


 

 

 

 

Milí žiaci a všetci v škole! 

 

 

 Blížiace prázdniny už cítime vo vzduchu. Všetky vrabce o tom čvirikajú. 

Posledné zvonenie školského roka sa nezadržiteľne blíži. 

 Chcem sa poďakovať všetkým rodičom, učiteľom i žiakom, lebo sa spoloč-

ne snažili prebiť horami vedomostí, poznatkov, cvičení, školských úloh i dodr-

žiavaním školského poriadku. Teraz nastáva čas, aby si oddýchli od školských 

povinností. 

 Detská pozornosť je už rozptýlená a myšlienky už blúdia kdesi k vode 

a k chladivej zmrzline. Deti sa tešia na chvíle u starých rodičov, na výborné bab-

kine koláče a sladké ovocie zo záhrady. Chcú zažiť dobrodružstvá a huncútstvá 

so svojimi kamarátmi v letných táboroch a na výletoch počas voľných dní. 

 Chcem všetkým popriať krásne, slnečné a ničím nerušené leto. Leto plné 

oddychu a pohody. 

 Dovidenia v septembri! 
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Volám sa Michaela.  

Som z Vrábeľ a mám pätnásť rokov.  

Venujem sa divadlu a je to vec, ktorej sa chcem  

venovať aj v budúcnosti.  

Okrem toho veľa čítam a po novom sa  

venujem foteniu . 

Medzi moje sny patrí prechodiť celé Tatry a iné  

kopce sveta.  

Vlastnosti, ktoré u mňa prevládajú sú: 

úprimnosť, ambicióznosť, tvorivosť a introvertnosť.  

Keď si niečo zaumienim, tvrdo na tom  pracujem 

 a za  výsledok sa viem postaviť. 

Som tvrdohlavá, no vždy si vypočujem názory iných a nechám si poradiť.  

V štúdiu som sa rozhodla ďalej pokračovať na Párovskom gymnáziu v Nitre. 

                                                                                     Michaela Čajkovičová 



I.A Filip Matuška 

I.B Dávid Solotruk 

II.A Karin Lavová 

II.B Nela Melušová 

III.A Jakub Prešinský 

III.B Jakub Baráth 

III.C Ema Murgašová 

IV.A Hana Ondrušová 

IV.B Lucia Gulášová 

IV.C Adrián Malý 

V.A Peter Duchoň 

V.B Alexandra Felisová 

VI.A Martin Raček 

VI.B Peter Macák 

VII.A Matej Pavlík 

VII.B Samuel Chlpík 

VIII.A Vivien Vranová 

VIII.B Simona Bratová 

IX.A Radka Kováčiková 

IX.B Zuzana Ácsová 

 

 

 





 Máte doma žiaka a radi by ste vedeli viac o výsledkoch školy, ktorú navštevuje? Rebríčky môžu byť 
užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INECO 
uverejnil v novembri 2016 na svojich stránkach hodnotenie základných, stredných škôl a gymnázií. 
 Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble sa umiestnila na 28. mieste z viac ako 300 
škôl Nitrianskeho kraja a obstála najlepšie spomedzi vrábeľských škôl. Hodnotenie škôl bolo vypočítané 
na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku (Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov 
vo vybraných súťažiach. Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí sú úspešní v celonárodných 
testoch, v olympiádach a medzinárodných projektoch. Najlepšie umiestnenie vo Vrábľoch naša škola 
získala aj pri hodnotení, ktoré zverejnil Okresný úrad Nitra, odbor školstva v septembri 2016. V predme-
tových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2015/2016  sme sa umiestnili na 63. mies-
te z 311 škôl a vo vyhodnotení športových súťaží na 48. mieste v rámci kraja. 
 V novembri 2016 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Naši piataci boli oproti 
celoslovenskému priemeru lepší v slovenskom jazyku a literatúre o 5,8 % a v matematike dokonca o 
8,4%. 
 Uvedené úspechy nás tešia a napĺňajú hrdosťou, ale zároveň nás zaväzujú a motivujú 
k neustálemu zdokonaľovaniu, vylepšovaniu a napredovaniu. 

Mgr. Mária Lukáčová (zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble) 



Druháci sa v nedeľu 11.septembra 2016  zúčastnili akcie – "Minikurz bezpečnosti na cestách 
a prvej pomoci" v Nitre, na parkovisku LIDLA. Na začiatku školského roka dostali druháci od 
LIDLA knižku Kamil a Emil na cestách - učebnú pomôcku s témou dopravnej výchovy. Učebná 
pomôcka bola vydaná v spolupráci s Policajným zborom a Červeným krížom. Knižka je plná 
kresieb a zábavno - kreatívnych úloh, vo vnútri  je súťaž o perfektné bicykle pre celú triedu. 
Parkovisko sa zmenilo na dopravné ihrisko, hasiči, policajti, záchranári a členovia Červeného 
kríža pripravili  bohatý program.  

 Žiaci VIII. A a VIII. B triedy  absolvovali 22. septembra 2016 prvú exkurziu v novom školskom 
roku. Navštívili  v rámci nej tri historicky významné miesta: Múzeum holokaustu v Seredi, 
Bratislavský hrad a Slavín. Odchádzali s cieľom, čo najviac vidieť a čo najviac sa dozvedieť. Už 
návšteva múzea holokaustu bola  veľmi hlbokým zážitkom. V nemom úžase počúvali po-
drobnú prednášku o utrpení ľudí počas 2. svetovej vojny v záchytnom koncentračnom tábo-
re, v ktorom sa práve nachádzali, o deportácii židov a  o ich ťažkých životných príbehoch. 
Druhou zastávkou na  exkurzii bol Slavín . 
Podobne ako na Slavíne, aj pri vstupe na Bratislavský hrad nás naše spolužiačky Simona Bra-
tová, Natália Juríková a Katarína Dolníková oboznámili s jeho históriou. Zaujalo nás, že v 
XVIII. storočí bol Bratislavský hrad kráľovským sídlom, a že Mária Terézia sa o neho vzorne starala. 

