám pristávali nebojácne na rukách 

a mohli sme si ich obzrieť zblízka. 

A čo sa nám teda v ZOO najviac páčilo? Všetci by sme sa isto nezhodli na 

jednom a tom istom, pravdou však je, že sa nám toho páčilo veľmi veľmi 

veľa. Najviac zaujali žirafy, ktoré k nám naťahovali svoje dlhočizné krky,  

iného raje, ktorých dotyky sme si mohli vyskúšať, alebo nezaujatosť a fleg-

matickosť   leňochoda, ktorý v niektorých okamihoch pripomínal nás sa-

motných. 

Z hľadiska  výnimočnosti nás však  najviac zaujalo vystúpenie tuleňov, 

ktorí pod vedením svojich cvičiteľov predvádzali naozaj parádne kúsky. 

Zaslúžili si zato  obrovský potlesk, a to nielen od nás ale aj od ostatných 

návštevníkov ZOO, ktorí sa tak ako my rozhodli stráviť tento deň príjemne, 

užitočne a so zážitkami, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. 
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             Žiaci 7.ročníka sa vybrali na biologickú exkurziu. 

Cesta tam sa nám veľmi páčila, mohli sme sa porozprávať 

a zažartovať so svojimi spolužiakmi. 

              Keď sme dorazili do Štiavnice, rovno sme sa vy-

brali do múzea, kde nás privítal „miestny zlatokop,“ teda 

humorný pán, ktorý nás naučil, ako si sami môžeme vyry-

žovať zlato. Každému z nás sa to podarilo. Vyslúžili sme 

si diplom a zlato, ktoré sme vyryžovali. Následne sme sa 

presunuli na „súťažné polia,“ pričom sme sa naučili, aké 

základné predmety používali baníci v minulosti napr. ko-

ryto , špeciálny lampáš , kladivko a klin, ktoré patria 

k sebe, ale i mnoho iného. Kapitán družstva, ktoré získalo 

najvyšší počet bodov, dostal odmenu. Navštívili sme aj 

tunajšie námestie, kde sme sa dali aj zvečniť na pódiu. 

Presunuli sme sa k autobusu, kde nás čakal pán učiteľ 

Paľaga. Po nastúpení doň sme sa pobrali do Bartolomejo-

vej štôlne. Tam sme si pozreli inštruktážne video, ktoré 

nám dodalo mnoho informácii o baníctve. Obliekli sme si 

plášte, prilby a dostali lampáše, ktorými sme si svietili 

tmavými štôlňami bane. V bani bolo úžasne , mali sme 

šťastie, že nikto z nás netrpel klaustrofóbiou, inak by ta-

kýto človek nesmel do bane vojsť. Pre prípad núdze nás 

sprevádzal „zberač mŕtvol“. Po vyjdení nás omámilo 

hrozné teplo a následne sme mali aj pol hodinu času, aby 

sme sa občerstvili, či kúpili malý suvenír pre seba, či svoj-

ho blízkeho.  

             Unavení a plní nových dojmov sme sa vrátili auto-

busom naspäť domov. 

7.A 
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Z takej vydarenej exkurzie nesmie  chýbať spoločné foto na pamiatku 
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              Spoločne chráňme prírodu   

Žiaci 6.A  Adam Krupa, Viktória Líšková, Ema Paľagová,  reprezentovali našu školu na 

slovensko – maďarskej  environmentálnej súťaži ,, Spoločne chráňme prírodu“. 

 Súťaž organizuje Správa CHKO Cerová vrchovina a NP Bükk. 

Súťaž sa konala v obci Stará Bašta -  NCH Pod Pohanským hradom. Žiaci preukázali 

svoje vedomosti z botaniky, zoológie aj geológie. Z 13 škôl obsadili krásne 3. miesto.  

 

K.Lőkeová 
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Úderom deviatej hodiny  otvorila pani riadi-

teľka už 11 ročník  veľmi známej a populárnej 

akcie , ktorú poznáme pod názvom Čítajme si. 

Zároveň sa stala aj prvou čítajúcou. 

Po nej nasledovali žiaci ostatných tried, aby 

sme o tretej poobede mohli konštatovať, že 

sa v tomto ročníku do tohto projektu zapojilo 

162 žiakov. 

Projekt ‘ČÍTAJME SI’ chce zatraktívniť knihu v 

detských očiach. Akciu spoločného čítania 

chceme využiť na prekonanie rekordu z minu-

lého roka – 46 040 detí. Nie je to však len o 

lámaní rekordov, hlavným cieľom tohto 6-

hodinového čitateľského maratónu je predo-

všetkým pritahnuť detku knihe. Tento Čitateľ-

ský maratón sa stáva medzi deťmi z roka na 

rok populárnejším, kým do prvého ročníka sa 

v roku 2008 zapojilo 2 912 detí, v roku 2017 

to bolo už spomínaných 46 040 detí a v tomto 

roku ich bolo 38 853.  
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MDD v ŠKD 

Aj v školskom klube sme oslávili MDD. Pre deti sme pripravili zábavné popo-

ludnie s hrami, súťažami a tancom („Molekuly“, „Sochy“ , balónový tanec, ja-

blkový tanec, prenášanie pingpongovej loptičky na lyžičke, pohyblivý chod-

ník....).Každý účastník odpoludnia si mohol na záver prejsť prekážkovú dráhu. 

