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Ahoj, Bzučiaci! 

Tak sa nám to v kalendári prehuplo na jar. 
Aj keď počasie vonku ešte celkom jarne 
nevyzerá (pani Zime sa nechce opustiť 
trón), predsa vo vzduchu už cítiť jar.  Pri-
pomína sa nám rôzne, niekomu sa páči 
spev vtáčikov, iným  že môžu behať dlhšie 
po vonku a našim deviatakom iste najšpe-
cifickejšie. Tí sa najprv pozabávali na ven-
čeku, aby potom všetky svoje sily venovali 
tomu pre nich v tomto roku najdôležitej-
šiemu  - testovaniu. Ako ho zvládli sa doz-
vedia onedlho, no dnes už vedia, že ak sa 
chcú  dostať na školy, ktoré si zvolili a 
uplatniť sa plnohodnotne v živote, je po-
trebné vážne veci brať naozaj vážne.  Aj 
keď  v predvečer testovania  boli smelí a 
vyzerali nebojácne, nebolo im veru všetko 
jedno. A tak to má byť. Ten, kto je zodpo-
vedný,  pred vážnym krokom sa aj zodpo-
vedne správa. 
Marec bol však pestrý aj inými  aktivitami. 
Hovorí sa mu Mesiac knihy. Koľko ste ich 
v tomto mesiaci prečítali vy? Nebudeme 
vás počítať, ale zmeriate si svoje čitateľské 
zručnosti  v triednych kvízoch.   
V marci sme poďakovali mamičkám a 
všetkých ženám k MDŽ a nezabudnite vy-
sloviť slovo ďakujem aj našim učiteľom k 
ich sviatku, určite si to zaslúžia. 
Ak som spomínal, že nás jarné slniečko 
láka von, dajte si pozor, v priestoroch ško-
ly sa rozbehli stavebné práce na novej tri-
búne. 
Prajem vám všetkých pekné veľkonočné 
prázdniny a v apríli dovidenia.                     
Váš Bzučo 

V tomto čísle si môžete 

prečítať: 
 úspechy recitátorov 

 angličtina s Noahom 

 testovanie deviatakov 

 venček 

 piataci v SHMÚ 

    ŠKD v marci 

    Bzučozaujímavosti 
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Noah Johnson, pôvodom americký misionár, sa narodil v arizonskom meste Scottsdale. Pochádza z veľkej 
rodiny, má až piatich súrodencov. Nitky jeho vzťahov k Slovensku siahajú do obdobia spred dvadsiatich 
rokov, keď Zbor bratskej jednoty baptistov v spolupráci s rovnomennou organizáciou v Amerike začal 
u nás organizovať anglické tábory.  
 
Noah si veľmi rýchlo zamiloval Slovensko, našiel si tu životnú lásku a rozhodol sa tu zostať navždy. Žije tu 
už štrnásť rokov a spoločne s manželkou Luciou vychovávajú syna Matúša. O sebe prezradil, že sa mu veľ-
mi páči náš jazyk, príroda, zvyky a tradície. Z posledných menovaných najmä dedinské zabíjačky. 
 
Nie je však jediný zo svojej rodiny, ktorý si zamiloval našu krajinu. Nielenže spoločne s mamou Peggy po-
máha každoročne pri organizácii anglických táborov v Lučenci, Veľkom Krtíši a Račkovej doline – jeho naj-
mladšia sestra Meghan sa tiež rozhodla zostať na Slovensku.  
 
Keďže lučenské „English campy“ sa každoročne uskutočňujú na pôde našej školy, oslovili sme pána Joh-
nsona a pri zostavovaní Školského vzdelávacieho programu sme pre ôsmy a deviaty ročník obohatili hodi-
ny angličtiny o konverzácie. Lektorom sa stal Noah Johnson, ktorý si rýchlo získal obľubu žiakov, o čom 
svedčia nasledujúce výpovede. 
 

Jozef Židuliak:  
Mať hodiny so zahraničným lektorom je ten najlepší spôsob ako 
sa zdokonaliť v cudzom jazyku. Dozvedáme sa viac o živote 
v Amerike, o ich sviatkoch a tradíciách a tak si obohacujeme 
slovnú zásobu 

Aurel Csöbönyei: 

Hodiny s lektorom sú celkom iné ako klasické a to sa mi páči. 

