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Ahoj, Bzučiaci. 

A máme tu máj. Mesiac, ktorý má hádam 

zo svojich bratov v kalendári najviac prí-

vlastkov. Pre mňa je ale najkrajším prí-

vlastkom PREDPOSLEDNÝ. Je jasné, že sa 

mi páčia aj tie ostatné; rozkvitnutý, voňa-

vý, lásky čas a.p.   

V škole sa už finišuje na plné obrátky, 

opravujú sa známky, skúša sa. V plnom 

prúde sú aj všetky súťaže, ktorých sme sa 

počas roka zúčastnili neúrekom. Hlavu 

máme plnú koncoročných exkurzií a výle-

tov. A mnohí aj prázdnin, ktoré klopú na 

dvere.  

Závidím deviatakom, ktorí sú už prijatí na 

svoje vysnívané školy a chystajú sa na zá-

verečnú rozlúčku , závidím prvákom, ktorí 

pyšne vykračujú po chodbách školy a ve-

dia si už prečítať názvy jednotlivých kabi-

netov, hrdo si pýtajú v knižnici rozprávko-

vé knižky, ktoré si už sami prečítajú. Závi-

dím aj spolužiakom, ktorí získali v mno-

hých olympiádach veľmi pekné umiestne-

nie. 

Nezávidím tým, ktorí si učenie nerozdelili 

ako treba a budú musieť popracovať s 

učebnicami aj cez prázdniny. A nezávidím 

ani tým spolužiakom, ktorí síce dosiahli na 

nejakej súťaži  pekné umiestnenie, ale 

pocitu hrdosti, že si budú môcť prevziať za 

to ocenenie sa nedočkajú, lebo svojím 

správaním si cestu k sláve zakliesnili. Ne-

bolo ich málo, a preto som smutný.  Snáď 

ich pohľad na svojich kamarátov na pódiu 

v Apolle, kde dostanú diplomy a  vecné 

ceny  dostatočne osloví a prinúti zamyslieť 

sa nad sebou. 

Tak hlavu hore a hrdo vykročme do finále. 

 

Váš Bzučo 

V tomto čísle nájdete: 

 stavanie mája 

 Deň matiek 

 EDRŠ 

 Máj v ŠKD 

 Bzučosprávy 

 Bzučozaujímavosti 



Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich 

ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými 

duchmi a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jari 

nad zimou, poľnohospodárom mala májová zeleň 

zase priniesť dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje 

stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách 

však slúžili ako istý prejav úcty. Od tejto myšlienky 

sa májová tradícia prirodzene vyvinula do podoby, v 

Takto začala slávnosť stavania mája 

v našej škole. 

Dievčenská folklórna spevácka skupi-

na Zvonček za doprovodu detí z fol-

klórnej skupiny Vrabček spevom a 

tancom privítali krojovaných mláden-

Máj je niekoľko metrov vysoký strom, 
väčšinou smrek alebo breza, ktorý sa 
zvykne dozdobovať rôznymi stužkami 
či mašľami. V predvečer prvého mája 
chlapci stavajú svojim vyvoleným diev-
čatám pod okná máje, ktoré symbolizu-
jú ich vážny záujem. Strom samozrej-
me musí aj pekne vyzerať, krivý alebo 
rozkošatený by bol rovnako hanbou 
pre dievča ako aj pre chlapca. Táto 
tradícia je zvyčajne sprevádzaná aj 
spevom a tancom, chlapci dievčatá 
poriadne vytancujú. 
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Iný kraj, iný mrav 
 

Na Slovensku sa májové tradície líšia od regióna k regiónu. Čo sa týka stavania májov, na Orave je 

typickým zvykom darovanie hrablí dievčaťu, o ktoré má chlapec záujem. Ak dievča hrable príjme, je 

to znak, že záujem je obojstranný.  

Na Liptove zase chlapci sadia máje na Turíce. Ak sa dievčaťu máj páčil, poslala chlapcovi pierko z 

rozmarínu alebo iných kvetov. Súhlasom chlapcových rodičov bola stuha do vlasov.  

