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Ahoj decká!!  

S novým školským rokom prišla do BZUČA aj nová šéfredaktorka. 

    Volám sa Mirka a budem sa starať o celý tento časopis, o jeho vzhľad, 

správnosť článkov a o všetko, čo k tomu patrí :). Šéfredaktorstvo som 

prevzala po mojom bratovi Adamovi, keďže ten už študuje na strednej 

škole a nie je tu s nami :D.   

    V prvom rade chcem Bzuča celého oživiť. Spolu s redakčnou radou sem 

budeme pridávať napríklad texty aktuálnych piesní, na ktorých všetci 

frčíme, ďalej viac tajničiek a krížoviek a podobných vecí, pribudnú 

stránky o rôznych hudobných žánroch  :D. Novinkou, ktorú som zaviedla, 

je, že sa pod článkami každý z redakčnej rady bude podpisovať inak. 

Napríklad prezývkou alebo menom, ktoré sa im páči. Ako keby sme boli 

administrátori nejakej webovej stránky :D. Tak dúfam, že sa Vám bude 

tento rok náš i Váš Bzučo páčiť :)  

- S pozdravom *Mirka* 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                              Mirka 

 Ahoj. Som Miriam Hamarová 

a som nová šéfredaktorka. Moje 

záľuby sú kreslenie a hranie na 

gitare. Najlepšia kombinácia 

farieb je čierna s čiernou :D, ale 

niekedy je aj červená dobrá. 

Milujem kapelu My Chemical 

Romance.  
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Nový členovia redakčnej rady by vám chceli o sebe povedať pár slov :)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Natálka        

 

 

 

 

 

                                        

Lucy 

Volám sa Lucia Lohyňová, mám 14 

rokov, som žiačka 9. ročníka. Moja 

obľúbená hudba je punk a rock, skupiny 

Nirvana, The Clash, Sex Pistols, 

Horkýže Slíže, Borra a podobné. Mojimi 

záľubami je hranie na gitare a chodenie 

von s kamarátmi. Budem sa podpisovať 

Lucy. 

 

                  

 
               Verča 

Ahojte. Volám sa Veronika Belániová, som 

žiačka piateho ročníka. K mojim záľubám 

patrí gitara a angličtina . Mám rada 

zvieratá, hlavne psov a mačky, a rada psov 

vycvičujem. Moje najobľúbenejšie jedlo je 

kotlíkový guláš. Budem sa podpisovať 

Verča. 

Ahoj. Som Natália Péliová 

a mám 10 rokov. Bývam 

v Štitároch. Moje záľuby sú: 

pekne sa obliekať a dobre sa 

vyspať. Nenávidím učenie. 

Budem sa podpisovať 

Natálka. 
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 Kadio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ahojte. Volám sa Klaudio Farmadin,mám 

13 rokou a budem váš nový redaktor, teda 

budem pracovať pre Bzuča. Rád sa 

venujem športu a rád počúvam hudbu. Rád 

počúvam Majka Spirita a niekedy aj Dup-

Step. A ešte veľmi rád chodievam von 

s kamarátmi. Pod svojimi príspevkami sa 

budem podpisovať Kadio a dúfam že sa 

vám budú moje príspevky páčiť :).   

 

Teo 

Volám sa Teo Schwarz. 

Chodím do štvrtej triedy. 

Práca v časopise je pre 

mňa určite super. Mám rád 

hory. A ešte rád nosím 

kravatu :). 

Ivanka 

Volám sa Ivanka Vargová. 

Chodím do 4. triedy. K pani 

učiteľke Klaudii Czakovej 

chodím už 4 roky. Do Bzuča si 

ma vybrali lebo pekne čítam 

a viem písať príbehy. Budem 

sa podpisovať Ivanka :). 
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1. V čom spočíva práca šéfredaktora časopisu? 

Šéfredaktor sa má v prvom rade starať o obsah časopisu. 

2. Prečo si sa rozhodla byť šéfredaktorkou? 

Pani učiteľka Zentková mi navrhla tú prácu ja som ju teda prijala 

3. Čo sa ti najviac páči na tejto práci? 

Rozdávanie úloh. 

4. Baví ťa táto funkcia? 

Áno baví, ale nebaví ma sedieť pred monitorom počítača 

a upravovať vzhľad a obsah článkov. 

5. Máš s touto funkciou veľa práce? 

Áno sedím pri počítači a dávam časopis do kopy. 

6. Chcela by si byť aj na budúci rok šéfredaktorkou?  

Ano a pravdepodobne ňou aj tak budem. 

7. Si spokojná s prácou druhých redaktorov?  

Áno, zatiaľ áno. 

8. Pomáha ti aj tvoj brat (bývalí šéfredaktor) s prácou so Bzučom? 

Nie. Už má iné záujmy. 

 

Ďakujeme za rozhovor :). 

