


 

Milí žiaci a všetci v škole 

S učebnicami, ktoré Vás sprevádzali 10 mesiacov na ceste získavania nových vedomostí ste 

sa rozlúčili a nechali ste za sebou i školskú bránu. 

Vaša pozornosť je už rozptýlená a myšlienky už blúdia kdesi k vode a k chladivej zmrzline. 

Tešíte  sa na chvíle u starých rodičov, na výborné babkine koláče a sladké ovocie zo záhrady. Chcete 

zažiť krásne chvíle a huncútstvá so svojimi kamarátmi v letných táboroch a na výletoch počas voľných 

dní. Chcete spoznávať cudzie krajiny a stretávať nových zaujímavých ľudí. 

Prázdniny sú vhodným časom, v ktorom si môžete plniť svoje voľnočasové záujmy. Prázdniny 

sú časom dobrodružstiev a zážitkov.  

Buďte opatrní, predvídaví a rozumní, aby choroby či úraz Vám neznepríjemnili chvíle relaxu. 

 Tešíme sa na stretnutie po prázdninách.  

                                                                                                     Anna Urbanská 
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Volám sa Adriana Božgaiová a som z Vrá-
beľ. Mám štrnásť rokov a som absolvent-
kou Základnej školy s materskou školou 
Lúky. Vďaka ZŠ s MŠ Lúky som mala mož-
nosť zapojiť sa do rôznych súťaží a olym-
piád, ktoré mi pomohli nadobudnúť 
množstvo vedomostí. Vo voľnom čase sa 
venujem priateľom a divadlu adivadelný 
krúžok MoDRé TRaKy navštevujem už veľa 
rokov. Okrem toho sa venujem najmä 
učeniu jazykov a to je aj dôvod, prečo som 
sa rozhodla ísť na bilingválnu obchodnú 
akadémiu už z ôsmeho ročníka.  



                                         Nina Prešinská 
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                                                    Nela Červená                                                                                                   

  Quentin Martin Mészároš 

                                                                               Nina Miklová 

                                                  Sofia Bajaníková 

  Alexandra Sulanová 

                                                    Adriana Božgaiová             Vikória Vargová 

                       David Imre 

                                                                                 Bianka Uhrinová 

                                    Naďa Zimová 

  Ema Krčmárová                                                              Viktória Sališová 

                                                Filip Nagy                                        

                                                                                  Jakub Cagáň 

  Hana Ondrušová 

                                       Sofia Sabová 

                                                             Tobias Majlát           Marco Maté           
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Dňa 24.9.2021 sme sa zapojili do projektu Noc výskumníkov – Chemický kuriér. V rámci tohto projektu nám prišli na školu 
pomôcky na 3 zaujímavé pokusy. Vedecký kuriér Chémia sa skladal z pomôcok na chromatografiu fixiek, kde žiaci 8.ročníka 
mohli vidieť, z akých rôznych farieb sa skladá obyčajná čierna fixka. V rámci ďalších pokusov si mohli vyskúšať prácu detektí-
vov, kde sa dali zistiť odtlačky prstov páchateľa alebo detekcia slín. Trochu sme si spestrili hodiny chémie a žiakom sa pokusy 
veľmi páčili.   

"Chemik detektí v" 

Prvá ci si vyrobili s árkány 

Posledné slnečné lúče, pestrofarebná príroda a príjemný svieži vánok lákajú von dospelých aj deti. Pobyt v prírode sa dá spes-
triť aj hrou s klasickým papierovým šarkanom. Dnes často zdobia oblohu skôr tie z obchodu, aj keď v minulosti prevládali 
v povetrí vlastnoručne robené. A práve takéto šarkany pomáhali šikovní a kreatívni rodičia  počas zoom vyučovania prváčikom 
z 1.B triedy vyrobiť. Zo šarkana podľa vlastnej fantázie mali oveľa väčšiu radosť. Ich výtvory si môžete pozrieť v galérii.  



Každoročne sa deti v našom ŠKD tešia na „Tekvičák“ – deň, keď si v škole pripravujú, vyrezávajú a vyzdobujú svoje tekvičky. 
I keď tento rok bol trocha netradičný, náladu a radosť detí to vôbec neovplyvnilo. Deti spolu s rodičmi vyrezávali tekvice doma 
a hotové ich priniesli do školy. Tvorivosť, nápaditosť, fantázia a šikovnosť sa prejavila naplno. Na chodbe sa objavili rôzne stra-
šidielka, zvieratá a prírodné dekorácie. Vybrať z neskutočného množstva tekvíc tú najkrajšiu, najväčšiu alebo najnápaditejšiu 
by sa dalo len veľmi ťažko. Za snahu boli odmenené diplomom a sladkou odmenou všetky deti, ktoré sa tejto tvorivej akcie 
zúčastnili. Veľké ďakujem za spoluprácu patrí aj všetkým rodičom.  

"Tekvic á k" 

Žiaci siedmeho a deviateho ročníka si vyskúšali vedeckú prácu vďaka aktivite 
s názvom „Vedecký kuriér Biológia“, ktorá sa realizovala v rámci Európskej noci vý-
skumníkov 2021. Vďaka experimentu si mohli bližšie pozrieť 
svoju DNA a jej štruktúru. Cieľom projektu bolo, aby sa žiaci 
stali aspoň na jednu vyučovaciu hodinu skutočnými vedcami 
(biologické materiály boli súčasťou balenia, ktoré prišli kurié-
rom v spolupráci s UK Bratislava), vyskúšali si pokusy na ve-
deckej a výskumnej úrovni v praxi.  

"Vedecky  kurie r Biolo giá" 

Žiaci šiesteho ročníka si vytvorili počas vyučovacej hodiny biológie v triede výstavu zeleniny 
a ovocia, ktoré sú súčasťou každodennej zdravej výživy. Pomocou prezentácií a zároveň vizu-
álne sa učili spoznávať jednotlivé druhy pestované v záhradách, sadoch.   

Vy stává ovociá á zeleniny 

Žiaci III.A triedy vytvorili nádherné kytice. Využili svoju fantáziu na originálne kombinácie jesenných pestrofarebných kvetov, 
ktoré našli vo svojom okolí. Svoju kyticu preniesli pomocou farieb aj na výkres.  

Málí  áránz e ri 



Na hodinách Objavovania prírody sme si so žiakmi 5. a 6.ročníka vyskúšali techniku LandArt. Žiaci mali pomocou prírodných 
materiálov vytvoriť zaujímavé obrázky podľa vlastnej fantázie. Mohli použiť gaštany, šišky, šípky, kamene, ihličie, listy, konári-
ky... .  Najťažšie bolo vymyslieť obrázok, aby ho ostatní spolužiaci uhádli. Podarili sa im naozaj pekné kúsky.  

LándArt ná hodine objávovániá prí rody 

Tvorivý ateliér sa na začiatku nášho kreatívneho putovania niesol v duchu hesla: „Aby nám práca voňala". Žiačky 5.- 9. ročníka 
si skúsili vyrobiť sviečky, vonné vosky do aromalámp, mydielka v tvare kvetov, šumivé bomby a soľ do kúpeľa. Výrobky voňali 
rozličnými vôňami: slivka, malina či orchidea s ružou. Naši šikovní tvorivci si hotové výtvory naaranžovali a potešili nimi svojich 
blízkych. Okrem toho, že zmysluplne využili svoj voľný čas, tak aj naplno rozvíjali svoju tvorivosť, ktorá má význam nielen pre 
samotného človeka, ale aj pre celú spoločnosť.  