Exkurzia do Serede a Bratislavy 

Dopravna  vy chova pre s kola kov 

Biela pastelka 2016 

Naša škola sa zapojila do finančnej zbierky Biela pastelka 2016. Žiaci i učitelia, ktorí venovali 
ľubovoľnú sumu, dostali odznak bielej pastelky alebo plagátik. Každý darca môže mať úžasný 
pocit z toho, že pomohol hendikepovaným ľuďom, aby ich život bol krajší, pestrejší 
a plnohodnotnejší. Výnos zo zbierky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré 
nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ako je výučba čítania a písania Braillovho písma, 
nácvik samostatnosti pohybu s bielou palicou, kurzy práce na počítači s hlasovým výstupom, nácvik samoobslužných činností 
– varenie, upratovanie, osobná hygiena a iné. Ambasádorom Bielej pastelky 2016 sa stal Matej Tóth, víťaz v chôdzi na 50 kilo-
metrov na olympiáde v Riu. Každému darcovi patrí obdiv a vďaka. 

Vy stava unika tnych diel 

Žiaci IV.C  navštívili výstavu sôch a obrazov Norberta Neuschla, umeleckého sochára 
a maliara. Bolo pre všetkých zážitkom obzrieť si tvorbu plnú vnútornej slobody, ktorá búra 
hranice všednosti. Diela, ktoré dokážu pobaviť i donútiť zamyslieť sa, boli plné farieb, fantázie 
a kreatívnych prvkov. Mohli sme z blízka sledovať  diela autora, ktorého práce môžeme vidieť 
aj na bookletoch viacerých slovenských kapiel. 



Exkurzia Č erveny  Kamen  

Dňa 7. októbra 2016 sa triedy siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie - hrad Červený Kameň. 
Nachádza sa na juhovýchodnom svahu Malých Karpát neďaleko Modry, nad obcou Častá. 
Sídlo významných panovníkov a šľachtických rodín sa niekoľkokrát upravovalo a vylepšovalo 
až na renesančno – barokovú pevnosť. Expozícia Slovenského národného múzea nám ponúk-
la klasické interiéry so zbierkami barokového a empírového nábytku od 16. do začiatku 20. 
storočia, portréty, obrazy, gobelíny, barokovú lekáreň, vojenskú techniku s historickými zbra-
ňami, kaplnku ako aj pivnice, do ktorých sme mali možnosť nahliadnuť. 

Exkurzia do Banskej S tiavnice 

V stredu, 5. októbra 2016, žiaci piatych ročníkov absolvovali exkurziu, na ktorej spoznávali 
banský život. Na začiatku navštívili neskoro barokovo - klasicistický kaštieľ s rozsiahlym anglic-
kým parkom v Svätom Antone.  V súčasnosti je sídlom múzea s historickou a poľovníckou 
expozíciou. Okrem nádherných interiérov s pôvodným nábytkom upútal chodbami s veľkým 
množstvom loveckých trofejí, najmä jeleních parohov. Skvostom bol Zlatý salón s nábytkom, 
ktorý venovala Mária Terézia ako súčasť svadobného daru svojej dcére Márii Antoinette. Ich 
ďalšie kroky smerovali do Slovenského banského múzea v prírode, ktoré sa nachádza na pô-
vodných banských dielach šachty Ondrej a štôlne Bartolomej.  

Vy stava obrazov 

Deti sa od malička učia spoznávať svet cez obrazové vnímanie. Vnímajú aj obraz samotný, 
jeho farby, podobnosť s realitou, spôsob, akým je zachytený. Umenie tiež rozvíja myslenie, 
fantáziu a  estetický vkus. I v takej malej výstavnej sieni, aká je vo Vrábľoch v Stoličnom do-
me, sa deti  naučia, ako s umením pracovať. Deti to totiž nezvládnu hneď samé. Treba sa 
s nimi rozprávať o tom, čo vidia. Je dobré dávať si navzájom otázky.  Deti majú možnosť vy-
jadriť svoj názor. V dielach sa snažíme nájsť  zaujímavé témy, oblasti a podnety. Toto všetko 
by malo byť súčasťou bežného života. Obrazy Andrei Mozolovej, plné fantázie a krásnych 
hrejivých farieb boli pre žiakov milým spestrením jesennej vychádzky do mesta. 

Žiaci druhého ročníka zažili 16. novembra nevšedné vyučovanie.  Vybrali sa na exkurziu do 
Levíc, kde navštívili zábavno – vzdelávacie centrum Atlantis. V prvej časti exkurzie sa vydali na 
cestu do vesmíru, počas ktorej spoznávali planéty Slnečnej sústavy a na chvíľu sa mohli cítiť 
ako naozajstní kozmonauti v kozmickej lodi. V druhej časti exkurzie ich čakalo 82 interaktív-
nych exponátov, pri ktorých si mohli vyskúšať svoje logické myslenie, šikovnosť a zručnosť. No 
najväčšiu zábavu zažili pri nádherných veľkých bublinách, do ktorých sa zmestilo niekoľko detí 
naraz. Dopoludnie strávené v Atlantis centre bolo nielen zábavné, ale aj poučné. 