 

Pripravili: Verča a Natálka  
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     Po dlhých dvojmesačných prázdninách nás znovu škola zavolala. 

Tretieho septembra sme do školy prišli ráno o 8:00 hod. Postavili sme sa do 

radu od prvého ročníka až po ten deviaty. Na začiatku nás privítala pani 

zástupkyňa, vypočuli sme si príhovory pani riaditeľky, pani starostky, pána 

farára a pána predsedu rodičovskej rady. Privítali  našich prváčikov 

peknými a povzbudzujúcimi slovami a popriali šťastie nám všetkým, ale 

hlavne deviatakom, aby úspešne zvládli posledný rok na základnej škole. 

Potom privítali nové pani učiteľky Bakajsovú, Szelesovú a pána učiteľa 

Černíka.  

     Nakoniec sme išli do svojich tried, kde sme sa zoznámili s novými 

triednymi pani učiteľkami, učiteľmi a možno aj s novými spolužiakmi. 

O 9:30 sme mohli ísť domov. 

   Ja Vám prajem veľa šťastia do nového školského roku, viac tých dobrých 

známok a pekných chvíľ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pripravila: Naty 
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V pondelok 10.9.2012 o 10:00 nás navštívila Mária  Czaková,  

účastníčka letných  Olympijských  hier  v Londýne. 

Trošku o nej  Mária Czaková (2. október 1988 Nitra)  je 

slovenská atlétka, reprezentantka Slovenska na olympijských 

hrách v Londýne v disciplíne chôdza na 20 kilometrov. 

Máriiným domovským klubom je VŠC 

Dukla Banská Bystrica. Jej trénermi sú 

Martin Pupiš a Matej Spišiak. Skončila 

53. z 63. účastníčok v čase 1:37:43 h. 

Od 15. rokov sa začala profesionálne 

venovať chôdzi. 

Chôdza ju veľmi baví. V Londýne sa jej veľmi 

páčilo, ale viac-menej oddychovala, aby 

nabrala čo najviac síl do štartu. Účastníci boli 

ubytovaní vo veľkom paneláku s výhľadom na 

štadión a s veľkou jedálňou . Vravela, že so 

svojím výkonom na LOH nebola spokojná. Ale podľa nás (ktorí 

sledovali LOH) bola úžasná !!! Je úžasné, že atlétka z malej dedinky 

ako sú Hrnčiarovce, sa dostala na olympijské hry (ako aj sama usúdila, 

bol to jej sen) a ešte aj na preteky vo Švajčiarsku, Španielsku, 

Holandsku  a aj v Česku. Sme radi, že prijala naše pozvanie na besedu 

a držíme jej všetci palce v jej budúcej kariére.  
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Pani riaditeľka sa vyfotila s Marikou a Marika dostala od nás aj malú pozornosť :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marika nám rozdala aj autogramy :)  Pripravila: Nika  
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Po stopách Ľudovíta Štúra.... 

"Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom 

svete." 

      26. septembra sme navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, 

ktoré sa zaoberá zhromažďovaním, spracovaním a sprístupňovaním 

poznatkov o Ľudovítovi Štúrovi a tiež sme si prezreli Múzeum 

slovenskej keramickej plastiky.  

     Po príchode do Modry sme sa boli pozrieť na cintorín, kde je pomník 

Ľudovíta Štúra. Uctili sme si ho minútou ticha a pozreli sme si aj ďalšie 

pomníky štúrovcov. Potom sme sa presunuli do Múzea Ľ. Štúra, kde 

nám sprievodkyňa porozprávala mnoho zaujímavostí. Rozprávanie jej 

spríjemnilo zvonenie našich telefónov a naše rehotanie. Zastavili sme 

sa aj v Štúrovej izbe, kde zomrel. Neskôr sme sa išli pozrieť do Múzea 

slovenskej keramickej plastiky, kde sme videli krásne, ručne vyrobené 

sošky. Okrem toho sme mali rozchod v Trnave v nákupnom centre.  

 

    Môj dojem z výletu: 

„Mne osobne sa výlet veľmi páčil a konečne som zistila, že za tie naše 

krásne diktáty nemôže Ľudovít Štúr ale Martin Hattala . Dúfam, že sa 

exkurzia páčila každému a že sme si odniesli čo najviac získaných 

informácií  “. 
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Ešte vám niečo poviem 

o Ľudovítovi :) 
Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 

1815 v Modre.  

Úmrtie: V januári v roku 1851 mu 

zomrel brat Karol a o pol roka neskôr 

jeho otec. Ľudovít sa po smrti svojho 

staršieho brata presťahoval do Modry, 

aby sa sám postaral o sedem detí 

zosnulého brata. V roku 1853 zomrela 

vo Viedni jeho duchovná priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho 

matka. Na poľovačke 22. decembra 1855 sa pri pokuse o preskočenie potoka 

neďaleko Modry nešťastne postrelil do stehna. Ľudovít Štúr zomrel 12. 

januára 1856 v Modre ako štyridsaťročný.  