Deti boli za svoje výkony odmeňované sladkými odmenami a balónmi. Všetci 

sme sa dobre zabavili a už sa tešíme na ďalšie spoločné podujatie. 
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Odpoludnie na dopravnom ihrisku 

 V školskom klube si deti tiež precvičujú  vedomosti  a praktické 

činnosti z pravidiel cestnej premávky. Či sa všetko dobre naučili si 

overili deti zo 7. oddelenia  ŠKD v jedno popoludnie, keď  chceli 

získať „Preukaz cyklistu“. „Skúška sa skladala z dvoch častí – teore-

tickej – test z pravidiel cestnej premávky a praktickej – jazda na 

bicykli na dopravnom ihrisku. Pani vychovávateľka a pomocníci 

pozorne sledovali deti, či dodržiavajú pravidlá pre „vodičov“. Po 

vyhodnotení testov a jazdení na dopravnom ihrisku nakoniec všet-

ky zúčastnené deti  získali „Preukaz cyklistu“. 
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Pracovné popoludnie v ŠKD 

Pracovné popoludnia v ŠKD sú vždy úspešné. Prinášajú viditeľ-

né výsledky, ale aj zábavu a radosť z vykonanej práce. 
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Letné prázdniny sú dlhé školské prázdniny v lete. Pre základné a stredné školy na Slovensku spravidla 
trvajú od začiatku júla do konca augusta, vysoké školy sa riadia akademickým kalendárom. 

Veľké prázdniny mali deti pôvodne v septembri a októbri, no spoluvládca cisárovnej Márie Teré-
zie reformátor Jozef II. ich školskou reformou v roku 1787 presunul na letné mesiace júl a august. 

Teraz vám prinášame zaujímavosti o prázdninách vo svete 

Vedeli ste, že....... 
Letné prázdniny 

Čína 

Hoci je nám táto krajina veľmi vzdialená, do školy chodia po-
dobne ako my. Akademický rok trvá od začiatku septembra 
do polovice júla, pričom letné prázdniny trávia študenti v 
letných triedach alebo prípravou na prijímacie skúšky. Vyu-
čovanie začína o 7:30 a trvá až do 17:00, no medzitým je vy-
hradená dvojhodinová prestávka na obed. Čína poskytuje 
študentom uniformy, ale ich nosenie nevyžaduje. 

 

Austrália 

Austrálsky školský rok trvá 
od konca januára do polovice 
decembra. Letné prázdniny 
trvajú väčšinou šesť týždňov, 
opäť v našich zimných mesia-
coch. Vyučovanie počas roka 
je rozdelené do štyroch se-
mestrov. Každý z nich je dlhý 
9 až 11 týždňov a dokonca aj 
medzi nimi si študenti užijú 
ešte dva týždne voľna. 
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Japonsko 

Akademický rok v Japonsku začína v apríli a končí 
nasledujúci rok v marci. Medzitým si študenti 
oddýchnu počas letných, zimných a jarných pre-
stávok. Vyučovanie počas roka je organizované 
do troch semestrov. Japonské školy vyžadujú 
nosenie uniforiem a majú aj pravidlá pre účesy, 
topánky, ponožky, dĺžku sukne, make-up, ale aj 
doplnky. 

Nigéria 
Školský rok v Nigérii nadväzuje 
na ten kalendárny, pretože prebieha od januára do 
decembra. Tento rok je rozdelený na tri semestre, s 
mesiacom oddychu po každom z nich. Študenti musia 
nosiť uniformy a dodržiavať pravidlá týkajúce sa úpra-
vy vlasov a nosenia šperkov. 
 
 
Rusko 
Akademický rok v Rusku prebieha od prvého septem-
bra len do konca mája. Študenti prichádzajú ráno o 
8:30 a domov idú o tretej poobede. Spolužiaci zvyknú 
navštevovať tú istú triedu od prvého do desiateho roč-
níka. 

 

Francúzsko 

Francúzsky akademický rok začína v 
auguste a trvá až do júna, pričom je 
rozdelený na štyri semestre v dĺžke 
7 týždňov. Medzi nimi je jeden až 
dva týždne voľna. Bežný školský deň 
vo Francúzsku zvyčajne trvá od ôs-
mej ráno do štvrtej hodiny poobe-
de. Okrem víkendu bola aj streda z 
historických dôvodov voľným dňom, 
za posledných niekoľko rokov sa to 
však viackrát zmenilo. V súčasnosti 
má väčšina škôl stredu voľnú alebo 
sa vyučuje len polovicu dňa. Nose-
nie uniforiem sa nevyžaduje, ale 
nosiť náboženské oblečenie akého-
koľvek druhu do školy je zakázané. 
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