Tvorivy  átelie r 



Žiaci 3.B triedy zažili veselé piatkové popoludnie. 5.novembra 2021 sa po vyučovaní vybrali na výlet do vinohradov v blízkosti 
obce Klasov. Ich cieľom bola 15 metrov vysoká rozhľadňa, ktorá tu bola postavená v roku 2015. Túru mali spestrenú  krátkymi 
prestávkami, počas ktorých sa posilnili jedlom a zahrali s miestnymi zvieratkami. Odmenou im bol krásny výhľad na mesto 
Vráble a široké okolie. Príjemne unavení sa v podvečerných hodinách vrátili pred školu, kde ich už čakali rodičia.  

Vy let ná rozhľádn u 

Halloween je keltský sviatok, ktorý sa oslavuje 
predvečer Sviatku všetkých svätých. Žiaci V.B prišli 
na triednickú hodinu v  strašidelných kostýmoch, 
pripravili si občerstvenie a  príjemne sa zabavili.  

Hálloweenske  posedenie v V.B 

V škole sme si pripomenuli Deň jabĺk. Žiaci si ich priniesli 
na desiatu. Jabĺk je veľké množstvo odrôd a majú pestrú 
škálu chutí. Dajú sa z nich pripraviť sladké, slané, teplé i 
studené jedlá a nápoje. Jablká povzbudzujú nervový 
systém, minerálmi a vitamínmi posilňujú organizmus. 
Jablko má protizápalové a krvotvorné účinky.  

Š kolsky  Den  jáblká 



Prichádzajú Vianoce, sviatky pokoja, lásky a radosti zo stretnutia s najbližšími. Vtedy sa vianočná pohľad-
nica stáva pre niektorých seniorov v domovoch sociálnych služieb  jediným kontaktom s okolitým sve-
tom. Je to tradícia, na ktorú si spomínajú v čase, keď pre nás už nie je samozrejmosťou. Pripomína im 
mladosť a chvíle strávené s blízkymi počas sviatkov, ktoré zostali iba v spomienkach. Zaslúžia si od nás nielen pohľadnicu, ale aj 
úctu a poklonu pred ich životnou múdrosťou a skúsenosťami  vpísanými do vrások. Veď možno im stačí pár milých slov napísa-
ných rukou.  A práve s touto myšlienkou  sa zapojili  žiaci II. B do projektu „Vianočná pošta". Zhotovili pohľadnice a napísali milé 
pozdravy pre  seniorov v zariadení sociálnych služieb STROM v dedinke Strelníky. Veríme, že ich potešia a spoločne im želá-
me,  nech sú ich srdcia obklopené láskou tých, ktorí ich majú radi.  

Viánoc ná  pos tá 

Žiaci našej školy sa opätovne nadchli krásnou myšlienkou plnej lásky a pomoci tým, ktorí si to zaslúžia. Zapojili sa do výzvy: 
"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Je veľa ľudí, ktorí už nemajú svojich blízkych, alebo z iných dôvodov žijú v 
domovoch sociálnych služieb. Drobnými darčekmi im deti chcú urobiť vianočné sviatky krajšie a veselšie. Úprimne ďakuje-
me všetkým rodičom a deťom, ktorí sa aktívne zapojili do tejto 
krásnej akcie.  

Koľko lá sky sá zmestí  do krábice od topá nok? 



V VIII.B mali žiaci k téme Životné prejavy živočíchov 
netradičnú návštevu. Okrem pútavých prezentácií si 
niektorí priniesli svojich domácich miláčikov so se-
bou a spolužiakom popísali ako sa o nich starajú.  

Domá ci milá c ikoviá ná hodine biolo gie 

Slávnostného odovzdávania cien dobrovoľníkom Nitrianskeho kraja za rok 2021 sa zúčastnila aj Sabinka Kováčová z 2.B triedy. 
V kategórii dobrovoľník do osemnásť rokov získala cenu Srdce na dlani 2021. Naša malá dobrovoľníčka bola nominovaná ob-
čianskym združením Klaudia. Sabinka sa spolu s mamou Natáliou  aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít a pomáhajú pri 
zabezpečení edukačno-integračných podujatí združenia Klaudia. Sabinka sa naučila žiť s diabetom. Vie, že zdravie nie je samo-
zrejmosťou a  treba si ho  chrániť. Zdravým životným štýlom, racionálnou a vyváženou stravou je vzorom pre svoje okolie, spo-
lužiakov a kamarátov.  

Cená "Šrdce ná dláni" áj pre nás u z iác ku 



Ú spes ní  v su ťáz i Ekoplágá t 

Cesta do vnútra Zeme je pre človeka oddávna lákavým cieľom. Smerom do stredu sa zvyšuje teplota a tlak, čo obmedzuje život 
pod zemským povrchom. Prieskum jej hlbín sa preto môže opierať len o výpočty na základe meraní prístrojov. Pre lepšie po-
chopenie tohoto procesu si žiaci piateho ročníka vyrobili modely sopky a jadra Zeme.  

Objávovánie hlbí n Zeme v 5. roc ní ku 

Naši žiaci sa zapojili so svojimi výtvarnými prácami do 8. ročníka mestskej výtvarnej súťaže Ekoplagát a získali viaceré ocene-
nia.  Prihlásených bolo 84 prác. Žiakom našej školy sa podarilo umiestniť v troch kategóriách. V druhej kategórii, s témou Moje 
najmilšie zvieratko/kvetinka, uspela T. Svečulová z II.B triedy. V tretej kategórii, s témou Príroda v budúcnosti, a zvláštnu cenu 
získala N. Macáková zo IV.A triedy. V štvrtej kategórii, s témou Návrh na plagát s tematikou ochrany prírody, uspela a zvláštne 
ocenenie získala S. Bajaníková z V.A triedy. Umiestneným žiačkam srdečne blahoželáme.  



Vyučovanie sa v 2.B nieslo v znamení rozprávok. Na ho-
dinách matematiky a slovenčiny deti riešili úlohy 
s Červenou Čiapočkou a nezbednou Mášou. Na jeden 
deň sa zároveň stali svojimi obľúbenými knižnými hrdi-
nami. Predstavili hlavné postavy svojich kníh a prečítali 
z nich pútavé úryvky zvedavým spolužiakom. V triede 
sme tak mohli stretnúť Harryho Pottera, Heidi, Pipi Dlhú 
Pančuchu, Psíčka, Mačičku, Šípkovú Ruženku a mnohých 
iných. Verím, že deťom sa tento rozprávkový deň páčil.  

Den  s obľu beny m kniz ny m hrdinom 

Ponoz ková  vy zvá 

Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca. V tento deň sa na znak osla-
vy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky, ktoré sa stali symbolom 
Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky. 
Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Aj tento 
rok sme sa pripojili k tejto peknej myšlienke, pretože: „Náš svet je rozmanitý 
- diverzita je mu vlastná – každý sme iný – ako vyzeráme, aké máme vzdela-
nie, aké máme povahové črty, aký máme intelekt, líšime sa zmyslom pre hu-
mor, vekom, pohlavím, etnickou príslušnosťou, fyzickými schopnosťami, 
zdravotnou kondíciou, politickou orientáciou či systémom náboženských 
a etických hodnôt.“ (https://downovsyndrom.sk/v16/) Vedieme našich žia-
kov k pochopeniu toho,  že každý sme iný, a práve to robí náš svet pestrejším 
a lepším!  

https://downovsyndrom.sk/v16/


Voda bola, je a bude potrebná všetkým, všade a vždy, od útleho detstva až po neskorú starobu. Otázkou je, akým spôsobom ju 
využívame, ako sa k nej správame. Mnohí sú presvedčení, že je nevyčerpateľná, že je zdroj, z ktorého možno len brať. Musíme 
sa naučiť s ňou šetrne zaobchádzať a  zachovať ju pre ďalšie generácie. 
To je dôvod, prečo sa každoročne celá škola zapája do akcie „modrý deň“, ktorý upozorňuje na túto problematiku a aspoň 
symbolicky, oblečením niečoho modrého, dávame najavo, že nám táto téma nie je ľahostajná. 
Pri tejto príležitosti sa 24. 3. 2022 sa uskutočnil na našej škole aj vedomostný kvíz ,,Deň vody 2022“. Zúčastnili sa ho vrábeľské 
školy. Súťaž organizovala naša škola,  Strom života mesta Vráble s podporou Mesta Vráble. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom 
kole žiaci vypĺňali test o Dni vody. V druhom kole hľadali názvy riek Slovenska a na záver absolvovali kvíz o rieke Žitave.   
 