Klasické hodiny sú viac o teórii a tu sme donútení viac komuni-

kovať. Pristihol som sa, že na hodine s lektorom aj rozmýšľam 

po anglicky. Páči sa mi aj pestrosť hodín, lektor si pripraví vždy 

inú tému a všetky sú zaujímavé 

 

Strana 3 

Maroš Zdechovan: 

Som rád, že máme hodiny angličtiny so za-

hraničným lektorom. Jeho hodiny sú zábavné 

a ani nepostrehneme ako sa zdokonaľujeme 

v slovnej zásobe. Noah je veľmi priateľský 

a mám rád hodiny, keď si privedie so sebou 

aj niektorého člena rodiny.  



Ladislav Ágošton: 
Je fajn tráviť čas s ozajstným Američanom. Rozpráva nám 
o svojej krajine, detstve, spôsobe života. Sú to hodiny nielen 
o angličtine, ale nás aj  obohacujú o ďalší rozmer – ľudský 

Jakub Goljan: 

Hodiny s lektorom nám veľ-

mi oživili vyučovanie cudzie-

ho jazyka. Ja osobne som si 

rozšíril slovnú zásobu tým, že 

som donútený komunikovať 

na hodine iba po anglicky. 

Zároveň sa oboznamujem 

o kultúre a zvykoch 

v Amerike a rodine nášho 

 

Alexandra Széplakyová: 
Milujem utorky s lektorom – je 
milý, vtipný a pri jeho aktivitách 
nechýba smiech. Za dobrú prá-
cu nás aj odmení sladkosťami 
a spolu maškrtíme 

Bianka Bolčová: 

Je na nezaplatenie počúvať nie-

koho, komu je angličtina mate-

rinským jazykom 

Jakub Chamula: 

Som veľmi rád a ďakujem našej škole, 

že nám umožnila pracovať na hodine 

cudzieho jazyka so zahraničným lekto-

rom. Na hodiny chodí perfektne pri-

pravený, využíva rôzne formy – skupi-

novú prácu strieda s aktivitami v kruhu 

a hravou, súťaživou formou nasakuje-

me správnu výslovnosť, nové slovíčka, 

dozvedáme sa nové poznatky o jeho 

rodnej Arizone i jeho živote na Sloven-

sku.  

Prvé skúsenosti ukázali, že 
toto je tá správna cesta, kto-
rou je potrebné sa 
v modernom školstve ube-
rať, a preto v tomto trende 
chceme pokračovať a zaradiť 
do vyučovania lektora aj pre 
nižšie ročníky.  

 

Strana 4 
Text a foto: S.Pinzíková a 
M.Pavková 



 

 
     Na 21. marec budú mnohí moji spolužiaci vrátane mňa  ešte dlho spomínať. Bol to totiž náš 
prvý veľký deň. Deň, keď sme sa podrobili nezvyčajného skúšania a overovania vedomostí. Po 
starom monitor, dnesT9– testovanie deviatakov. Príprava na tento deň nám začala dávno, nie-
kedy v novembri, decembri. Ale intenzívnejšie sme  sa pripravovali snáď posledný mesiac, dva. 
Skúšali sme sa na vlaňajších, predvlaňajších, ale nervozita, ako to dopadne nepoľavovala.  
Ráno pred testom mi nebolo do reči, vládla nervozita, zhon.  
8,20—rozdané sú testy z matematiky a aj skúsení pedagóg potvrdí, že neboli jednoduché. Počí-
tania a počítania; podaktorým to trvalo do poslednej minúty.  
Krátka prestávka, ktorá mala poslúžiť na zregenerovanie veľmi nepomohla, lebo zlý dojem z 
matematiky urobil svoje. Nervozita pokračovala a len veľmi ťažko sa dalo sústrediť na dlhé tex-
ty, ktoré pripravili tvorcovia testovania.  
Uff a je po testovaní.  No nemám z neho najlepší dojem. Bežím domov a sledujem, kto prv 
„zakvačí“ nejaké výsledky na web. Stalo sa a ja nervózne porovnávam svoje výsledky s neofi-
ciálnymi /ale vraj overenými/.  
A dajsamisvete, nie je to najhoršie.  Buchot, ktorý nastal to boli nielen moje výkriky radosti, ale 
aj  hrmot kameňov, ktoré mi „odpadli zo srdca“.  Snáď  to reálne už nebude horšie, ale  s po-
vzdychom, že  tá celá námaha, ktorú som ja a moji spolužiaci podstúpili v posledných týždňoch 
neboli zbytočné, sadám opäť ku knihám. Veď ešte mám pred sebou prijímacie pohovory, ešte 
všetko neskončilo. Naopak, iba začalo. 
 