Ľudovít Štúr spolu s Hodžom a Urbanom navštívili v júli roku 1843 Hollého na 

fare a žiadali o uzákonenie novej podoby spisovného jazyka. Ján Hollý plne 

súhlasil so zavedením strednej slovenčiny. 

Odlišnosti Štúrovej slovenčiny od dnešnej podoby sú: 

Nemal písmeno y, ý, ľ, ä  

Všade sa písalo i, í 

Rozdiel medzi zvukmi d, t, n – ď, ť, ň sa všade graficky vyznačoval 

Dvojhláska ô sa zapisovala ako uo, dvojhláska ia, ie sa písala ako ja, je.  
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Pripravila: Nika 
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Pani učiteľka Bakajsová nás v škole učí biológiu, chémiu a aj angličtinu.  

Tu je pár vecí, o ktorých ste o nej nevedeli  :) 

1. Ktoré predmety ste obľubovali, keď ste chodili vy do školy?  

Biológiu a telesnú výchovu. 

 

2. Vyviedli ste niečo ako študentka? 

Nie, nespomínam si. 

 

3. Používali ste v škole výhovorky? Ak áno, aké?  

Nie, v prvom ročníku som mala 0 vymeškaných hodín. 

 

4. Čo ste nemali rada ako študentka?  

Ranné vstávanie. 

 

5. Aké predmety ste nemali rada?  

Dejepis a slovenčinu. 

 

6. Čím ste chceli byť v detstve?  

Lekárkou. 

 

7. Vaše obľuby: 

Obľúbená farba: hnedá 

Obľúbené jedlo: mäso, všetko mäso. 

Obľúbené miesto: Chorvátsko 

Obľúbená kniha: nemám 

 

8. Aké ste znamenie?  

Kozorožec 

 

9. Prečo ste sa rozhodli pracovať v našej škole? Páči sa vám v nej?  

Prvotné sympatie. Áno. 

 

10.  Čo by ste chceli zmeniť v našej škole?  

 Aby sa žiaci viacej učili a aby boli snaživejší.  
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Pani učiteľka Szelesová v našej škole vyučuje nemecký jazyk.  

Tu je tiež zopár jej „tajností“ :) 

 

1. Ktoré predmety ste obľubovali, keď ste chodili vy do školy?  

       Všetky jazyky. 

2. Vyviedli ste niečo ako študentka? 

       Nie. 

3. Používali ste v škole výhovorky? Ak áno aké?  

       Nie. Nemohli sme. 

4. Čo ste nemali rada ako študentka?  

       Písomky z matematiky. 

5. Aké predmety ste nemali rada?  

       Matematiku, fyziku a chémiu. 

6. Čím ste chceli byť v detstve?  

       Detskou lekárkou. 

7. Vaše obľuby: 

       Obľúbená farba: biela 

       Obľúbené jedlo: šaláty 

       Obľúbené miesto: Belien 

       Obľúbená kniha: romantické, historické  

8. Aké ste znamenie?  

       Kozorožec 

9. Prečo ste sa rozhodli pracovať v našej škole? Páči sa vám v nej?  

       Hľadali nemčinára, tak som prijala žiadosť. Áno páči. 

10.  Čo by ste chceli zmeniť na našej škole?  

       Správanie žiakov. Ale česť výnimkám. 

Ďakujeme vám za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili: Lucy a Nika  
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Pripravil: Teo 

 

 

 

Dnes sa Šaňkovci vybrali na Ľubovniansky hrad. Dole v skanzene si kúpili lístok 

a šli do kopca.  

Asi o päť minút boli na hrade, sprievodcovia ich pekne uvítali a povedali, že o dve 

minúty bude prehliadka hradu, ako ste asi tušili. Po hrade ich sprevádzala sprievodkyňa 

Katka. Keď Šaňko išiel po hrade, dostal poriadny šok a hovoril si: „Veď toto bolo 

zatvorené! Čo! Však aj toto! Pred dvoma rokmi to bolo skoro všetko zatvorené.“ V strede 

prehliadky bolo vystúpenie sokoliarok. Hneď prvý vták menom SVEN im ušiel. Na konci im 

sprievodkyňa povedala, že v komnate pri trubačovej veži si môžu vyskúšať stredoveké 

brnenie. Šaňko ocka a maminu uprosil, aby tam išli. Šaňko si nevedel vynaskúšať  tie 

rytierske brnenia, lebo mal veľmi rád rytierov. Až potom mu mamina pripomenula, že 

ešte chceli ísť do vojenského tábora pod hradom.  

Tam si Šaňko dobre zastrieľal z kuše, veľmi sa mu to páčilo, tak pri odchode 

kúpil kušu a meč, ktoré v penzióne hneď vyskúšal..... 

???????  Otázky  ??????? 