V Štrbe chlapci sadili dievčatám pod okná najčastejšie červený smrek, avšak tým hrdým skôr brezy 

alebo osiky. Za sadenie májov si chlapci od dievčat vyslúžili košele či šatky. Vo Východnej si túto tra-

díciu pripomínajú pravidelne každý rok. Chlapci stavajú dievčatám pod okná máje a na druhý deň 

chodia v krojoch po dedine. Spievajú, tancujú a v tejto dobrej nálade navštevujú domy, pred ktoré deň 

 

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lás-
ky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom 
sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi 
rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v 
tejto súvislosti označuje ako máj. 
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Anjel bez krídiel – to je mama, 

milión vecí, ktoré mi dala,  to je ma-

ma, 

najvernejší priateľ, to je mama, 

milá, nežná ako jarný kvet, to je ma-

ma, 

pozná všetky cestičky, aj prečo 

svietia hviezdičky, aj to je mama. 

Čo všetko nám k šťastiu treba? Sln-

ko a modrý kúsok neba, upratanú 

izbu s hračkami a denne aspoň dva 

bozky od mamy. 

Čo všetko nám k šťastiu stačí? Hro-

zienko sladké na koláči, denne as-

poň hodinka v náručí mamy a vždy 

lásky plný dom. 

Týmito slovami začala 11. mája 2018 akadé-

mia, ktorú sme venovali človeku, ktorý je nám 

všetkým najbližší, našim mamám. 

Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky sme 

rozplietli veniec hudby, slova, spevu a tanca, 

ktorým sme chceli vyjadriť našim mamám a 

starým mamám obrovské ĎAKUJEME 
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V réžii Z.Goljanovej, za 

asistencie všetkých pa-

ni učiteliek z prvého 

stupňa a sprievodného 

slova M.Holého sme 

zhliadli prekrásny pro-

gram, do ktorého vložili 

všetci účinkujúci nielen 

svoje umenie, nadanie 

a šikovnosť, ale predo-

všetkým celé svoje sr-

diečko. V hľadisku, kto-

ré bolo nabité divákmi, 

neostalo jedno oko su-

ché od dojatia. 

Vyšlo nám to. Takto 

sme to chceli.  

Všetky mamy: ešte raz 

vám za všetko  ďakuje-

me 

Javisko ani na chvíľu nebolo prázdne, čísla na seba nadväzovali a frčali ako 

hodinky— takto predviedli svoje umenie so švihadlami druháci z 2.A 

Svoj talent a neskutočne ohybné telo predviedla sied-

mačka Ninka Slocíková 

Pod srdiečkovú kulisu a celkovú výzdo-

bu sa podpísali vždy šikovné 

B.Banašová a E. Chamuľová. 

A štvrtáčkam zo 4.A sa v takomto pro-

stredí tancovalo jedna radosť 
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Jedno vystúpenie striedalo druhé. Žiaci predviedli 

svoju šikovnosť nielen pohybovú, ale aj zaspievali 

a zarecitovali aj v angličtine, jazyku, ktorý je posil-

nený vo výuke v našej škole. A išlo im to naozaj 

vynikajúco.  
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A prišlo záverečné finále, ktoré bravúrne zvláda R. 

Štaudingerová a jej zverenci. 

Do roztlieskaného publika sa rozbehli naše deti, aby 

maminkám rozdali malé darčeky—perníkové srdieč-

ka, ktoré napiekla A. Líšková a dozdobila B. Banašo-

vá 



Počas akadémie sme si pripomenuli aj 25. výročie vzniku  dievčenskej folklórnej speváckej 

skupiny ZVONČEK. 

Za 25 rokov trvania skupiny sa ich vystriedalo veľa pod vedením zakladateľky Ľ. Lacovej, ne-

skôr K. Fridrichovej a dnes Z. Goljanovej.  

Repertoár čerpá skupina poväčšine z nášho novohradského regiónu. Podarilo sa jej v minulosti 

nahrať aj CD za doprovodu známej detvianskej muziky. 

Dnes si už žiadne kultúrne, či iné spoločenské podujatie bez Zvončeka ani nevieme predstaviť. 