Poradie družstiev: 
1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 
2. miesto:  ZŠ sv. Vojtecha 
3. miesto: ZŠ, Levická 903 
 
Poradie jednotlivcov: 
1. miesto: D. Šranková (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
2. miesto: K. Lavová (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
3. miesto: Š. Solmoši (ZŠ sv. Vojtecha) 
4. miesto: N. Miklóšová (ZŠ, Levická 903) 
5. miesto: S. Denský (ZŠ sv. Vojtecha) 
6. miesto: D. Urgeová (ZŠ, Levická 903) 
 



Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Práve v tento deň v roku 1970 vedci a ekológovia v USA vyzvali všetkých k 
spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Pri tejto príležitosti sa 21. apríla uskutoč-
nil vedomostný kvíz vrábeľských škôl ,,Deň Zeme 2022“.  Súťaž organizovala naša škola, Strom života s podporou Mesta Vráble. 
Svojou prítomnosťou nás poctil aj primátor mesta Vráble Ing. Tibor Tóth. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole žiaci vypĺňali 
doplňujúci test o poznatkoch ku Dňu Zeme a svetových organizáciách venujúcim sa ochrany Zeme. V druhom si preverili pre-
hľad o národných parkoch a chránených krajinných oblastiach Slovenska a odpovedali na otázky k nedávno otvorenému náuč-
nému chodníku Vajkovská stará Žitava. Všetci zúčastnení preukázali výborné vedomosti.  

Poradie družstiev: 

1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 

2.miesto: ZŠ sv. Vojtecha 

3. miesto: ZŠ, Levická 903 

  

Poradie jednotlivcov: 

1. miesto: A. Čekel (ZŠ, Levická 903) 

2. miesto: S. Čekelová (ZŠ, Levická 903) 

3. miesto: P. Levický (ZŠ sv. Vojtecha) 

4. miesto: E. Záhorcová (ZŠ sv. Vojtecha) 

5. miesto: L. Krajčovičová (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 

6. miesto: V. Krajčovičová (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 

Okrem toho sa celá škola zapája pravidelne každý rok do úpravy areálu školy v projekte 
pod názvom „Týždeň pre Zem“ a „Jarné upratovanie s Maxom“. Čistíme záhony, strihá-
me stromy a kríky, zbierame odpadky. Motiváciou pre nás je nielen dobrý pocit zo seba, 
ale aj dosiahnutie spoločného cieľa: odstránenie stôp človeka z prírody a vyzdvihnutie 
jej krásy.  



Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Luskáčik v podaní 
hercov nitrianskeho Starého divadla Karola Spišáka. Na chvíľu opustili školské lavice 
a mohli si všetko, čo sa o divadle naučili na hodinách literatúry, pozrieť naživo. Na zákla-
de vlastnej skúsenosti s tvorbou bábkového divadla, dokázali oceniť kreativitu kulís, ma-
siek, efektov i výkony hercov. Odchádzali naplnení pozitívnym kultúrnym zážitkom 
a s chuťou vrátiť sa do divadla znovu.  

Divádelne  predstávenie Luská c ik 

20. mája si turisti našej školy spestrili popoludnie výletom na zrúcaninu hradu 
Hrušov. Hrad sa nachádza neďaleko mesta Zlaté Moravce pri obci Skýcov. Pre 
svoju nenáročnosť je to obľúbená turistická lokalita, o čom sa presvedčili aj 
naši prváčikovia, ktorí bez problémov absolvovali výstup. Na hrade si deti pre-
zreli vnútorné nádvorie, veže, bašty a potešili sa krásnym výhľadom na okolie. 
Pod hradom sa zahrali a výlet si spestrili už tradičnou opekačkou.   

Turisti ná Hrus ove 

Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku vrelú lásku, za nehu, obetavosť, starostlivosť, za opateru a nekonečnú 
trpezlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti. V každodennom zhone pod tlakom povinností si ani neuvedomujeme, 
aké sú vzácne chvíle strávené s mamou. Pre každé dieťa sú neopakovateľné, sú vždy istotou a bezpečím. Byť spolu s ma-
mou je krásne. Žiaci II.B triedy netradične oslávili tento sviatok. Stretli sa s mamičkami na spoločnom posedení pri ohníku v 
parku Žitava. Mamičky pripravili deťom občerstvenie a v príjemnej atmosfére spolu opekali.  Deti sa hrali v parku a užívali si 
krásne slnečné popoludnie.  

„Opekác ká“ s mámic kámi 



 

Prváci našej školy si už osvojili takmer všetky písmenká a čítanie ich veľmi baví. S nadšením išli spolu so svojimi triednymi uči-
teľkami  prvýkrát do knižnice. Tu boli slávnostne pasovaní do cechu čitateľského. Po prevzatí svojich prvých preukazov si mohli 
vybrať knižky a spokojní sa s nimi vrátili do školy.  

Prvá ci pásování  zá c itáteľov 

Život prváčika je veľmi pestrý. V škole ho nečakajú len školské povinnosti, ale i zážitky, na 

ktoré si spomenie neraz i ako piatak. Určite k im patrí pasovanie za žiaka našej školy, aktivity 

spojené s halloweenom, vianočné posedenie, darčeky pre starších ľudí, návšteva knižnice, 

sadenie a úprava okolia školy, prechádzky v prírode... Na záver je najväčším poďakovaním za 

získané vedomosti prvé vysvedčenie. Presvedčte sa sami v priloženej fotogalérii...  

Imátrikulá ciá prvá kov 

Dňa 27.10. 2021 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Naša pekná tradícia 
spoločnej imatrikulácie s rodičmi bola kvôli pandemickým opatreniam zmenená. Pasovanie 
žiakov prebiehalo vo vlastných triedach. Pútavý program pripravili triedne učiteľky spolu s 
pani vychovávateľkami. Niesol sa v znamení tanca, spevu a recitácie. Všetci žiaci právom 
získali pamätnú pasovaciu listinu.  





Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku s triednymi učiteľkami Mgr. Urbanskou, Mgr. Kra-
márovou a Mgr. Kohajdovou. Plaveckí tréneri cvičili so žiakmi pohybové a koordinačné schopnosti, nacvi-
čovali dýchanie, splývanie, rôzne druhy plávania, orientáciu nad a pod vodou, súhru dýchania a plávania. 
Aby bolo učenie aj zábavné, využívali plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, kruhy i vodnú 
šmýkalu. Je len málo aktivít, ktoré zabezpečia komplexný rozvoj celého tela tak ako plávanie. Je to jeden z 
najzdravších športov a prispieva k otužovaniu. Odmenou pre žiakov bol diplom po absolvovaní vodných 
súťaží. Tešíme sa na ďalšie zdokonaľovacie kurzy plávania.  