Na akom hrade bol Šaňko? _________________________________________________ 

Kde si kupovali  lístky? _________________________________________________ 

Ako sa volala sprievodkyňa? _________________________________________________ 

Čo si Šaňko kúpil vo vojenskom tábore? _________________________________________________ 

Kto vystupoval v strede prehliadky? _________________________________________________ 

Aké meno mal vták, čo uletel? _________________________________________________ 
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(Umelecké opisy z hodiny slovenského jazyka 8.ročníka) 

 
       Javor cukrový sa prevažne nachádza v mestský parkoch a v lesíkoch. Javorové 

listy sa ligocú ako detské rozžiarené očičká. Na križovatke cestičiek vyčkáva na 

turistov s ich návalom šťastia. Taktiež čaká na maličkých vtáčikov a veverice s 

huňatým chvostíkom, ktorý ich ukrýva 

pred predátormi. Jeho klebetenie s 

vetrom je veľmi elegantné ako baletné 

predstavenie. Jeho mohutné prsty tancujú 

vo vetre energicky a príťažlivo ako tango.                          

V zime jeho prsty odumierajú a na jar 

znovu ožívajú.  

 

Mohutný javor stojí v lúčoch slnka už 

niekoľko rokov. Najkrajší je aj tak na 

jeseň, keď jeho listy pripomínajú peračník 

plný farebných farbičiek. Pod listami sa 

skrývajú malé chrobáčiky a vtáčiky, ktoré 

si v rytme vetra pospevujú pieseň. Jeho 

mohutný kmeň držia konáre, ktoré sú 

vyzdobené farebnými listami. Ľudia ho 

obdivujú, ako sa vyhrieva na slniečku 

alebo inokedy cez sychravé jesenné 

počasie, ako sa bije s dotieravým vetrom. 

Hrdo stojí na križovatke cestičiek v parku. 

 

Prispeli: 1. opis Erika Kajanová a Nika 

            2. opis Gabriela Kajanová a Mirka 
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Tekvice, všade samé tekvice.  

Presne takto vyzerala chodba školy 4.10. v rámci jesenného 

aranžovania. Tekvice žlté, oranžové, ozdobené, vydlabané, krášlili 

chodbu školy. Vyrábali ich žiaci. Keď sa podarila pekná tekvica, 

výrobca bol nadšený. Okrem tekvíc si tu mohol, mohla vidieť koše 

plné plodov záhrady.  

Bola to naozaj nádhera. 6.10. tieto krásne jesenné 

aranžmány zdobili priestory kultúrneho domu 

pri príležitosti Dňa ruží.   

Prispela: Pani učiteľka Czaková 

 

 

 

 

Na chodbe leží pánko a spí.  

Je to štíhli elegán, len tak si tam leží, na hlave nosí baretku. 

Na nohách nosí lakovky a zelené pásikavé sako a okolo krku 

oranžového motýlika. Elegán teda veľký to je. Na každú mladú 

tekvičku sa usmeje. Ale teraz už nasadá do svojho prúteného 

balóna, ktorý je vyzdobený listami. 

 Pán elegán Tekvica už odlieta. 

Príspevok k jesennému aranžovaniu pripravil: Teo 
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Denne na nás číhajú rôzne nebezpečenstvá. Medzi tie 

najnebezpečnejšie patria živelné pohromy, výbuchy a iné havárie 

v továrňach. Preto sa uskutočňujú rôzne nácviky. Jeden z nich sme 

absolvovali aj my. Ráno pre nás do školy prišlo vozidlo, ktoré nás 

zaviezlo na miesto nácviku. Celú cestu sprevádzali policajné vozidlá so 

zapnutými majákmi a sirénou. Po príchode sa štyria z nás vybrali za 

maskérkou, ktorá nám namaľovala zranenia. Vyzerali veľmi skutočne. 

Zvyšok spolužiakov sa prevliekal do ochranných plášťov a masiek. Boli 

sme skupina zranených a kontaminovaných ľudí po výbuchu atómovej 

elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Policajti aj záchranári nás učili 

ako ošetriť zranenia. Tí, ktorý boli zasiahnutí rádioaktívnymi látkami, 

museli ísť pod sprchu. Tento zásah prišla natočiť aj televízia. Bolo to 

veľmi zaujímavé aj poučné. Každý z nás mal s toho krásny zážitok.  

Pripravil: Kadio 
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Bol štvrtok. Skoro koniec týždňa. Čakal nás už len piatok a pani riaditeľka bola 

taká milá a spolupracovala s nami na ulievaní sa zo školy. 

Asi o desiatej hodine (po veľkej prestávke) som blúdila po chodbe školy 

a hľadala som kľúč od našej triedy, pretože som nutne potrebovala svoj 

čierny teplučký kabát. Zatiaľ sa moji spolužiaci prezúvali do svojich topánok. 