Okrem tradičných folklórnych  akcií akými sú v zime Kubovci, pochovávanie basy, Morena, sta-

vanie a váľanie mája, vystupujú dievčatá pri rôznych slávnostných podujatiach. Vítajú hostí, 

otvárajú školský rok. Jedným slovom sú neodmysliteľnou súčasťou života našej školy. 

Tak nech vám to dievčatá spieva takto pekne ešte veľmi dlho. 
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Je to deň, kedy majú v našej škole hlavné slovo rodičia. Orga-

nizujú aktivity, ktoré smerujú k stmeľovaniu kolektívov detí, 

učiteľov a rodičov. 

Ten tohtoročný nevyšiel podľa našich predstáv, pretože nám 

ho prekazilo počasie. Ale v niektorých triedach to vôbec neva-

dilo. Súťažilo, maškrtilo a zabávalo sa veselo, dokonca aj s 

mladšími súrodencami 
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Deň matiek 

Aj v školskom klube sme si uctili naše mamičky 

a staré mamy. Vyrobili sme im krásne srdiečka, napí-

sali básničky a pripravili z nich výstavku vo vestibule 

školy. 
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Deň Zeme 

O našu Zem sa sta-

ráme a vážime si ju 

počas celého roka. 

Deň Zeme sme si 

uctili rôznymi akti-

vitami. Čistili sme 

pridelené úseky, sa-

dili nový kvetinový 

záhon, vytvorili pek-

Pribudol nám pred školu kvetinový vláčik. 

Deti zo školského klubu na ňom usilovne 

pracovali, maľovali, viazali, sadili kvietky. 

Veľká vďaka patrí manželom  Vaculčia-

kovcom -   Záhradníctvo Kalonda za nád-

herné darované kvietky do vláčika. 

Strana 11  



Sadili sme hortenzie 

Do nášho zeleného are-

álu školy pribudli opäť 

nové rastliny. Sadili 

sme kríky hortenzií 

k okoliu nášho nového 

detského ihriska. Práca 

nám išla od ruky, praco-

vali  prváci, aj žiaci z 2. 

stupňa, ujo školník aj 

Vychádzka do cintorína 

Aj my, mladšie deti, si vážime naše významné osobnosti, ktoré pôsobili 

v našom meste a okrese. Preto sme sa vybrali na vychádzku do mestské-

ho cintorína, vyčistili sme hrob a zapálili sviečku  pani spisovateľke B.S. 

Timrave. Jej tvorbu ešte síce nepoznáme, ale v budúcnosti si iste spome-

nieme, že sme si  uctili jej pamiatku. 

 

Strana 12  



Les ukrytý v knihe 

10. 5. 2018 – mestský park Lučenec 

Žiaci 5.A a 6.A strávili príjemné, poučné a pritom 

aj zábavné dopoludnie v prírode vďaka Novohrad-

skej knižnici, sokoliarom z Mojína, lesným pedagó-

gom, ochrancom prírody zo správy CHKO Cerová 

vrchovina a študentom z PaSA. 

Novohradská knižnica pozvala spiso-

vateľa Petra Gajdošíka, od ktorého 

sa žiaci mohli dozvedieť o jeho tvor-

be. Pracovníci knižnice priniesli mno-

 

Študenti PaSA mali 7 rozprávko-

vých stanovíšť, na ktorých žiaci 

museli zozbierať 7 indícií a mohli 

nakoniec získať účastnícky list. 

Na rozprávkových stanovištiach 

boli napríklad úlohy : športové, 

literárne – opravovanie chýb 

v texte rozprávok, úlohy kde žiaci 

využívali svoje zmysly – sluch, 

čuch, hmat ... 

Veľký úspech mali sokoliari z Mojína 

a ich dravce sovy – výr, plamienka 

a dravce – sokol, orliak ...  
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Ochrancovia prírody z CHKO Cerová vrchovina a lesní 

pedagógovia mali stanovištia napríklad : s potravovými 

reťazcami, poznávaním drevín pomocou pexesa, vzorkov-

nice semien, poznávanie lesných zvierat podľa obrázkov, 



Divadlo na Rázcestí—

Banská Bystrica—štvrtok 

24. mája 2018 

Autobus s piatakmi pristáva 

na parkovisku a štyridsiatka 

zvedavých piatakov sa hrnie 

do divadielka. Na prekvape-

nie predstavenie sa odohráva 

vonku. Samozrejme, že si 

pozreli aj vnútorné priestory. 