Svoj prvý školský výlet strávili žiaci prvého ročníka 
v zábavno-edukačnom centre Atlantis v Leviciach. Zaujalo 
ich vyše 70 interaktívnych exponátov, na ktorých si mohli 
vyskúšať rôzne hry a pokusy. Najviac sa im páčilo 
v bublinkovom raji, kde sa vyšantili medzi malými aj veľký-
mi bublinami. Z výletu si odniesli nezabudnuteľné zážitky.  



Tretí májový utorok sme si pripomenuli na škole Svetový deň mlieka. Cieľom tohto dňa je oslava významu mlieka pre človeka. 
Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie u žiakov, upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka a poukázať na prínosy pre zdravý rast detí. 
Obliekli sme sa do bieleho a pripili sme si mliekom na nás všetkých.  

Den  mlieká 

Naša školská záhrada Malý princ na ceste k objavom začína ožívať aj vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa v sobotu 14. mája zúčastnili 
prvej brigády. Začali sme spolu opravovať a maľovať domček na náradie, čistiť okolie od inváznych rastlín a zhotovovať detský 
záhradný nábytok. Následne pribudla aj drevená pergola financovaná z Nadácie SPP. Ďalšie informácie o pripravovaných ak-
ciách nájdete na Facebooku v skupine Malý princ na ceste k objavom. Ďakujeme!  

Projekt s kolskej zá hrády oz í vá 

Dňa 17. mája 2022 sa L. Krajčovičová (VIII.A) zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády 
(kategória E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika). Musela zvládnuť teoretickú časť - rozpoznať 50 
druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a v praktickej časti  vytvoriť herbár 
a správu z pozorovaných druhov rastlín. Ako úspešná riešiteľka obsadila 1. miesto a postupuje do 
celoslovenského kola Biologickej olympiády v danej kategórii. Blahoželáme! 

Postup do celoslovenske ho kolá Biologickej olympiá dy 



Dejepisná  olympiá dá 

Svoje vedomosti z histórie si preverili žiaci v Dejepisnej olympiáde v kategóriách: F – šiesty ročník – F. Matuška, M. Červený, T. 
Zrubec, D. Kováč, M. Solárová, F. Šemelák, E. Krčmárová E – siedmy ročník – E. Jančeková, K. Lavová, N. Miklová, L. Hrončeko-
vá, N. Miklová, D. Šranková, A. Kováč, P. Halás, I. N. Lamošová, V. Sališová D – ôsmy ročník – V. Krajčovičová, A. Božgaiová, H. 
Striešková, Z. Adamčíková, K. Magulová, L. Jamrišková, H. Janáčková, V. Záhorská C – deviaty ročník – H. Ondrušová, O. Mikla, 
L. Ácsová, J. Švajda, S. Petríková. Všetci boli úspešní riešitelia a z každej kategórie postupujú dvaja najvyššie umiestnení súťa-
žiaci z každej kategórie (poradie žiakov je uvedené podľa dosiahnutých bodov). Vo februári 2022 im budeme držať palce pri 
reprezentovaní našej školy. 

Olympiá dá v nemeckom jázyku 

Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnili 4 žiaci v kategórii 1B (ôsmy a deviaty ročník) A. Božgaiová (8.a), D. D. Lazar (8.b), J. 
Cagáň (9.b) a M. F. Oslanec (9.b). Víťazmi sa stali a našu školu vo vyššom kole budú v januári 2022 reprezentovať A. Božgaiová 
a D. D. Lazar. Víťazom blahoželáme!  

Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaž sa konala online a súťažiacich komplexne pre-
verila v oblastiach slovnej zásoby, gramatických javov, čítania a počúvania s porozumením. V kategórii žiakov 8. – 9. ročníka 
našu školu reprezentovala žiačka VIII.B, Ela Solárová. Ela sa v konkurencii 38 súťažiacich delí o umiestnenie na 7. – 8. mieste 
(pre rovnaký počet bodov) a je úspešnou riešiteľkou okresného kola olympiády. Blahoželáme!  

Ú spes ná  ries iteľká ánglickej olympiá dy 

Krájske  kolo Olympiá dy v ánglickom jázyku 

Biblická  olympiá dá 

Dňa 8. 2.2022 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1C (pre anglofónnych žiakov) našu školu repre-
zentovala Júlia Kentošová, žiačka IX.B triedy a umiestnila sa na 6. mieste. Súťaž sa konala online. Pozostávala z písomného testu 
zameraného na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie a počúvanie s porozumením. Po vyhodnotení testu postúpili najlepší žiaci do 
ústnej časti olympiády, medzi ktorými bola i Júlia. Táto časť prebiehala formou videohovoru. Súťažiaci vymýšľali príbehy na za-
daný obrázok a museli zvládnuť voľný rozhovor na určenú tému. Júlia Kentošová sa stala úspešnou riešiteľkou krajského kola 
olympiády.  

Biblická olympiáda je projekt, ktorý chce priviesť deti k čítaniu Biblie. Tento rok sme sa v rámci prípravy na ňu venovali knihám 
Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Postupne sme spoznávali jednotlivé postavy a udalosti. Zároveň sme sa učili kresťan-
ským hodnotám a medziľudským vzťahom. Našu školu na dekanátnom (okresnom) kole reprezentovali: O. Mikla, P. Uhrínová 
a N. Miklová. Skončili na 2. mieste a každý z nich sa stal úspešným riešiteľom.  



Vo februári sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné 
schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách. Najúspešnejšími boli: 
I. kategória – poézia:  1. miesto – A. Baková, 2. miesto – S. Skačanová, 3. miesto – T. Svečulová 
I. kategória – próza:  1. miesto – S. Štefanská, 2. miesto – H. Jančovič, 3. miesto – H. Galabová 
II. kategória – poézia:  1. miesto – S. Skačanová, 2. miesto – T. Kišová, 3. miesto – H. Čižmárová 
II. kategória – próza:  1. miesto – J. Foltán, 2. miesto – U. Kiss, 3. miesto – V. Fialková 
III. kategória – poézia:  1. miesto – A. Božgaiová 
III. kategória – próza:  1. miesto – L. Gulášová, 2. miesto – H. Janáčková, 3. miesto – A. Demová 
Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže. Automatický postup na základe úspechov z minulého ročníka súťaže má M. Guláš.  

Hviezdoslávov Kubí n - s kolske  kolo 

17. februára 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii G (5. ročník) nás reprezentovala S. 
Bajaníková (82 bodov) na 17. mieste, M. Máté (75 bodov) na 31. mieste. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Na 57. mieste sa 
umiestnil M. Bafrnec (59 bodov) z celkového počtu 62 zúčastnených žiakov. V kategórii F (6. – 7. ročník) sa z celkového počtu 
84 zúčastnených žiakov umiestnil na 12. mieste Š. Pilárik (90 bodov), 23. miesto obsadil A. Kováč (88 bodov) a 52. miesto D. 
Kováč (80 bodov). Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. V kategórii E (8. – 9. ročník) zo 78 zúčastnených 
žiakov sa na 12. mieste umiestnil J. Cagáň (88 bodov), na 22. mieste H. Ondrušová (84 bodov) a na 60. mieste A. Malý (69 bo-
dov). Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii.  