Na vs teva vzdela vacieho a za bavne ho centra Atlantis 

Žiaci IV. C navštívili výstavu fotografií Juraja Gavuru pod názvom Mystérium krajiny. Pozreli 
sme fotografie zamerané na krajinu, panorámu, detail i makrofotografiu. Hlboko na nás pôso-
bili jednoduché kompozície plné svetelnej a farebnej harmónie. Vnímali sme umeleckú hod-
notu fotografie, ktorá je jedna z najstálejších dokumentačných výpovedí doby. Je to zatiaľ 
najstálejší a najdlhšie sa uchovateľný materiál, ktorému čas pridáva na hodnote. Snáď sa žiaci 
inšpirujú i týmto druhom umenia. 

Krajina cez objektí v 



Den  jabl k 

14. októbra bol i na našej škole Deň jabĺk. Vyhlasuje ho Liga proti rakovine vrámci Týždňa proti 
rakovine. Je to každoročná preventívna kampaň, ktorá sa snaží motivovať ľudí k starostlivosti 
o svoje zdravie, k zdravšiemu životnému štýlu, a najmä pravidelnému pohybu. Počas tohto 
dňa dobrovoľníci v uliciach rozdávajú okoloidúcim čerstvé šťavnaté jablká, aby aj takto pripo-
mínali občanom potrebu pamätať na zdravý životný štýl. Jablko taktiež symbolizuje náhradu 
za cigaretu, ktorej sa, žiaľ, dnešná mládež omnoho viac chytá ako zdravého ovocia. Naši žiaci 
sa spoločným jedením jabĺk stali súčasťou kampane.  

Majstrovstva  Slovenska v papierovom modela rstve 

Radka Kováčiková a Michaela Čajkovičová z IX.A sa 15. októbra 2016 zúčastnili XXII. ročníka 
medzinárodnej verejnej súťaže a výstavy plastových a papierových modelov „Cena primátora 
mesta Nitra“ s  origami „Labute“. Na projekte pracovali spolu so spolužiačkami Ivanou 
Slamkovou a Dominikou Čengerovou, ktoré ich spoločnú prácu úspešne prezentovali už 18. 
marca 2016 na okresnom kole v Centre voľného času Domino v Nitre, kde vybojovali postup. 
V silnej konkurencii papierových modelov z Čiech, Maďarska a Slovenska sa umiestnili 
v kategórii juniori do 18 rokov na krásnom 2. mieste a boli ocenené striebornými medailami. 
V kategórii majstrovstiev Slovenska 2016 zároveň získali pohár za 3. miesto a titul „Majster 
Slovenskej republiky v papierovom modelárstve juniorov 2016“. Žiačky ukázali trpezlivosť, fantáziu a získali nové skúsenosti. 

Majstrovstva  okresu v bedmintone 
Žiaci 7. ročníka: Emma Foltánová, Slávka Kušanová, Jakub Jahn a Andrej Čajkovič sa zúčas-
tnili okresného kola súťaže v bedmintone v Nitre. Súťažili v dvoch kategóriách,  zvlášť chlap-
ci a dievčatá. Chlapci obsadili 3. miesto, dievčatá zvíťazili a postúpili do krajského kola, kto-
ré sa uskutoční 10. novembra v Šuranoch. 

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády s celkovým poč-
tom súťažiacich 45. Všetci žiaci na prvých troch miestach sú úspešnými riešiteľmi. Výsledky 
pre jednotlivé kategórie: Kategória G (5. ročník):   1. miesto –  Matej Kováč, 2. miesto – Ale-
xandra Striešková, 3. miesto – Michal Bujdák Kategória F (6. – 7. ročník): 1. miesto – Matej 
Pavlík, 2. miesto – Slavomíra Kušanová, 3. miesto – Samuel Chlpík Kategória E (8. – 9. roč-
ník):  1. miesto – Ingrid Melišíková, 2. miesto – Sára Chlpíková, 3. miesto – Adam Tóth Úspeš-
nými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálny počet bodov 55 z celko-
vého počtu 100 bodov z teoretickej časti spolu s miestnou krajinou a z praktickej časti. Do 
obvodového kola postúpili všetci uvedení žiaci v jednotlivých kategóriách G,F a E. Absolút-
nym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je Matej Kováč z V.A triedy (83 bo-
dov).  

       S kolske  kolo geografickej olympia dy 

Tak ako minulý rok, aj tento rok sme sa zúčastnili regionálneho kola robotickej súťaže First Lego League, Téma tohto ročníka 
bola „ Animal Allies – Zvieratá a ľudia“. Predviedli sme svojho robota s jeho  „schopnosťami“, ktorého sme programovali na 
krúžku Robolab. Náš tím VRB roboti pozostával z týchto žiakov: Matej Pavlík (7.A), Martin Raček (6.A), Filip Kéry(6.A), Michal 
Kovačik(6.A), Fabian Kunkela(6.A), Lukáš Červený(6.A). Súťažili sme v 4 kategóriách: Team Work, Robot Design, Research Pro-
ject a Robot Game, kde robot zdolával jednotlivé misie. Táto súťaž bola hlavne o  spojení zábavy s vedou a technológiou, o 
tímovej spolupráci, o spoločnom riešení zaujímavých úloh, stavaní a programovaní robotov zo stavebníc LEGO. Vládla tam 
príjemná, priateľská a hlavne súťaživá atmosféra. Skončili sme na 8.mieste, z čoho sme sa veľmi tešili, nakoľko konkurencia 
bola dosť silná. A ešte sme získali mimoriadnu cenu poroty za presvedčivý Robot  Design. Zo súťaže sme si priniesli veľa nových 
zážitkov a skúseností. Tešíme sa na budúci ročník! 