Ja som samozrejme dobehla do malej chodbičky školy ako posledná. Vtom 

ako pani učiteľka zatvárala šatňu, som si spomenula, že mám na nohách ešte 

stále svoje čierno-biele vietnamky. Tak si pani učiteľka trochu zacvičila 

s očami, párkrát nimi prekrútila, párkrát pokrútila aj kľúčom a pustila ma do 

šatne prezuť sa. Prezutá som, kabátik mám tiež, možno by sa niekde našiel aj 

kúsok rozumu. No čo, hádam som už kompletná. Pani riaditeľka netrpezlivo 

čaká na minibus. Z kabelky vytiahla malý telefón a informovala sa, kde sa asi 

náš minibus nachádza. „O 5 minút je tu, decká.“ Náš odvoz už bol na ceste. 

Netrpezlivo sme čakali. Odrazu sme počuli hlasné ohlasy policajných majákov. 

Pred červeným minibusom bolo jedno policajné auto a za ním druhé. Pani 

riaditeľka nás zavolala, aby sme išli bližšie. Každý sme sa popodpisovali na 

jeden papier. Samozrejme, že sme to tam všetci naškrabali ako prváci. 

„Potom pozdravte aj pána šoféra, decká.“ Tak určite. Sadli sme si do 

autobusu a každý jeden sme vyfasovali jednu pláštenku a rúšok. Posadali sme 

si na voľné miesta v autobuse. Dostali sme inštrukcie, čo máme a čo nemáme 

robiť. Išli sme cez celé mesto. Pred nami poliši, za nami tiež, no bolo nám 

s nimi dobre, pokiaľ sme nemali na sebe putá. V celom meste bola zastavená 

doprava kvôli kráľom z ôsmej triedy. No, to určite..... Zatiaľ, čo sme 

prechádzali cez kruhový objazd, nasadzovali sme si kapucne a rúška. Chceli 

sme, aby to bolo dokonalé.  Minibus nás odviezol na miesto akcie. Z veľkých 

okien sme videli reportérov s mikrofónmi v ruke, kameramanov a fotografov. 

Dúfam, že sa nestanem ich obeťou. Nemám rada, keď na mňa voľakto mieri 

s veľkým čiernym čudom na pleci. Asi by som chytila trému a nevedela by 

som sa z tej situácie vykoktať. Keby miesto kamery držal pušku, mohol by ma 

rovno aj odstreliť.   Hľadeli sme spoza okien autobusu. Keď sme vystúpili, 

trochu sa to tam upokojilo. Kráčali sme pozdĺž ulice, na ktorej boli 
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zaparkované vojenské autá. Prišli sme tuším až k poslednému a tam sme sa 

prvýkrát stretli s podplukovníkom Oliverom Toderiškom. Mal oblečenú 

vojenskú uniformu alebo kombinézu, už si na to moc nespomínam.  Mal 

zelenú prilbu, ktorá mi pripomínala hrniec. Ako sme tak stáli v kruhu okolo 

neho, odrazu si na nás nenápadne vytasil svoj fotoaparát nejaký blonďavý 

fotograf. Len ma nefoť...nefoť ma.... hnusák! Hovorila som ti, že ma nefoť! Ale 

nevadí, spoza rúška a kapucne mi bolo vidieť len oči.  Pán podplukovník 

o niečom rozprával a ja som si zatiaľ pohmkávala nejakú pieseň od Nirvany.  

Potom nám rozdal farebné píšťalky, ktoré sme si zavesili na krk. Následne 

ukázal prstom na Shreka. Ale nie. Bol to len vojak v ochrannej kombinéze 

a maske, cez ktorú mu nebolo dobre rozumieť. Bol v ochrannom odeve, aby 

sa náhodou nenakazil voľakým čistým vzduchom. Všetko bolo iba akože, 

takže nikto z nás sa nemohol stať rádioaktívnym. „Kto chce ísť so mnou?“ 

zahlásila pani riaditeľka v plášti, v ktorom vyzerala ako snehuliak aj keď 

trošku zelený snehuliak, ale predsa. Rozbehla som sa za ňou, následne moja 

kamarátka a jej sestra. A jedno auto bolo už plné. V aute bol pach. Pach 

z gumy. Aha, už viem, to ten vojak v kombinéze. Nasadila som si rúško 

a trochu to pomohlo. Zatiaľ, čo sme asi necelú hodinu sedeli unudené v aute, 

pani riaditeľka prehodila s vojakom pár slov. Páčilo sa mi jeho nárečie. Potom 

nás nechal v aute samé. Rozprávali sme si vtipy a tak podobne. Onedlho náš 

šofér v zelenej gumenej kombinéze zaparkoval za volant a išli sme o niekoľko 

metrov ďalej. No fajnovo! Keď sa mi naskytol ten pohľad cez okno, nechcelo 

sa mi veľmi ani vystúpiť. Za prvé, za to, že tam bolo plno ľudí s mikrofónmi 

a s kamerami, za druhé, za to, že som si uvedomila, že môj plášť mi siaha až 

po zem, pretože som malá a to auto je dosť vysoké. Začala som si robiť plán, 

ako vystúpim. No, otvorím dvere a voľáko zaimprovizujem. Bože.....božééé! 