Okresne  kolo Geográfickej olympiá dy 

Ú spes ne  ná okresnom kole biologickej olympiá dy 

24. novembra 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Geografickej olympiády s celkovým počtom súťažiacich 34. Celková ús-
pešnosť žiakov bola 85,3%.  
Výsledky pre jednotlivé kategórie: 
Kategória G (5. ročník):   1. miesto –  M. Máté, 2. miesto – S. Bajaníková, 3. miesto – M. Bafrnec 
Kategória F (6. – 7. ročník):   1. miesto –  A. Kováč, 2. miesto – D. Kováč, 3. miesto – Š. Pilárik 
Kategória E (8. – 9. ročník):  1. miesto – H. Ondrušová, 2. miesto – J. Cagáň, 3. miesto – A. Malý 
Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálny počet bodov 55 z celkového počtu 100 bodov z teo-
retickej časti spolu s miestnou krajinou a z praktickej časti. Do obvodového kola postúpili prvé tri miesta v jednotlivých kategó-
riách G,F a E. Absolútnym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je Hana Ondru-
šová z IX.A triedy (91 bodov). Ďalší úspešní riešitelia v kategórii G sú K. Maťová, U. Kiss, J. Gregor, T. Kišová a V. Holková. 
V kategórii F: F. Šemelák, V. Sališová a N. Červená. V kategórii E: M. Šrank, N. Miklóssyová, A. Božgaiová, L. Ácsová, M. Kokles, 
O. Mikla, V. Krajčovičová, L. Krajčovičová, P. Uhrínová, J. Kročka E. murgašová a J. Sýkora. Úspešným riešiteľom srdečne blaho-
želáme a veríme, že prví traja žiaci v každej kategórii nás budú v obvodnom kole Geografickej olympiády výborne reprezento-
vať.  

Geográfická  olympiá dá - s kolske  kolo 

Záujem o poznávanie druhov rastlín, životného prostredia, ekosystémov a biotopov 
sa prejavil aj na biologickej olympiáde. V  kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť 
Botanika museli žiačky zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť 
slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si herbár. S týmito vedomosťami 31. 
marca 2022 našu školu úspešne reprezentovali v okresnom kole L. Krajčovičová, 
obsadila 2. miesto a postúpila do krajského kola a H. Ondrušová získala 3. miesto. 
Obe úspešné riešiteľky. Svojimi umiestneniami nám urobili veľkú radosť. Blahoželáme!  



Žiaci šiesteho ročníka sa na biológii učili o stavbe tela kvit-
núcich rastlín. Svoje vedomosti využili v praxi. Nazbierali 
rôzne vzorky semien a vytvorili vzorkovník. Takto priprave-
ný botanický materiál identifikovali pomocou atlasov, en-
cyklopédií a internetu na slovenské a vedecké názvy rastlín. 
Rastlinným zbierkam vytvorili pekné obaly. Veríme, že pri-
budnú do ich zbierok aj ďalšie zaujímavé vzorky semien.  

Š iestáci vytvá ráli vzorkovní ky semien 

K poznávaniu druhov rastlín a živočíchov sa odhodlalo päťčlenné družstvo s názvom Potkany (E. Šáriová, S. Filipčíková, K. Pavlí-
ková, U. Kiss a J. Foltán). Počas školského roka robili odliatky stôp zvierat, fotili vybrané druhy rastlín a živočíchov, učili sa o nich 
a spoznávali bližšie svet prírody. 5. mája sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády v Nitre, kde sa hodnotila zbierka rastlín 
a živočíchov, test a poznávanie jednotlivých druhov. Všetci z družstva sa stali úspešnými riešiteľmi a skončili na 3. mieste.  

Okresne  kolo Biologickej olympiá dy 

L. Krajčovičová (VIII.A) sa v dňoch 10. - 11. 6. 2022 zúčastnila celoštátneho kola 56. ročníka Biologickej olympiády v ka-
tegórii E, odbornosť Botanika v Tatranskej Lomnici. Zúročila hodiny príprav  a stala sa úspešnou riešiteľkou. Srdečne 
blahoželáme!  

Ú spes ná  ries iteľká v celos tá tnom kole Biologickej olympiá dy 



Po dvoch rokoch  pandémie sa deti  veľmi tešili, že do školského klubu opäť zavítal Alex  so svojím pohybovo-rekreačným podu-
jatím zameraným na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí. Vystúpenie sa nieslo v znamení hesla: ľahké – ťažké. Svojím zaují-
mavým programom zapájal deti a vytvoril tak zábavné pohybové aktivity pre všetkých. Počas troch dní si  deti užili zábavu plnú 
hier, ktorú ukončila veselá diskotéka. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.  

Alex v s kolskom klube detí  

Deti I. oddelenia ŠKD oslavovali svoj sviatok dva dni. Najprv to bolo popoludnie masiek, kde deti vyzdobili triedu, pripravili 
občerstvenie, a potom sa prezliekli do kostýmov. Nechýbala veselá diskotéka, stoličkový tanec, cukríkový dážď, samozrejme 
tombola a diplom pre každého. Také bolo prvé popoludnie v našom oddelení aj vďaka rodičom a ich občerstveniu. Na druhý 
deň sa pokračovalo hrami a veselou diskotékou na školskom dvore.   

Popoludnie v máská ch 



Po niekoľkých rokoch deti v školskom klube opäť na vlastné oči a veľmi zblízka videli rôzne druhy živých vtákov. Medzi nás 
prišiel pán Danko so svojimi operencami. Najprv deťom porozprával o živote dravcov, spôsobe lovu, výcviku,  ale hlavne uži-
točnosti a záchrany. Deti postupne zapájal do rôznych aktivít. Na ihrisku sa tak postupne vystriedali rôzne druhy sov, sokolov 
a nesmel chýbať krkavec, jediný spevavec, ktorého si mnoho detí mýli s vranou čiernou. Poučné, zábavné, plné aktivít, aj také 
bolo popoludnie v ŠKD, ktorého sa zúčastnili deti šiestich oddelení.  

Šokoliári v Š KD 

20. mája sme si v ŠKD pripomenuli význam včiel pre človeka. V jednotlivých oddeleniach si deti 
pozreli prezentáciu o živote včiel, vyrábali si ich z papiera, kreslili na chodník, na tvár, tvorili 
včelí plást. Ďakujeme starým rodičom, vďaka ktorým si deti mohli vyskúšať kuklu, dymák, vi-
dieť včelí plást a nakoniec aj ochutnať výborný medík. Spolu s deťmi sme skonštatovali, že vče-
ličky sú veľmi usilovné a ich práca je náročná. Preto si ich musíme viac vážiť a včeličky chrániť.  

Švetovy  den  vc iel 

Dňa 4.5.2022 mali deti v ŠKD Deň masiek. Každé dieťa si vybralo masku podľa svojej fantázie. Pre kreatívne deti boli pripravené 
sladké odmeny a diplomy. Všetky sa mohli zapojiť do súťaží o sladkú odmenu, odvážni do cukríkového či stoličkového tanca. 
Dobre padlo občerstvenie a malý piknik. Súčasťou Dňa masiek bola diskotéka, na ktorej si super zatancovali. Tešíme sa na 
ďalšie spoločné akcie.  

Den  másiek 



Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si na hodinách ruského jazyka preverili svoje kuchár-
ske schopnosti. Spoločnými silami si pripravili tradičné pokrmy, ktoré s chuťou aj zjedli. 
Žiaci deviateho ročníka pripravili až tri rôzne chody, a to šalát slniečko, polievku okroš-
ku a ako sladkú bodku, kifliki. Ôsmaci svojou šikovnosťou nezaostali a pripravili tradič-
né peľmene a sladké syrniki.  