Roboticka  su ťaz  First Lego League 



Navs tí vil na s Mikula s  

V  slávnostnej nálade prežili všetci žiaci školy sviatok Mikuláša. Navštívil ich spolu so svojimi 
pomocníkmi čertíkmi a anjelikmi. Pochválil dobré deti a od tých nezbednejších si vypočul 
sľub, že sa polepšia. Všetkých odmenil sladkosťami. Pri odchode na ďalekú cestu ho deti od-
prevádzali milými piesňami a usmiatymi tváričkami. Dovidenia Mikuláš, uvidíme sa znovu 
o rok! 

Olympia da v ANJ - okresne  kolo 

Dňa 17. 1. 2017 sa Filip Martinec zo 7.b zúčastnil okresného kola olympiády v anglickom jazyku v Nitre.  Táto jazyková sú-
ťaž je známa svojou náročnosťou, napriek tomu Filip v silnej konkurencii skončil ako úspešný riešiteľ na peknom 6. mieste. 
Filipovi srdečne blahoželáme  a želáme veľa ďalších úspechov pri reprezentácii našej školy. 

Lyz iarsky vy cvik 

V dňoch od 22. 1. - 26. 1. absolvovalo 38 žiakov našej školy pod vedením skúsených a kvali-
fikovaných inštruktorov PaedDr. K. Drienovský, PaedDr. D. Andová a Mgr. R. Kupec lyžiar-
sky výcvik. O zdravie našich detí sa zodpovedne  starala zdravotníčka Evka Kováčová. Poča-
sie nám prialo, svietilo slniečko a deti sa dosýta lyžovali. Pokročilí lyžiari využili sedačkovú 
lanovku a začiatočníci lyžovali na menej náročnej zjazdovke, ale všetci zvládli základy lyžo-
vania. Týždeň rýchlo ubehol a už sme doma. Ale mnohí odchádzali s predsavzatím, že o rok 
sa  na svahu stretneme. 

Dňa 22. 3. 2017 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v športovej gymnastike, ktorých sa zú-
častnili aj žiaci a žiačky našej školy. Súťažilo sa v troch kategóriách: kategória A (žiaci 
a žiačky 1.- 3.ročníka), kategória B (žiaci a žiačky 4.- 6.ročníka), kategória C (žiaci a žiačky 7.- 
9.ročníka). Pod vedením p. uč. J. Sádovskej naše najmladšie a najstaršie gymnastky obhájili 
minuloročný titul  majsteriek Nitrianskeho okresu a budú okres Nitra reprezentovať na Maj-
strovstvách kraja v Nových Zámkoch. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: žiačky – akrobatika, 
hrazda, preskok, cvičenie na lavičke, žiaci – akrobatika, hrazda, preskok, člnkový beh 
Kategória A – dievčatá: 1.miesto v zložení: Lea Jamrišková, Veronika Záhorská, Zarka Adamčíková, Dianka Marhevszká. 
Kategória A – chlapci: 2.miesto v zložení: Boris Eliáš, Damian Očovský, Martin Štefák, Tomáš Kvaššay, Michal Guláš.  
Kategória B – dievčatá: 2.miesto v zložení: Nikolka Filipčíková, Vaneska Valachová, Janka Roháčová, Sandra Fuleová. 
Kategória C – dievčatá: 1.miesto v zložení: Hana Sakáčová, Bibiana Mináriková, Lívia Šabíková, Liana Sára Steinbaueová. 
Boris Eliaš zároveň získal 1.miesto za najlepšieho gymnastu zo všetkých chlapcov v kategórii A. Hanka Sakáčová získala 
1.miesto za najlepšiu gymnastku zo všetkých dievčat v kategórii C. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov v krajskom kole a v ďalších súťažiach. 

Gymnastky obha jili svoj titul majsteriek okresu 



Halloweensky  vec ierok siedmakov 

Už niekoľko rokov i my na Slovensku poznáme sviatok Halloween, ktorý k nám prišiel zo zá-
padných krajín. Najmä v USA má svoju históriu, keď sa deti v podvečer 31. októbra  prezliekajú 
do masiek a "koledujú" medzi susedmi, s cieľom získať čo najviac sladkostí. V našej krajine sa 
vďaka tomuto sviatku udomácnil zvyk, keď sa deti ale i dospelí tiež prezliekajú do masiek a 
majú z toho veľkú zábavu. V predstihu (24. októbra) si siedmaci spríjemnili podvečer v kostý-
moch a maskách, ktoré boli originálne a nápadité. žiakom siedmeho ročníka. 

Halloween na kru z ku anglicke ho jazyka 

Čarodejnice, duchovia a rôzne príšery sa stretli na jednej veľkej strašidelnej party. Boli to žiaci 
navštevujúci krúžok anglického jazyka, ktorí takto oslávili Halloween. Najskôr súťažili o najši-
kovnejší team v lúštení anglických rébusov, šifier a krížoviek. Potom sa masky roztancovali a 
na tanečnom parkete sa uskutočnila súťaž o nastrašidelnejšieho tanečníka.   