Skoro som pristála na ústach. Chvála Bohu, že som bola z druhej strany 

vozidla, kde nestriehli novinári. Úplne ako celebrita. Ale šťastná, pretože sa 

práve vyhla trapasu. Nejaký hlasný hlas vyhlasoval (no asi som sa práve 

prekonala v mojej slovnej zásobe),  že teraz vystupujú z áut pravdepodobne 

nakazené osoby rádioaktivitou. Bože, všetko bolo tak prehnane reálne na to, 

že sa nič nestalo..... Zoradili sme sa po dvoch stranách cesty. Každý druhý 

vykročil na druhú stranu. Po chvíli si nás vojaci volali k sebe a prechádzali po 

nás zvláštnou vecičkou. Pripadalo mi to ako fén, ale taký vyspelejší. Nesušil 

vlasy, ale zisťoval napadnutie rádioaktivitou. Keď bola na rade kamarátkina 

ségra, ja som stála ešte v rade. Bol to celkom dobrý pohľad pozerať sa na 
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kamoškinu sestru, ako nevie, ktorú nohu má zdvihnúť a ako sa má otočiť. Ona 

vie, ako naštvať. Vojak asi stratil nervy a pustil ju, nech ide ďalej a postaví sa 

vedľa pani riaditeľky.  Keď sme všetci boli preverení, nasledovali sme jedného 

zo Shrekov. Teda pardon, vojakov v gumenej kombinéze. Zoradili sme sa do 

radu. Zatiaľ, čo sme stáli pripravení na odovzdávanie „rádioaktívneho“ 

šatstva, priblížili sa k nám novinári. Na šťastie som už bola na rade, takže mi 

nedali možnosť prehovoriť a pýtali sa iných. Vydýchla som si. Každý sme si 

zobrali dve čísla, jedno sme si dali na krk, druhé do vačku. Zahodili sme plášte 

do špeciálnej nádoby. Ďalej sme si namáčali ruky do studenej vody. Myslela 

som, že mi odumreli všetky prsty, pretože vonku bolo chladno a ešte sa 

čvachtať v studenej vode nebolo veľmi príjemné. Zasa ma prenasleduje 

pozdĺž mojich rúk a nôh ten vyspelý fén. Boli tam asi tri stany postavené 

vedľa seba. Na zemi bola gumená podlaha. Ako náhle som vstúpila do 

jedného zo stanu, začala som dýchať nepríjemný ťažký vzduch. Prechádzala 

som cez úzke chodbičky stanov. Bola tam aj pani vojačka,  ktorá mi vysvetlila, 

na čo slúžia hygienické potreby pri takýchto situáciách. Potom som sa 

zúčastnila ďalšej nevytúženej prehliadky skenerom a ďalšej nevytúženej 

fotografii. Odrazu nastal úsek, kde striekala voda. A čo teraz? No nič, tak som 

sa pekne oblečená osprchovala. Našťastie mi to ošpliechalo len nohy, keď 

som prechádzala malým prúdom vody. Keď som sa konečne predrala zeleným 

údolím a ťažkým vzduchom , vydýchla som si. Mám to za sebou, ale bola to 

celkom haluz. Zavesila som číslo na tyčku s háčikmi a išla som ďalej. Postavila 

som sa k pani riaditeľke a k ostatným. Spravili sme si pár fotiek a potom sa 

k nám zasa dorútili novinári. Našťastie, zase som pred tým unikla. Od pána 

podplukovníka sme dostali mince na pamiatku. Medzitým mi už začalo škŕkať 

v bruchu. A teraz by mohla prísť najlepšia časť akcie. Á, už sa to nesie! Chalani 

niesli obed. Konečne, už som skoro zomrela od hladu. Pekne sme sa napapkali 

a čakali sme na minibus, ktorý nás odviezol opäť v sprievode policajtov spať 

do školy. Akcia bola úžasná a tešila som sa na ňu. Len som si myslela, že to 

nebude až tak dopodrobna hrané.  

Po škole sme išli domov, večer doma sme sa pekne pozreli  

v televíznych novinách a ráno sme vygumovaní čumeli do plánovanej písomky 

z literatúry ako králi z ôsmeho ročníka :). 