Trádic ná  ruská  kuchyn á ná hodiná ch ruske ho jázyká 

Nášmu žiakovi, Jakubovi Sýkorovi z 8.B, sa podarilo zhotoviť a naprogramovať Multifunkčný skleník pomocou Micro:bitov. Ten-
to skleník dokáže merať jas, vnútornú teplotu, vonkajšiu teplotu a vlhkosť. Všetky tieto hodnoty sa zaznamenávajú na malom 
monitore. Výsledky by sa dali preniesť aj do grafov. Ak sa zvýši teplota v skleníku, automaticky sa spustí ventilátor, otvoria sa 
dvierka na vetranie. Ak klesne hladina vody v miske, spustí sa zavlažovací systém. Tento projekt sa dá využiť na rôzne predmety 
ako biológia, fyzika, objavovanie prírody, informatika. Ďakujeme Jakubovi za jeho nápad a realizáciu.  

Multifunkc ny  sklení k pomocou Micro:bitov 

Prográmovánie s Micro:bitmi 

V rámci projektu Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa nám podarilo získať finančný grant na nákup Micro:bitov (malých 
programovateľných mikropočítačov). Nakúpili sme 10 Micro:bitov a príslušenstvo (Smart Home Kit, Joystick, Kitronik autíčko). 
Micro:bity používame na krúžku Programovanie a aj na hodinách Informatiky. Žiaci si vytvárajú programy: Vlastná menovka, 
Hracia kocka, Krokomer, Kameň-papier-nožnice, Led diódy, Semafor, Alarm. S naprogramovanými Micro:bitmi si môžu medzi 
sebou zahrať aj hry, počítať príklady, vytvoriť križovatku. Učia sa logicky myslieť a využívať programovanie v praktickom živote.  



Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy a Svetového dňa dia-
betu prijala pozvanie do 2.B triedy pani Mgr. Klaudia Šugrová a jej 
Nutričná akadémia. Pripravila deťom zaujímavú prednášku o zdra-
vom životnom štýle, v ktorej sa dozvedeli o dôležitosti pestrej stra-
vy a pohybu pre ich zdravie. Nakoľko je medzi žiakmi spolužiačka s 
diabetom 1.typu, časť prednášky bola venovaná aj tejto problema-
tike. Žiaci mali možnosť prezrieť si dia pomôcky a naučili sa, ako 
pomôcť v prípade potreby. Ako milú spomienku na tento deň si 
odniesli malé darčeky, zdravé maškrty a množstvo nových vedo-
mostí.  



Triedy I.C, II.B, II.C, III.A, IV.A  sa zapojili do projektu spoločnosti Kaufland „Moja malá zá-
hradka“. Cieľom bolo súťaživou formou vzbudiť u detí záujem o rastlinky a ich pestovanie. 
Vďaka registrácii získali kompletný balík na pestovanie rastlín a mohli si tak vytvoriť v triede 
malú záhradku. Každá trieda si vytvorila záhradku podľa svojich predstáv. Semienka zasadili 
do malých sadzobníkov a každý deň netrpezlivo pozorovali prvé vyklíčené semienka. Keď 
bylinky vyrástli, presadili  ich do väčších črepníkov. Praktické rady čerpali z brožúrky 
„Sprievodca pestovania rastlín“, ktorá ponúkala cenné rady, užitočné tipy a ďalšie informá-
cie o záhradkárstve, ktoré im pomôžu stať sa skutočnými záhradkármi. Vďaka každodennej 
starostlivosti detí sa im podarilo vypestovať takmer všetky rastlinky. Najviac sa darilo Ruko-
le a neskôr aj Cherry paradajkám.  



V dňoch od 25. do 29. apríla 2022 sa žiaci šiesteho až deviateho ročníka zapojili do projektu Educate Slovakia. Na hodinách 
anglického jazyka komunikovali online so študentmi z Ukrajiny, Indonézie, Vietnamu a Egypta. Zahraniční študenti mali pri-
pravené pútavé prezentácie o svojich krajinách, kultúre a zvykoch, obohatené interaktívnymi aktivitami. Naši žiaci sa tak nie-
len dozvedeli nové informácie o iných krajinách, ale mali možnosť aj precvičiť si počúvanie s porozumením a komunikáciu 
v angličtine trošku inak, ako v rámci bežného vyučovania. Projekt sprostredkovala agentúra AIESEC a finančne zabezpečilo 
Rodičovské združenie.  



Dňa 25.04.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Olympijského odznaku všestrannosti. Ide  o športové podujatie, ktoré zastrešuje 
Slovenský olympijský výbor a je určený pre všetky základné školy na území Slovenska. Na základe výsledkov zo školského kola 
nás reprezentovali: F. Šemelák, B. Duchoň, S. Skačanová, L. Székelyová, R. Bogyo, A. Kušanová, F. Matuška, E. Melišíková. Úlo-
hou žiakov bolo prejsť prekážkovú dráhu za čo najkratší čas. Cieľom bolo preveriť rýchlosť, silu, koordináciu a vytrvalosť súťa-
žiacich. Našou najúspešnejšou reprezentantkou bola  L. Székelyová, ktorej sa medzi dievčatami podarilo vybojovať druhé mies-
to a zároveň aj postup na majstrovstvá Slovenska. Medzi chlapcami zaujal výkon F. Šemeláka, ktorý získal takzvanú "zemiakovú 
medailu" a o štyri stotinky sekundy mu ušiel postup. Gratulujeme a držíme palce  

Postup ná Májstrovstvá  Šlovenská v Olympijskom odznáku vs estránnosti 

Dňa 29. 4. 2022  sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v malom futbale v Nitre, do ktorého sa prebojovali po triumfe na turnaji 
medzi základnými školami vo Vrábľoch. Medzi silnou konkurenciu sa nestratili a vybojovali si krásne, žiaľ nepostupové, 2. mies-
to za domácou školou ZŠ Tulipánova. Našim chlapcom gratulujeme a želáme ďalšiu úspešnú reprezentáciu. Najlepším branká-
rom turnaja sa stal náš S. Laca. Za najlepšieho hráča nášho mužstva bol vyhlásený F. Šemelák. Našu školu reprezentovali: J. 
Medňanský, F. Šemelák, T. Stano, S. Žigrai, A. Kováč, F. Matuška, B. Duchoň, S. Laca, R. Bogyo, G. Černák, G. Vaš.  

Okresne  kolo v málom futbále 

Naši deviataci, J. Cagáň, M. F. Oslanec a M. Šrank navštevujú krúžok Mladý zá-
chranár, súčasťou ktorého je aj športová streľba. Dňa 22. 4. 2022 sa uskutočnili 
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v streľbe, na ktorých sa ako družstvo 
v disciplíne zalamovacia vzduchová puška umiestnili v silnej konkurencii na 3. 
mieste. V kategórii jednotlivcov - vzduchová pištoľ obsadili prvé tri miesta, čím 
sa definitívne nominovali na Majstrovstvá Slovenskej republiky v športovej 
streľbe zo vzduchových zbraní. Chlapci sú zároveň členmi športovo - streleckého 
klubu Vráble, v rámci ktorého musia splniť kvalifikačné kritériá, podávať stabilné 
výkony a spĺňať stanovené limity v Extraligových kolách, kde sa stretáva konku-
rencia z celého Slovenska. Chalani potvrdili, že ich úsilie v tréningoch prináša 
svoje ovocie.  