Vys etrení m k prevencii choro b 

V našej škole prebehol projekt preventívnych snímaní nožných klenieb žiakov. Otlačky nohy boli 
snímané špeciálnou podografickou doskou, ktorá je napojená na počítač. Otlačok nožnej klenby 
a jeho tlakové rozloženie poslúžilo na posúdenie postavenia členku, plochonohosti alebo vyso-
kej nožnej klenby. Toto vyšetrenie ukáže aj  symetriu držania tela, rozloženie váhy na dolných 
končatinách a iné parametre. U detí sa v ranom veku vytvárajú nožné klenby, vytvárajú sa svaly 
a spevňujú sa väzy. To všetko si vyžaduje dohľad rodičov, prípadne špecialistov. Podológ nohy 
prehliada a vyšetruje. Konzultuje s pacientom jeho problémy, bolestivé stavy a  vysvetľuje súvis-
losti s celým pohybovým ústrojenstvom. Diagnostiku postavenie nožnej klenby, stav palcov a 
klasifikuje stupeň postihnutia. Podľa potreby odosiela na vyšetrenie k špecialistovi z odboru or-
topédie. Mnoho rodičov uprednostní radšej včasnú diagnostiku problému, ako dlhodobú liečbu. 

Na našej škole sa konal Deň otvorených dverí, určený pre budúcich prváčikov. Prišli nás po-
zrieť škôlkari z Vrábeľ, Horného Ohaja, Nevidzian, Meleku a  Lúčnice nad Žitavou. Pre deti 
boli pripravené rôzne aktivity, ktorými ich sprevádzali dievčatá z  našej školy. V telocvični si 
malí predškoláci zahrali futbal či kolky, v jazykovej učebni si vyskúšali angličtinu, predviedli 
svoje výtvarné schopnosti. Nemohli chýbať ani členovia Modrých Trakov, ktorí deti rozvese-
lili svojim vystúpením. Zvedaví škôlkari sa išli pozrieť aj na vyučovanie do prvých tried. Po 
zvládnutí všetkých úloh čakalo na deti v jedálni prekvapenie v podobe mafinov a čajíku. Dú-
fame, že sa budúcim školákom v našej škole páčilo a stretneme sa spolu v prváckych lavi-
ciach. 

Otvorili sme dvere s ko lkarom 



Prví  v Tanec nom kolotoc i 

Dňa 31. marca 2017 sa žiačky zo 6. a 7. ročníkov, Vanesa Ďuráčová, Barbora Baracká, Ivana 
Zámečníková, Hana Sádovská, Lívia Šabíková, Karin Kováčiková, Bibiana Mináriková, Natália 
Mihóková, Nina Vojteková, zúčastnili  tanečnej súťaže Tanečný kolotoč, ktorú organizovalo 
Krajské osvetové stredisko v Nitre. Súťažilo sa vo viacerých tanečných kategóriách rozdelených 
podľa tanečných štýlov a podľa veku súťažiacich.  Naše žiačky tancovali v kategórii Disco tan-
cov, kde aj napriek veľkej konkurencii (minuloročný slovenský víťaz tejto kategórie), dokázali 
zvíťaziť. So skupinovým tancom sa umiestnili na 1. mieste a so sólom (L. Šabíková) na 3. mies-
te. Skupina dievčat postupuje na krajské kolo súťaže, ktoré bude opäť v Nitre. 

Nas i z iaci u spes ní  v ekologicky ch su ťaz iach 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili  do súťaží a projektov, ktoré organizuje 
Strom života. Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organi-
zácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou 
viac ako tridsaťročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. 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. 
Jednou z nich je aj deviaty ročník súťaže „Tajomstvo stromu“, do ktorého sa zapojilo 363 žia-
kov z 58 klubov. Na našej škole pôsobí Klub Mladý ekológ, ktorý v tejto súťaži úspešne reprezentovala Vivien Vranová z VIII.A 
triedy a získala Diplom uznania poroty za zaujímavé výtvarné dielo. Podobne sme v tomto školskom roku boli úspešní aj v 7. 
ročníku súťaže amatérskych fotografií „Zrkadlo duše“, v ktorej získali Emma Foltánová a Samuel Chlpík zo VII.B triedy 
z celkového hodnotenia viac ako 300 fotografií z 38 klubov tiež Diplom uznania poroty. 

Sla vnostny  za pis prva kov 

Dňa 1. apríla sa na našej škole konal slávnostný zápis prvákov na školský rok 2017/2018. Pre 
budúcich prvákov bol pripravený pestrý program. Na úvod zatancovali mažoretky a deti z 
tanečného krúžku. Neskôr škôlkari predviedli svoje vedomosti na otvorenej hodine prírodo-
vedy. Prváci im ukázali, čo všetko sa od septembra naučili. Po otvorenej hodine žiačky 7. – 9. 
ročníka previedli budúcich prvákov aj s rodičmi po celej škole, kde ich čakali rôzne stanoviš-
tia. Deti mali možnosť predviesť svoje znalosti z anglického jazyka na interaktívnej tabuli, žiaci 
z krúžku Robolab im ukázali svoje modely z lega, vďaka ktorým na súťažiach získali nejednu 
cenu. Nechýbala ani fyzicko-chemická zastávka, na ktorej naši žiaci 8. ročníka deťom na poku-
soch predviedli, že aj fyzika a chémia sú zábavné. V dielni si mohli prezrieť výrobky z dreva, ktoré vyrobili naši žiaci na hodi-
nách technickej výchovy. Na svoje si prišli v našej COMP učebni, v ktorej sa predbiehali, kto nakreslí krajší obrázok. O zábavu 
mali postarané aj pri žiakoch z divadelného krúžku MoDRé TRaKy, ktorí im ukázali, ako vzniká divadelné predstavenie. Fyzic-
kú zdatnosť ukázali v telocvični, kde ich čakali naše gymnastky, ktoré im predviedli ukážky na kruhoch, hrazde, preskoky. 
Všetko si neskôr deti mohli vyskúšať samé. Svoje výtvarné schopnosti budúci prváci predviedli pri vytváraní veľkonočného 
kuriatka. Na záver ich čakalo občerstvenie v podobe mafinov a džúsu. Už teraz sa tešíme, keď škôlkari v septembri zasadnú 
do prváckych lavíc a ukážu, čo všetko vedia. 