Pripravila: Miriam 
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Pani učiteľka: 

 „Musíme si už napísať paťminútovku, náhodou sa stane, že niekto z vás ochorie, potom 

nebudete mať známky.....“ 

Žiak vykríkne:  

„Ale ja už som chorý!“ 

Pani učiteľka mu z istotou odpovie:  

„Na hlavu sa nepočíta.“ 

„Na vstupných dverách do budovy máme 

umiestneného elektronického vrátnika 

s kamerou, aby sme nemohli zo školy 

vyjsť.“ 

Autor: Klaudio Farmadin 8.ročník 

 

„Na záver nášho projektu sme 

si pre vás pripravili 

slávu....teda pardon správu.“ 

 Autor: Patrik Szabó 8. ročník  
Hláška pani učiteľky Štulrajterovej: 

 

„Deti, musíte ten príklad počítať 

presne, vy si len poviete, že 

a šak to je dobre.....  

To je, ako keby ste išli s autom 

po járkoch a povedali si, a šak to 

je dobre. 

Druhá hláška pani učiteľky Štulrajterovej: 

„Deti, vy naozaj tie hlavy máte len na to, aby ste 

tam čapice nosili.“ 
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Škola kreslenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vymaľuj a skús nakresliť zajačika! 
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 -Jedno pivo a hot-dog  

s horčicou. 

 -A 18 máme? 

 -Tak s kečupom. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 Ráno. Drahý, vstávaj, 

už ide autobus! A čo, 

ležím na ceste...? 
  

 

Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, za siedmimi morami, 

za siedmimi krajinami stojí malá chalúpka. Otvoria sa na nej 

dvere, vyjde z nej starenka a hovorí: 

- Ej, ale bývam ďaleko! 

 

Príde terorista do miestnosti s práčkami. Strelí do prvej a 

práčka zomrie. Strelí do druhej a práčka zomrie. Strelí do 

tretej a spýta sa: 

- Prečo si nezomrela? 

- Dlhý život pre vašu práčku váš Calgon. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

1. Zimný šport na ľade        7.Prístroj na telefonovanie 

2. Podlhovastá zelenina    8. Umývajú sa v ňom ruky 

3. Vodný živočích              10. Zviera podobné pštrosovi 

4. Časť opery   11. Africké zviera (6 ton) 

5.Jadrové ovocie   12. Sídlo pyramíd  

6. Ženské meno (24.12.)               
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 Pripravili : Mirka a Ivanka  
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Kórejský spevák a tanečník 

využil svoje nadanie v piesni Gangam style, ktorá ovládla celý 

svet! Jeho " Gangnam Style "hudobné video je najsledovanejšie  

K-pop video na YouTube. Skvelo sa na pieseň tancuje a jej refrén 

je veľmi chytľavý. Oppa Gangam style‼ :D  
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Vydávajú nové album‼ Frontman skupiny My Chemical 

Romance Gerard Way na Facebooku prehlásil, že album 

oficiálne vyjde 13. januára 

2013. Tešíme sa a dúfame, že 

to bude ďalšia úžasná 

rocková pecka ako bola The 

Black Parade‼ :) 

 

GREEN DAY 
Už sú to tri roky, čo Green Day vydali 

posledné album. Teraz si pre nás pripravili albumové trio. Je to 

nezvyčajné. Tento rok už vyšlo album UNO, vyjde DOS a v roku 2013 vyjde 

TRES. Na albume UNO sú 

napríklad piesne: „Oh Love“ alebo 

„Kill the DJ“ :). Ďakujeme Green 

Day, že stále makajú na nových 

albumoch pre fanúšikov :) 

 

Pripravila: Mirka  
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Pravým menom Michal Dušička. Má 28 rokov a býva v Bratislave. 

Slovenský rapper a člen skupiny H16 (2003). 

V roku 2011 vydal svoj prvý sólový album „Nový Človek“ a v roku 2011 

dostal ešte aj dve ocenenia v ankete Slávik - objav roka a najlepší 

videoklip.  

Prvé texty začal písať v roku 2000, kde bol ešte súčasťou zoskupenia B5 

(Brána Petržalky). Skladby nahrával doma na magnetofón a na kazety.  

Moje dojmy z Majka...... :)  

Mňa osobne začal zaujímať po pesničke Som aký som ..a pokračovalo to 

celým albumom Nový Človek. Nedávno vydal pesničku Všetky oči na mne. Tá 

pesnička ma do slova dojala, veľmi sa mi páčila keďže som ju počúval celé 

dni. Dokonca som pri nej aj zaspával a tak som sa text (podľa mňa najlepšej 

pesničky od Majka) naučil len za pár dní naspamäť :).   

 

 

 

 

 

     

Pripravil: Kadio 
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GAŠTANOVO-KARAMELOVÝ SEN 

 

Tento zákusok, myslím, pochutí každému... 
Jeho príprava je neskutočne rýchla, 
nezaberie veľa času a popritom výsledok  
je ohromujúci....ak milujete gaštanové pyré, 
tento recept je práve pre Vás!!!....cestíčko  
je lahodne krehké-nadýchané, plnka 
jemná.... a teda niet čo dodať...rozplýva sa 
na jazyku... 