Nominá ciá ná Májstrovstvá  Šlovenskej republiky v s portovej streľbe 



„Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, spoločne!“ heslo Olympijského odznaku všestrannosti, v duchu ktorého L. Székelyová zo 6.A 
triedy reprezentovala Nitriansky kraj v kategórii žiačok na Majstrovstvách Slovenskej republiky. Súťaž sa uskutočnila 
v olympijskom tréningovom centre x-bionic sphere v Šamoríne. Laura musela zvládnuť plávanie na 50 m, zdolať dráhu Aqu-
atic Ninja, päť disciplín OLOV (skok do diaľky, ľah- sed, hod 2kg loptou, výdrž v zhybe, člnkový beh) a vytrvalostný beh cez 
rozličné prekážky. Celoštátne finále Olympijského odznaku všestrannosti otvorila Olympijská hymna, príchod olympijského 
ohňa, ktorý priniesla trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Celú súťaž sprevádzali naše olympijské skvosty 
Zuzana Rehák Štefečeková (športová streľba), Danka Barteková (športová streľba), Martina Moravcová (plávanie), Martina 
Gogolová Kohlová (rýchlostná kanoistika). Účastníci celoštátneho finále pútavou besedou s Alexandrou Mádrovou z Planet 
Lover zistili, aké je dôležité chrániť si našu planétu. Všetci si v krásnom prostredí zmerali svoju rýchlosť, silu a vytrvalosť, ale 
predovšetkým nadviazali nové kamarátstva. Laure a všetkým športovcom prajeme, aby naďalej rozvíjali a využívali svoj po-
tenciál a šport im prinášal len radosť.  



Na našej škole nám rastú „mladí vedci“ a to nielen na hodinách fyziky alebo chémie.  

Aj na hodinách biológie žiaci pomocou moderného digitálneho mikroskopu pozorujú prírodu, mikroorganizmy, časti rastlín, 
živočíchov aj človeka. Žiaci so žiackymi mikroskopmi pracujú samostatne aj v skupinách. Používajú rôzne dostupný biologický 
materiál. 

Na hodinách geografie vyrábajú okrem iných aktivít a rôznych projektov aj 3D modely ako napríklad stavby Zeme alebo 
vlastnoručne vyrobenú funkčnú lávovú sopku.  

Modely stavby Zeme                                 Modely funkčných lávových sopiek 

 

Týmto sa u žiakov prejavuje väčší záujem o prírodné vedy a takto dokážu využiť svoje teoretické ve-
domosti i poznatky v praxi. 

žiaci V.B triedy so „živým miláčikom“ na hodine Biológie 

PaedDr. Lenka Krajčovičová,  /vyučujúca BIO, GEO/ 



ČO JE TO STROM ŽIVOTA? 

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických 
subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom 
území Slovenskej republiky. Strom života sa vyvinul z prvého ochranárskeho hnutia detí a mládeže, ktoré zahájilo 
svoju činnosť v roku 1979. 

Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sa zameriavajú na tému čistoty ovzdušia, 
na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a 
na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok.  

Podľa harmonogramu sa zabezpečuje na škole čistota tried a areálu, šetrenie elektrickej energie a vody, starostli-
vosť o zeleň aj kvetinovú výzdobu interiéru školy.  

Naša škola každý rok organizuje aj zber papiera, čím pomáhame šetriť lesy.  

Prezentujeme sa teda aj v tejto neziskovej organizácii Stromu života. Touto formou chceme poukázať na aktivity 
zapojením do projektov „Modré z neba“. Týka sa monitorovania čistoty ovzdušia. Venujeme sa v ňom trom častiam 
realizovaných v priebehu celého školského roka. Prvú časť vykonávame na jeseň, meriame smer vetra, druh zrá-
žok, znečistenie, pH, množstvo zrážok od októbra do novembra 2021,  

t.j. 25 dní. Druhú časť na jar, t.j. jarné merania od marca do apríla 2022. 

Mesto Vráble odovzdalo našej škole štyri komposté-
ry. Žiaci sa oboznámili so zásadami správneho kom-
postovania a vyskúšali si  ich poskladať.  Diskutovali 
na tému, čo patrí a nepatrí do kompostéra. Stále 
viac skládkujeme na Slovensku komunálny odpad. 
Polovicu z toho tvorí biologicky rozložiteľný odpad. 
Snahou je zaviesť triedený zber biologicky rozložité-
ho odpadu, a to systémom domáceho kompostova-
nia v záhradných kompostéroch. Takto premeníme 
bioodpad na zdroj živín pre pôdu, rastliny a naše 
zdravie. Touto cestou sme sa rozhodli prispieť 
k ochrane životného prostredia aj na našej škole.  

Ná s kole zává dzáme kompostovánie bioodpádu 



Monitorujeme aj tok rieky Žitavy, zisťujeme kadiaľ rieka preteká, aká je veľká, aké druhy rastlín a živočíchov v nej 
žijú, aká je kvalita, pH, obsah dusičnanov a tvrdosť vody. 

 

 

Tento školský rok pracuje nezávislý krúžok Mladý ekológ, ale jeho aktivity sú vedené priebežne, podľa potreby so 
žiačkami VIII.A triedy. 

Ekologický tím tvoria: Lea Jamrišková, Karolína Farkašová, Nina Zimová, Veronika Záhorská, Adriana Božgaio-
vá, Viktória Krajčovičová, Nicol Minárová, Karin Magulová, Laura Krajčovičová, Nikola Miškolciová a Hanka Drie-
novská. 

 

Na škole organizujeme mestské kolá Deň vody ako aj Deň Zeme !!!                                        

Pripomíname si eko-dni, akcie prezentujeme na internetovej stránke školy a  

na eko-nástenke v škole ako aj rôzne eko–hry.   



 

 Cieľom projektu ŠPZ je viesť žiakov, zamestnancov školy a rodičov k zdravému životnému štýlu. 

Vytvárať zdravé prostredie na prácu a učenie. Poskytovať poznatky a návody s cieľom ovplyvniť postoje a 

podnietiť každodenné zodpovedné správanie sa voči svojmu zdraviu. 

 Aktivity tohto projektu boli zamerané na zdravú výchovu a rozvoj pohybových aktivít, na nové tren-

dy v stravovaní, na environmentálnu výchovu, na výchovu k prosociálnosti a humanizáciu výchovno-

vzdelávacieho procesu, na výchovu k manželstvu a rodičovstvu a  bezpečnosť žiakov. 

 Žiacky parlament je neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu.  

Činnosť projektu bola aj tento školský rok poznačená pandémiou Covid-19 spôsobenou koronavíru-

som. Prezenčné vyučovanie na škole bolo prerušené rozdielne pre jednotlivé triedy a následne pokračovalo 

dištančnou formou cez aplikáciu ZOOM, podľa výskytu ochorenia na Covid. Všetci učitelia citlivo 

a zodpovedne pristupovali k tejto forme vzdelávania žiakov v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR. Počas 

školského vyučovania v období pandémie ochorenia Covid -19 spôsobeného koronavírusom, sa žiaci 

podrobovali meraniu telesnej teploty, dezinfekcii rúk, noseniu ochranných rúšok a boli dôkladne obozná-

mení s dodržiavaním hygienických zásad a pravidiel počas pobytu v škole.  

 

                                                                      Mgr. Anna Urbanská, koordinátorka projektu ŠPZ 



Školský výlet začali žiaci piatych ročníkov návštevou národnej kultúrnej pamiat-
ky, Kaštieľa vo Svätom Antone. Dozvedeli sa informácie o majiteľoch tohto ne-
skorobarokového kaštieľa, pozreli si lesnícku a poľovnícku expozíciu. Následne 
vystúpili na Banskoštiavnickú Kalváriu. Počasie im prialo, a tak sa mohli poko-
chať výhľadmi na okolitú krajinu a mesto Banská Štiavnica. Na záver navštívili ZŠ 
s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, v ktorej sa ako jedinej ZŠ na 
svete vyučuje povinný predmet -  Sokoliarstvo. Žiaci tejto školy im predviedli 
ukážky výcviku a lovu s dravcami. Naši piataci si mohli prezrieť aj teráriá 
s exotickými zvieratami.  