Mladí  za chrana ri ČO opa ť ví ťazmi okresu 

Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo vnútra SR, 
sa žiaci našej školy zúčastňujú už pravidelne. Reprezentovali ju dve družstvá. Družstvo 
A v zložení: I. Melišíková, S. Sádovský, T. Koscelníková, M. Záhorský. Družstvo B v zložení: Zuza-
na Ácsová, Petra Sitášová, Samuel Sakáč, Max Demeš. Tento rok odchádzali na okresné kolo 
súťaže s cieľom najvyšším – obhájiť okresné prvenstvo z predchádzajúcich dvoch ročníkov 
a stať sa tretíkrát po sebe držiteľmi putovného pohára. Súťažilo sa v náročných disciplínach 
(vedomostné testy, civilná ochrana, protipožiarna ochrana, zdravotná príprava a streľba zo 
vzduchovky), ktoré si vyžadujú nielen veľa vedomostí, ale aj praktických zručností. Najnároč-
nejšou disciplínou bola zdravotná príprava, ale aj na ďalších šiestich stanovištiach museli žiaci zabojovať, vynaložiť veľa úsilia 
a preukázať svoje vedomosti a zručnosti. Svedomitá príprava, skúsenosti, vytrvalosť, bojovnosť a odhodlanie nášho víťazného A 
družstva sa pretavila do úspechu a za sebou zanechali všetkých 10 konkurenčných družstiev. Stanovený cieľ bol splnený. Obhá-
jili prvé miesto, čím sme sa kvalifikovali na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v dňoch 13. – 15. júna 2017 
v okolí vodného diela Gabčíkovo. Všetkým spomínaným žiakom k úspechom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za vzornú re-
prezentáciu, šírenie dobrého mena našej školy a mesta Vráble. Želáme im veľa úspechov na Majstrovstvách Slovenskej republi-
ky. 

Regiona lna vy chova v mu zeu 

Žiaci 6. ročníka sa počas regionálnej výchovy učili mimo školy. Navštívili Mestské múzeum vo 
Vrábľoch a využili zbierkový fond pre obohatenie svojich vedomostí. Je veľmi dôležité 
u žiakov formovať úctu k tradíciám obce i k historickým osobnostiam, ktoré žili vo Vrábľoch. 
K takým nepochybne patrili Jozef a Štefan Nécsey. Mesto Vráble a Tekovské múzeum v Levi-
ciach pripravilo výstavu „Zbierka rodiny Necsey“. Predmety tejto zbierky sa stali prvými ex-
ponátmi Tekovského múzea a teraz sa opäť vrátili do Vrábeľ na dočasnú výstavu. Žiaci si 
pozreli historické, národopisné, umelecké predmety, knihy aj fotografie. Pozornosť upútali i 
nádherné kresby motýľov. Pri poznávaní regiónu je návšteva múzea jednou z možností zážit-
kového učenia. Cieľom našej modernej školy je začleniť a zúročiť aj vzdelávací potenciál 
miesta a regiónu a využiť ho na rozšírenie učiva. 

Naša škola sa v rámci osvetového programu Dental Alarm zúčastnila školenia zameraného na 
dentálnu hygienu žiakov mladšieho školského veku. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka absolvovali 4 pred-
nášky spojené s praktickou inštruktážou. Prednášky viedli študentky zubného lekárstva, ktoré 
v súčasnej dobe pôsobia ako školiteľky Dental Alarmu. Deti si vypočuli zaujímavé informácie o 
stavbe zubov, úlohe ďasien, jazyka a pier. Zároveň sa dozvedeli, ako sa dá účinne predchádzať 
zubnému kazu nielen čistením chrupu, ale aj každodenným dodržiavaním správnych stravova-
cích zásad a pravidiel. V praktickej časti mali možnosť pracovať s modelom chrupu, na ktorom 
si skúšali správne pohyby a smerovanie zubnej kefky.          

Prevenc ny  osvetovy  program Dental Alarm 



Klub Mlady  ekolo g v projekte Kysly  da z ď 

Šikovní stromáci sa aj tento rok (jesenné a jarné merania) zapojili do Programu Modré z neba. V 
rámci projektu Kyslý dážď si vlastnoručne zhotovili meteorologickú stanicu a sledovali počasie vo 
svojom meste počas 25 dní. Monitorovali čistotu ovzdušia, smer vetra, druh, množstvo a pH zrážok. 
Meteorologický tím tento školský rok tvorili žiaci VII.B triedy: E. Ráczová, S. Kušanová, L. S. Stenbau-
erová, Ch. Leckéšová, V. Ďuráčová, H. Sakáčová, E. Foltánová, L. Réšoová, F. Martinec, M. Kudryová, 
S. Pulpitlová, L. Šimoniková, J. Babec a S. Chlpík. Počas monitoringu stromáci vypĺňali záznamové 
karty, sledovali počasie a pH zrážok aj na internete. Ďalej zisťovali fyzicko-geografické a demografické charakteristiky sledo-
vaného územia, historické aspekty a ostatné zaujímavosti mesta Vráble. Výsledky projektu zaslali Mladí ekologici do Kancelá-
rie Stromu života v Bratislave. 