Matej Goljan—9.A 
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Tak sa volá spoločenská príprava de-
viatakov spojená s nácvikov spoločen-
ských tancov. V tomto roku sa konala v 
netradičnom čase, keď sa mali naši 
najstarší žiaci pripravovať na testova-
nie, ale nakoniec všetko dobre dopad-
lo a zvládli oboje bez väčšej ujmy.  
Spoločenská sála v hoteli Slovan svieti-
la nablýskanými a prekrásne naaranžo-
vanými stolmi ako aj na nepoznanie 
vyparádenými hlavnými predstaviteľ-
mi tohto večera—deviatakmi. Snáď ani 
netreba podčiarknuť, že im to všetkým 
neskutočne svedčilo. 
Tancmajster pán Imre dal povel a zá-
bava spojená s prehliadkou toho, čo sa 
za posledné týždne naučili, mohla za-
čať. Od profesionálnych tanečníkov to 
bolo ešte trochu vzdialené, ale môžem 
povedať, že všetci predviedli veľmi 
slušné výkony.  
A určite by nenašli konkurentov v dru-
hej, voľnejšej časti, kde sa mohli 
„odviazať“a  spoločensky predviezť. 
Bol to vskutku vydarený večer a spo-
kojnosť na tvárach rodičov i našich 
tanečníkov bola namieste.   

 

Text a foto S.P. 
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Strana 6 



 

23. marec bol dňom keď má široká verejnosť možnosť pozrieť si zblízka pracovisko SHMÚ. Naši 
piataci, pod vedením svojich učiteľov túto možnosť využili a navštívili pracovisko v Banskej Bys-
trici. Videli ukážky a odborný výklad so zameraním na meteorológiu, hydrológiu a monitorova-
nie kvality ovzdušia i vody.  
Za prípravu a organizáciu  patrí poďakovanie p. učiteľovi Paľagovi, ktorý exkurziu zorganizoval a 
veríme, že žiaci nadobudnuté poznatky využijú na hodinách geografie. 

Deň otvorených dverí na SHMÚ v Banskej Bystrici 

Stalo sa na našej škole peknou tradíciou, že si pripomíname Svetový deň vody a Svetový deň meteorológie, návštevou 
SHMÚ v Banskej Bystrici. Žiaci piateho ročníka si zároveň chceli overiť svoje teoretické vedomosti z hodín geografie, 

ale aj biológie, či technickej výchovy. 

Tu na nás čakali pracovníci SHMÚ na piatich stanovištiach. Boli to, prezentácie činností Hydrologickej 
služby, Centra predpovedí a výstrah, ukážka špeciálneho vozidla na meranie prietokov, ukážka monito-
rovacej stanice kvality ovzdušia a ukážka klimatologickej stanice. Nás, žiakov zaujali najmä praktické 
ukážky v hornej časti areálu, kde sme mohli sledovať každodennú prácu pracovníkov SHMÚ a vidieť 
tak ako získavajú údaje, ktoré potom môžeme sledovať pri predpovedi počasia. Naša exkurzia sa nám 
veľmi páčila hlavne preto, že získané informácie budeme vedieť využiť aj v iných predmetoch ako fyzi-

ka, či chémia.                                                                   

Žiaci V.A 

Text a foto M.P. 
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Popoludnie s ČERVENOU ČIAPOČKOU 

Pri príležitosti Mesiaca knihy sa 

22.03.2018 v popoludňajších hodinách  

prváci a tretiaci zišli v školskej knižnici. 

Študentky PaSA  pre nich pripravili rôz-

ne aktivity – rozprávkové hádanky, tre-

tiaci si rozdelili text rozprávky Červenej 

Čiapočky, ktorú následne zdramatizova-

li. Kým sa pripravovali na svoju prezen-

táciu , prváci skladali rozprávkové pexe-

so. Potom  skupiny detí  všetkým zahrali 

svoju časť rozprávky a na záver si všetci  

skúsili prejsť rozprávkovým bludiskom 

( pracovný list). 
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Jar sme „volali“ v ŠKD rôznymi 
aktivitami ako siatie letničiek, 
výzdoba školy, či ozdobovanie 
veľkonočného stromu. 
Všetci sme sa pritom náramne 
zabávali, takže teta JAR už na-
ozaj môže prísť.  