V improvizovanom vonkajšom 

divadielku nám teta bábko-

herečka predstavila všetky 

bábky, s ktorými sa bábkové 

divadlo hrá, absolvovali sme 

malú školu bábkoherectva. 

Bol to zaujímavý a pritom po-

učný deň  
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Sládkovičova Radvaň 
    Dňa 2.5. sa v Banskej Bystrici konala krajská prehliad-

ka v umeleckom prednese poézie s prózy. V prvej kate-

górii nás reprezentovali  L.Svoradová z 3.A a v druhej B. 

Kyzúrová zo 6.A. Medailové priečky sme síce neobsadili, 

no získali sme cenné skúsenosti a rady porotcov, ktoré 

zúročíme v ďalších kolách recitačných súťaží. 

 

Čokoládová tretra 
V piatok 18. 5. 2018 sa 20 žiakov 1. stupňa našej školy 

zúčastnilo medzinárodnej atletickej súťaže Čokoládová 

tretra, ktorá sa konala na ZŠ L. Novomeského v Lučenci. 

Športovci si podľa veku odbehli 100, 200 alebo 300 met-

rov. Osobitne súťažili dievčatá a osobitne chlapci. Medzi 

našich najúspešnejších patril prvák Matej Pavko, ktorý 

obsadil 3. miesto v behu na 100 metrov, Oliver Kováčik skončil na krásnom 2. mieste v behu na 

200 metrov a v 300 metrovom behu sa najviac darilo štvrtáčke Sáre Schullerovej, ktorá si vybo-

jovala 3. miesto. Úspešní žiaci nás budú reprezentovať v piatok 1.6.2018 v Košiciach v celoslo-

venskom finále. Budeme im držať palce a možno to budú práve oni, ktorí postúpia aj do Ostrav-

ského superfinále, kde sa stretnú tí najlepší zo Slovenska, Čiech a Poľska. 

 

Žiacky turnaj GPX 
V sobotu dňa 28.4.2018 sa v priestoroch 

hotela Detva uskutočnil šachový turnaj 

GPX. Na žiackom turnaji sa celkovo zišiel 

krásny počet detí - 48. Zúčastnili sa domáci 

z Detvy, ale aj žiaci z Lučenca, Brezna, 

Banskej Bystrice či Považského Podhradia. 
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Bohúňová paleta 2018 
Žiaci našej školy sa zapojili do XXI. ročníka medzinárodnej výtvarnej 

súťaže vyhlásenej ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Minister-

stva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko- 

Bialej v Poľsku. 

 Našu školu budú reprezentovať výtvarné práce: 

Aurel Juraj Jánošík     2.C 

Tímea Bujtárová        4.B 

Nella Albíniová           4.B 

Petra Skokanová       5.A 

Boris Belan                5.C 

Nina Jozefíková          6.A 

Poďakovanie patrí všetkým žiakom za krásne výtvarné prá-

ce  a víťazom školského kola veľa úspechov v medzinárodnom kole. 

Zo života a diela Júliusa Szabóa 
Žiaci našej školy sa úspešne zapojili do IX. ročníka vedomostno - výtvarnej 

súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ, ktorá sa konala dňa 25. apríla 2018 v ZŠ s MŠ J. 

Karmána s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci. Súťaž pozostávala 

z teoretickej časti – test a skúšky kreativity v štýle op-art. Súťaž hodnotila poro-

ta pozostávajúca z nezávislých odborníkov. Pred súťažou navštívili výstavu V. 

Vasarelyho v Pamätnom dome J. Szabóa v Lučenci  žiaci 6.A a 8.A triedy. 