Turisti v arbore te 

Žiaci turistického krúžku navštívili botanickú záhradu Arborétum Mlyňany. Prezreli si časť zbierky vzácnych 
drevín, ktoré pochádzajú z rôznych častí sveta. Práve v tomto období je park najkrajší, pretože kvitnú krásne 
exotické kry a kvety. Všetko žiari nádhernými farbami a vzduch je presýtený úžasnými vôňami. Zároveň sa 
zúčastnili prezentácie a prednášky, ktorú organizovali ochrancovia dravých vtákov na Slovensku. Konala sa v 
Starom parku pred kaštieľom a deti mali možnosť vidieť naše voľne žijúce dravé vtáky a sovy. Mohli si chytiť 
orla skalného, krkavca čierneho, výra skalného a plamienku driemavú. Zúčastnili sa aj relaxačných aktivít, 
ktoré boli pripravené pre deti v Starom kaštieli. 

Hradovanie na Nitrianskom hrade 

Dňa 7. mája sa žiaci I.A, I.B a VI.B triedy spolu so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami zúčastnili 
zážitkového popoludnia Žigmundov stredovek na Nitrianskom hrade. Počas krásneho slnečného po-
poludnia sa preniesli do čias stredoveku, kde si pozreli vystúpenie skupiny historického šermu Bojník, 
historické tance, výučbu historického šermu.  Dobový tanec sa mohli deti a rodičia naučiť pod vede-
ním skúsených tanečníkov. Kto mal chuť, okúsil jedlá z dobovej kuchyne. Nechýbali ani rôzne hry pre 
malých a veľkých, pasovanie za rytierov, orientálne tance či módna prehliadka historických kostý-
mov, v ktorých sa mohli návštevníci aj odfotografovať. Tých najmenších asi najviac zaujali sokoliari. 
Po ich vystúpení si mohli pohladkať sovy, prípadne dať si na ruku naše najväčšie dravce. V hradnej veži sa dozvedeli veľa zaují-
mavostí o vývoji mečov a brnenia. Históriu tohto obdobia rodičia. Všetkým rodičom a deťom ďakujeme za príjemne strávené 
popoludnie a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. 

Aká zaujímavá je práca meteorológov si vyskúšali žiaci 7. ročníka. Nemali profesionálne vybave-
nie, a tak využili svoje vedomosti a vyrobili si meracie „prístroje“ sami. Niektoré tímy vyrobili 
meteorologické búdky, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani pred profesionálmi. Búdky obsahovali 
anemometer, veternú smerovku, teplomer, vlhkomer, barometer, lapač nečistôt, zrážkomer. 
Žiaci pravidelne zapisovali namerané hodnoty fyzikálnych veličín, výsledky prehľadne graficky 
spracovali a porovnali s predpoveďou počasia v médiách. Projekt preveril širokú škálu vedomostí 
našich siedmakov a zároveň im ukázal, aké je dôležité mať v tíme kamarátov, na ktorých sa môžu 
spoľahnúť. Ktovie, možno z niektorého z nich bude raz naozajstný meteorológ. 

Mladí  meteorolo govia 



·  

·  

Den  mlieka 

Tretí májový utorok si každý rok pripomíname  Svetový deň mlieka. Mlieko a mliečne výrobky 
majú vysokú výživovú hodnotu, pretože obsahujú tri základné živiny: bielkoviny, tuky, sacha-
ridy a ďalej vitamíny, a niektoré minerálne látky. Sú však najmä dôležitým zdrojom vápnika, 
ktorý je dôležitý pre správny vývoj kostí a zubov. Mlieko nás sprevádza celým životom. Aj 
my  sme si  pripili pohárom mlieka na zdravie nás všetkých. Mlieko nám do školy priviezli 
z Poľnohospodárskeho družstva vo Vrábľoch. Ďakujeme pánovi Erikovi Solárovi. Rohlíky 
k mlieku darovala pekáreň MAAN s.r.o Vráble - rodina Austenova. 

Na vs teva planeta ria 

Žiaci štvrtého ročníka s triednymi učiteľkami  S. Kramárovou, A. Gajdošovou a A. Urbanskou 
sa zúčastnili vlastivednej exkurzie do Piešťan.  Prehliadku začali v Balneologickom múzeu s 
historickými exponátmi. Zaujímavá  bola vyhliadková plavba loďou po priehradnej nádrži 
Sĺňava, ktorá je zásobárňou vody pre elektráreň. Videli tu vodnolyžiarsky vlek a vtáčí ostrov 
Čajka, ktorý je zahrnutý do zoznamu vzácnych vtáčích území Európy. Na Kolonádovom mos-
te, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa odfotili pri soche „barlolamača“ odliateho 
z bronzu. Zastavili sa pri liečivom prameni a prezreli si kúpeľné domy s nádherným okolím 
vhodným na relax. Príjemným spestrením bola prehliadka mesta  z vláčiku.  Z výletu si odná-
šali  pekné dojmy a poznatky. 