Text a foto K.Gubovičová—ŠKD 
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    Naši recitátori, pod vedením 
skúseného „trénera“ pána Sza-
boa, dosahujú v tomto roku 
mimoriadne úspechy. Svedčí o 
tom účasť Emmy Kyzúrovej v 
krajskej súťaži Šaliansky Maťko-
ako aj postup do oblastnej sú-
ťaže Hviezdoslavov Kubín tak-
mer všetkých recitátorov, ktorí 
sa zúčastnili výberového kola. 
Sú medzi nimi Krištof Ľalík, 
Lucia Svoradová, Barbora Ky-
zúrová, Peter Kliment, Eva 
Hroboňová. 
Všetkým budeme v apríli držať 
silno prsty.  

Text a foto Z.G. Strana 10 



 

 

Strana 11 



Na slovo „extrémizmus“ narážame v poslednom čase doslova na každom kroku: v titulkoch mediálnych 
správ, v analýzach expertov i v postrehoch komentátorov, vo vyjadreniach politikov i občianskych akti-
vistov. Hemží sa na sociálnych sieťach, skloňuje sa v kaviarňach, pohostinstvách a neraz aj pri rodinných 
stoloch. 
Napriek tomu sme však doteraz nemali presnejší obraz o tom, ako o extrémizme zmýšľa slovenská ve-
rejnosť a jej jednotlivé súčasti. Túto medzeru sa Inštitút pre verejné otázky pokúsil vyplniť reprezenta-
tívnym výskumom. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 13. 7. – 24. 7. 2017 formou osob-
ných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1025 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku 
nad 18 rokov. 
Výskum priniesol kľúčové zistenie, že nástup extrémizmu a rozširovanie jeho vplyvu na Slovensku vní-
majú občania ako nebezpečný trend. Takmer tri štvrtiny (71 %) v ňom vidia závažný problém, ktorý ich 
osobne znepokojuje. 

Ako verejnosť chápe pojem extrémizmus 
Spontánne odpovede respondentov na otvorenú otázku, čo si pod tým-
to pojmom predstavujú, možno zhrnúť do 12 kategórií vystihujúcich at-
ribúty či prejavy extrémizmu (tabuľka 1). 
 
 
 
O tom, ako ponímajú tento jav naši žiaci sme sa mali možnosť presvedčiť na ne-
dávno uskutočnených besedách v6., 7. a 8. ročníku. Žiakom sa predstavili reno-
movaní odborníci i študenti z vysokých škôl, aby ich usmernili, vypočuli ich názory 
resp. dovysvetľovali nepočuté alebo nechápané pojmy. 
Žiaci ôsmych tried si túto formu pochvaľovali. Priznali, že mnohé veci vnímali po-
vrchne, skreslene a že im tieto besedy „otvorili“ oči. Po jednej prednáške určite 
nie sú múdri, ale priznali, že sa na tieto vážne problémy doby budú pozerať vní-
mavejšie, že budú viac rozmýšľať, keď budú chcieť vysloviť nejakú kritiku, či vyslo-
vovať súdy. 
 



 

Ďalšou najčastejšou asociáciou je ĽSNS a jej predseda Marián Kotleba, ktorý pre 12 

% stelesňuje dnešné vydanie extrémizmu na Slovensku. Na otvorenú otázku o tom, čo 

im napadne, keď počujú slovo „extrémizmus“, odpovedali respondenti často jedným 

slovom – „Kotleba“. Rovnakým 12 percentám respondentov sa extrémizmus spája 

s fašizmom, nacizmom a hrôzami druhej svetovej vojny. 
Respondenti z poslednej trojpercentnej skupiny spontánne odpovedali, že extrémizmus 

je len výmysel, bublina, alebo že je to vyslovenie vlastného názoru inakšieho ako posu-

dzuje väčšina populácie. 
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Ako ukazuje tabuľka 1, pojem extrémizmus je v predstavách ľudí sýtený najmä troma obsahmi: 

násilím a agresivitou, často skupinového charakteru (37 % respondentov); netoleranciou 

a nenávisťou voči nositeľom bližšie nedefinovanej inakosti (27 %); rasizmom, nacionalizmom, 

xenofóbiou, presvedčením o nadradenosti bielej rasy (22 %). 



 

 

 

Takto vyzerá aktuálne okolie našej školy—veľké 
stavenisko, po ktorom bude našu školu skrášľovať 
nová tribúna. Preto si dávajte pozor pri aktivitách v 
areáli . V záujme svojho zdravia dbajte na pokyny a 
nariadenia pani riaditeľky a svojich vyučujúcich.   

 

 

Strana 14 