1.kategória: 

Ema Beracková                      6.A       2. miesto 

Nina Jozefíková                      6.A       2. miesto 

Marcela Líšková                     6.A       2. miesto 

  

2.kategória: 

Emma Batopálová                 8.A       Cena primátorky mesta Lučenec 

Dominika Farkašová             8.A       Cena primátorky mesta Lučenec 

Michaela Rehaneková          8.A       Cena primátorky mesta Lučenec 

Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za krásne umiestnenie v súťaži. 
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Hlásime sa z metropoly Česka, 

zo stovežatej Prahy. Videli sme 

množstvo krásnych pamiatok, 

nezabudli na nákupy, zažili veľmi 

príjemnú plavbu lodičkou a na-

zreli sme do podzemia metra. 

Bolo skvele, aj keď trochu mok-

ro    Veľká vďaka za výlet 

našej partnerskej ZŠ JAK Louny! 

Takto sa pravidelne hlásili naši 

dopisovatelia z návštevy družob-

nej školy  v českých Lounách. 13  

žiakov našej školy /tí, ktorí v mi-

nulom roku pri príležitosti osláv 

35. výročia vzniku našej školy-

hostili kamarátov z Česka/ pani 

riaditeľka Kamenská a  pani uči-

teľky Fízeľová a Gulánová prežili  

štyri prekrásne dni u našich dru-

žobných susedov. Spoznali nie-

len nových ľudí, kamarátov, vrs-

tovníkov a ich rodiny, ale aj kus 

histórie a súčasnosti bratskej 

krajiny. Aj keď počasie práve 

vtedy neprialo, nič to neubralo z 

neopakovateľnej atmosféry, kto-

rá ich sprevádzala.   
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Ľudové pranostiky bývajú neraz protirečivé. V prípade mája sa 

väčšina ľudových pranostík zhoduje: Máj má byť studený a vlh-

ký, prinajmenšom mokrý, aby sa vydarila úroda. Popri tom, ale 

v určité dni má byť jasno, aby sa tešili vinohradníci.  

S príchodom mája, teplejšieho počasia s naplno 
ožívajúcou prírodou, pribúdalo na vidieku práce 
roľníkom, gazdom, ale najmä záhradkárom, 
ovocinárom a vinohradníkom. 
 
 Pozornosť sústreďovali na ochranu a ošet-
rovanie viniča a stromov pred chorobami, 
plesňami a rôznymi živočíšnymi škodcami, 
na ochranu sadov a vinohradov pred mož-
ným výskytom neskorých mrazov i na likvi-
dovanie buriny v trávnikoch, jahodoviskách 
a kvetinových záhonoch. 
Skúsenosti z dlhodobého pozorovania po-
časia v tomto mesiaci sa odrážajú v ľudo-
vých prísloviach a pranostikách, z ktorých 
viaceré sa viažu ku konkrétnym dňom, 
sviatkom svätcov a mučeníkov. Na 1. mája 
sa hovorilo Na Jakuba, Filipa, zelená sa 
každá lipa. Mesiac vítali roľníci želaniami 
Florián - úrodu nám chráň a Máj - chleba 
daj. Obavy z búrok a ľadovca sú skryté v 
prísloví Stanislav orechy doráňa. K ďalším 
známym patria Pred Servácom niet leta, po 
Servácovi mrazu, Svätá Žofia víno a stromy 
rozvíja, Keď Peter prinesie mráz, bude ešte 
štrnásť ráz, Keď sa na Želmíru včely začnú 
rojiť, môže sa ovca dojiť a Urban je studený 
pán. 
 

 

 Ak bolo v máji chladno, gazdovia vraveli: 

Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu 

nevyháňaj. Dážď vítali prísloviami Májová 

kvapka dažďa hodná je dukáta a Májové 

blato, hotové zlato. Neraz sa stalo, že v 

máji bolo teplo, ale bez dažďov, a teda pre-

potrebnej vlahy. V posledný deň mesiaca si 

Bzučoviny pripravili redaktori a pomohli aj dopi-

sovatelia: p.učiteľky Liachová, Grendová, pani 

vych. Gubovičová, Chamuľová 

Dovidenia v júni pri poslednom tohtoročnom 

vydaní 