Piátáci v Š tiávnicky ch vrchoch 

V dňoch 26. a 27. mája spoznávali naši ôsmaci krásy liptovskej a oravskej 
prírody. V prvý deň výletu absolvovali turistický okruh Prosieckou 
a Kvačianskou dolinou. V Prosieckej doline obdivovali svieži potok, zaujíma-
vé skalné útvary, zdolali niekoľko mostíkov a rebríkov. V závere doliny sa im 
naskytol pohľad na vodopád Červené piesky. V trase pokračovali cez dedinku 
Veľké Borové k vodným mlynom Oblazy. Tu si oddýchli, zabavili sa na prírod-
ných hojdačkách, načerpali energiu pri domácich zvieratkách a vydali sa na 
záverečnú časť túry. Prešli Kvačianskou dolinou po pohodlnej širokej ceste 
ponad tiesňavu s niekoľkými výhľadmi na dolinu a okolité vrchy. S pätnástimi 
kilometrami v nohách, ale plní zážitkov, sa presunuli na ubytovanie 
v Zuberci, kde ich už čakala večera a chvíle oddychu. Aj druhý deň žiaci využi-
li aktívne. Navštívili skanzen – Múzeum oravskej dediny, do ktorého sa do-
stali príjemnou lesnou cestičkou priamo z ubytovne. V skanzene si prezreli 
stavby ľudovej architektúry, ktoré im priblížili život ľudí na Orave v minulosti. 
Potom ich už čakala iba cesta domov, kam sa vrátili očarení všetkým, čo mali 
možnosť vidieť a naplnení novými dojmami.  

O smáci ná vy lete 



Žiaci 3. ročníka sa s triednymi učiteľkami zúčastnili exkurzie do 
nášho okresného mesta, Nitry. Pozreli si Misijné múzeu so zaují-
mavými exponátmi a z vrcholu Kalvárie sa im  ponúkol krásny 
výhľad  do okolia. Zábavné chvíle zažili pod Nitrianskym hradom 
v parku Sihoť. Zmrzlina a nanuky patria k letu, a tak nemohli 
chýbať deťom na vydarenom výlete.  

Žiaci 6.B strávili chvíle dobrodružným hľadaním pokladu v Arboréte Mlyňany. Počas dňa ich čakalo množstvo úloh a pátrania, 
ktoré ich nakoniec priviedli k ozajstnej truhlici s pokladom. Hneď v úvodnej úlohe sa im prihovoril zakladateľ arboréta, gróf 
Štefan Ambrózy–Migazzi, ktorý im predstavil, ako a prečo založil arborétum a ako funguje dnes. V úvodnej tajničke im odkázal 
svoje krásne životné motto, že „Úspech môže mať iba ten, kto verí svojim snom“. Potom nasledovalo pátranie, hľadanie a zá-
žitkové oboznamovanie sa so zaujímavými listami a kôrami stromov. Počas pátrania sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí zo 
života stromov a zistili, že ich život je prekvapivo v mnohom podobný nášmu. Najviac ich zaujala informácia o tom, že aj stro-
my medzi sebou komunikujú a že majú v lese dokonca svoj vlastný internet, pomocou ktorého si posielajú správy.  

A čo na svoj výlet hovoria oni? 

„Veľmi sa mi tam páčilo. Bola tam veľká zábava a najviac ma bavilo to hľadanie pokladu. A hlavne keď sme sa mali orientovať 
podľa mapy. Tá odmena ten poklad to bolo ako v rozprávke. To bola naozajstná truhla so zámkom a ten zámok mal aj kód!! To 
bolo veľmi úžasné. Keď sme to otvorili tak tá truhla bola zvnútra obalená zamatovou látkou. Bolo to úžasné a to nehovorím a 
tam čo bolo vo vnútri. Ako v rozprávke. Celá truhla bola plná sladkostí. WAU.“ 

„Bavilo nás to a kľudne môžete niečo také vymyslieť aj nabudúce.“ 

„Bola to zábava, občas sme sa na mape strácali, ale podľa mňa sme to zvládli fajn. Celé arborétum sme prešli minimálne 3-
krát, pretože sme zabúdali lepiť listy do zošita s úlohami. Super výlet.“ 

„Výlet sa mi páčil. Aj ako sme hľadali listy. Aj sme sa niečo nové dozvedeli. Bol aj dobre zorganizovaný. A páčilo sa mi, že sme 
hľadali poklad.“„Páčilo sa mi tam okolie a to ako sme si pomáhali a na konci sme to spolu vyriešili.“ 



Druháci sa vybrali osláviť sviatok Dňa detí spoločným výletom do Zubrej zvernice. Prišli práve v čase kŕmenia zubrov, mali tak 
možnosť vidieť ich zblízka. Pokračovali po Lesnom náučnom chodníku, kde sa dozvedeli o histórii zvernice a o živote zubrov. 
Síce ho neprešli celý, ale aj tak získali sa veľa nových informácií. Z Topoľčianok odchádzali všetci plní zážitkov.  

Druhá ci v zubrej zvernici 

Medzinárodný deň detí žiaci piateho ročníka strávili zábavnými športovými aktivitami, lúštením dešifrovačiek a hľadaním indí-
cií, ktoré ich mali priviesť k nájdeniu pokladu. Využili svoje vedomosti, zručnosti i kreativitu pri plnení úloh. Odmenou im boli 
sladké darčeky a maličkosti ukryté v truhlici. Domov odchádzali unavení, ale spokojní a obohatení o nové zážitky.  

Piátáci hľádáli poklád 

Žiaci III.A triedy prežili krásny deň detí v súkromnej záhrade. Spoločne si pripravili zdravé jedlá, ktoré si vychutnali na čerstvom 
vzduchu, obklopení zeleňou a kvetmi. Spoznávali rastlinky v bylinkovej záhrade a sledovali život vodnej korytnačky a priateľské-
ho psa. Veĺká zahrada im poskytla priestor na naháňačku a schovávačku.  

Den  detí  v III.A 



Škola v prírode je vždy miestom zábavy a dobrodružstiev. Dňa 6. júna 2022 odcestovali žiaci 4. ročníka s pani učiteľkami D. Fur-
kovou, L. Macákovou, N. Hudecovou a J. Beláňovou na 5 dní do prírody. Miestom vytúženého pobytu sa stalo Rekreačné zaria-
denie Orlík pri Novej Bani. Privítali ich krásne hory, ktoré sľubovali nevšedné zážitky. Aj napriek nepriaznivému počasiu mali 
žiaci každý deň pestrý športový a kultúrny program. Postarali sa o to šikovné animátorky. Deti si vyskúšali svoje sily, schopnosti 
a odvahu v športových súťažiach. Na večernom programe mali šancu prejaviť svoj talent v speve, v tanci alebo v maľovaní. So 
záujmom si vyskúšali aj hrnčiarske umenie a pletenie náramkov.Počas pobytu v škole v prírode sa žiaci nielen zabavili, ale aj 
načerpali ďalšie vedomosti a spoznali nové, krásne miesta nášho Slovenska.  



27. júna sa v našej škole konal Protidrogový a olympijský deň. Žiaci našej školy ho celý prežili hrami, súťažami a zábavou. Na 
začiatok sa predstavili talenty školy. Všetkým názorne predviedli, čo dokážu a aké je dôležité tráviť voľný čas učením sa nových 
vecí. Následne si každá trieda odbehla olympijské kolečko v hesle „Všetci za jedného, jeden za všetkých!“ Deti pokračovali cvi-
čením zumby s inštruktorkou a na záver ich prišli schladiť hasiči, ktorí deti prekvapili obrovskou penou. Žiaci školy ukázali, že sú 
aktívni športovci a dokážu sa zabávať pri športe a hrách.  
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