 
Potrebné prísady 

 Na cesto budeme potrebovať: 4 vajcia, 6 kopcovitých polievkových lyžíc 
práškového cukru, 6 kopcovitých lyžíc polohrubej múky, 1dl oleja, 1plytká 
polievková lyžica kakaa, 1prášok do pečiva. 

 Suroviny na plnku: 1/2 masla, 3 lyžice práškového cukru, 1kocka 
gaštanového pyré, zlatý klas, 3 dl mlieka.  

 Krém: 5 lyžíc kryštálového cukru, 3 dl mlieka, 2 šľahačky v prášku  
a 2 stužovače, na ozdobu Granko, čokoládu...  

 
Postup prípravy 

Cesto: Žĺtka oddelíme od bielkov a vyšľaháme ich dopenista s práškovým cukrom, 

postupne po častiach za stáleho miešania pridávame 1dl oleja, primiešame múku zmiešanú 

s práškom do pečiva, kakao a do toho zľahka vmiešame sneh z bielkov. Vymiešané cesto 

vylejeme na vymastený, múkou vysypaný plech, rozotrieme do strán a dáme piecť do 

vyhriatej rúry na 175 stupňov 10 minút. 

Plnka: Zo zlatého klasu a mlieka uvaríme za stáleho miešania hustý puding..., ten necháme 

vychladnúť. Gaštanové pyré, 1/2masla a cukor vymiešame na hladký krém a do neho 

postupne zamiešavame vychladnutú kašu zo zlatého klasu.  
Túto lahodnú plnku rozotrieme na upečený plát cesta. 

Krém: Na záver urobíme krém zo šľahačky a karamelu, upálime 5 lyžíc kryštálového 

cukru, rozpustený karamel zalejeme 3 dl mlieka a prevaríme, necháme vychladnúť, do 

vychladnutého karamelového mlieka dáme 2 šľahačky v prášku a 2 stužovače, vyšľaháme 

na hustý krém. Ten na záver vylejeme a rovnomerne rozotrieme  

na maslovo-gaštanovú plnku. Koláčik dáme do chladu stuhnúť...aspoň na 2 hodiny..., 

nakrájame na kocky.... a pred podávaním ozdobíme grankom, čokoládou... 

Pripravila: Lucy 

http://www.mimibazar.sk/recept.php?id=41534
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                                                                          ((AAkkoo  ssoomm  hhoo  pprreežžíívvaallaa  jjaa))  

  

DDňa 28.9.2012 sa konal cezpoľný beh na dolnom ihrisku v Nitrianskych 

Hrnčiarovciach, na ktorom som sa zúčastnila aj ja a bojovala som o 

víťazstvo. Na ihrisko sme išli cca o 8°°-8:30 hod. Prišla som tam s 

.kamarátkou Naty :). Sedeli sme na lavičke, pomáhali sme ukladať dresy a 

čísla. Pred tým ako sme išli behať, tak sme sa rozcvičili, dali sme si 

rozcvičku hlavne na nohy. Behať sme začali asi o 10:15 hod. lebo sme 

čakali ešte kým prídu iné školy. Vyštartovali sme a zabehli asi 2200 m. 

Neskôr keď sme dobehli do cieľa, odovzdali sme čísla pani riaditeľke a išli 

sme si sadnúť. Bolo chladno, tak sme si dali mikiny aby sme neprechladli. 

Pani učiteľka nám rozdala bagety, ktoré boli obrovské a veľmi dobré!!! 

Potom sme išli na ihrisko a tam sme si ľahli na trávičku. Asi 20 minút sme 

oddychovali. Za chvíľu pani riaditeľka vyhlasovala výsledky súťaže. 

Bohužiaľ sme sa s Naty neumiestnili na dobrých miestach. Ale nevadí. 

Neskôr sme sa vybrali domov. Mne osobne sa veľmi páčilo a keby ma 
znova vybrali, tak by som išla a zabojovala viac! :) 

  

Pripravila: Saša 



31 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Miriam Hamarová 

                    Miriam Hamarová *Mirka* 

                                                    Nikoleta Fišerová *Nika* 

                 Klaudio Farmadin *Kadio* 

                    Veronika Belániová *Verča* 

                                          Natália Péliová *Natálka* 

               Natália Patorajová *Naty* 

                    Alexandra Mentová *Saša* 

                                                          Lucia Lohyňová *Lucy* 

                                                            Ivana Vargová *Ivka* 

                                                            Teodor Schwarz *Teo* 
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Pozor je tu            pre tých, ktorí sa rozhodnú prispieť do 

ďalších vydaní časopisu – svoje námety a príspevky môžete posielať aj e-mailom 

na adresu:   

A ešte pár slov na záver...... 

Tak čo? Páčilo sa vám naše prvé 

tohtoročné  číslo časopisu Bzučo? Ak áno, 

sme veľmi radi a tešíme sa ako si budeme 

pre vás pripravovať budúce číslo :). 

S pozdravom 

Redakčná rada 