Pies ťany – ku peľne  mesto 

Ľudí oddávna zaujímala hviezdna obloha. Deti tiež rady pozorujú hviezdy voľným okom, ale 
oveľa zaujímavejšie je to pomocou ďalekohľadu. Počas marcovej návštevy Planetária Maximi-
liana Hella v Žiari nad Hronom si žiaci 4. ročníka ZŠ s MŠ, Lúky aj s triednymi učiteľkami A. Gaj-
došovou, Kramárovou a Urbanskou prezreli najprv vnútornú výzdobu budovy. Skrášľovali ju 
najmä obrazy vesmírnych telies, astronómov, astronautov, rakiet a umelých družíc, detailné 
zábery hviezd, galaxií... Po chvíli nasledovala najkrajšia časť návštevy. Usadili sme sa 
v polohovateľných kreslách a pozerali sme v planetáriu na krásnu nočnú oblohu posiatu 
hviezdami od severu po juh, od východu po západ. Vidieť množstvo súhvezdí, hviezd, naše Slnko, planéty Slnečnej sústavy za 
jedinú hodinu  bolo naozaj úžasné. Zraky sme upriamovali aj na kreslenú postavičku Ufonika, ktorý nám podával množstvo 
informácií, ktoré sa v učebnici prírodovedy nenachádzajú. Po skončení audiovizuálneho programu o vzdialenom vesmíre 
sme prešli do učebne so zaujímavými modelmi vesmírnych telies. Po zopakovaní množstva informácií o vesmíre, nám bolo 
názorne ukázané, prečo sa strieda na Zemi noc a deň, ročné obdobia, pohľady na našu prirodzenú družicu Mesiac. Videli 
sme aj pohyb planét okolo Slnka na modeli Slnečnej sústavy. Krásne počasie nám umožnilo pozorovať cez špeciálny ďale-
kohľad Slnko. Dozvedeli sme sa, ako dávno sa používajú ďalekohľady na pozorovanie vesmíru, ako sa zmenili, zdokonalili 
a aké najväčšie ďalekohľady na svete existujú. Exkurzia bola vhodným zopakovaním učiva o vesmíre z prírodovedy. 





Sla vnostna  imatrikula cia 

Dňa 26. októbra 2016 sa uskutočnila na našej škole slávnostná imatrikulácia - prijatie prvákov do 
cechu žiackeho. Deti zvládli svoj veľký deň na jednotku. Predviedli svoju šikovnosť v recitovaní, 
spievaní i v tanci. Program obohatili členovia divadelného súboru Modré divadlo a usmiate tvá-
ričky našich prváčikov žiarili šťastím. Potom nadišla chvíľa, keď ich riaditeľ, K. Drienovský, paso-
val za žiakov našej veľkej školy. Prevzali si pasovaciu listinu a sladkosť. Slávnostná imatrikulácia 
bola príjemný zážitkom pre deti, učiteľov, ale aj rodičov a najbližších príbuzných. Veľa šťastia, 
úsmevov a úspechov v škole, milí prváci! 

Talenty S KD 2017 

ŠKD pripravil i tento rok pre deti prehliadku s názvom Talenty ŠKD. Prihlásili sa deti, ktoré vyni-
kajú v umeleckých, športových i iných oblastiach. Zapojili sa zo všetkých oddelení ŠKD. Nálada 
bola výborná, povzbudzovalo sa potleskom a dokonca sa aj spoločne spievalo. Deti sa prezen-
tovali  výtvarnými prácami, tancom, spevom, hrou na hudobné nástroje, divadielkom a inými 
tvorivými prácami. Každé vystupujúce dieťa  dostalo za odmenu od pani vychovávateliek dip-
lom a sladkosť. O tom, že sme prežili spoločne krásne popoludnie, svedčia fotografie. 

Beseda o denta lnej starostlivosti a u stnej hygiene v S KD 

Žiaci ŠKD absolvovali edukatívnu besedu zameranú na starostlivosť  o chrup. Žiakom bolo ukázané, ako sa majú správne starať 
o zuby, ďasná a celkovú ústnu hygienu. Na modeloch zubov bolo žiakom predvedené čistenie zubnou kefkou. Dozvedeli sa, 
ako často je potrebné si zuby umývať, aké zubné kefky, zubné pasty by mali používať. Ďalej boli žiaci upozornení, ktoré potra-
viny sú pre nich najzdravšie, a ktoré zubom škodia. Žiaci kládli otázky, ktoré sa týkali používania ústnej vody, dentálnej nite, či 
preventívnych prehliadok. Na záver žiaci zaspievali pieseň o zúbkoch, odprezentovali plagát, ktorý nakreslili a boli obdarovaní 
diplomami. Touto cestou veľmi pekne ďakujeme Nikolete Ághovej, ktorá túto poučnú besedu viedla. 



Stras idielka, rozpra vkove  postavy a „TEQIČ A K“ 

Pod týmto názvom sa každoročne v septembri uskutočňuje vyrezávanie a zdobenie tekvíc. V 
našom Školskom klube detí sa táto akcia stala tradíciou. Deti spolu s rodičmi vytvárali rôzne 
postavičky z tekvíc: známe rozprávkové bytosti a strašidielka. Pod zručnými rukami rodičov, 
starých rodičov a ich detí, vznikli majstrovské diela. Z jednotlivých oddelení ŠKD potom postup-
ne vychádzali veselé strašidielka, zvieratá a vesmírne bytosti. Tento rok našu výstavu tekvíc 
doplnili aj žiaci 6.B, ktorí svoju šikovnosť reprezentovali aranžovaním rôznych jesenných plo-
dov, kvetov a ovocia do košíkov.  

Olympia da v S KD 

Dňa 17.10. 2016 sa na našej škole konala športová olympiáda.Tak ako na ozajstnej olympiá-
de, ani tu nechýbal úvodný ceremoniál sprevádzaný nástupom súťažiacich, ktorých sprevá-
dzali vlajkonosiči. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach: hod kriketovou loptičkou, prekážkový 
beh, triafanie šípok, podávaná s loptou, strieľanie loptičky pomocou hokejky do bránky. Súťa-
živosť a radosť z pohybu našim žiakom rozhodne nechýbala.  

Sviatok hasic ov 

Deti z nášho ŠKD navštívili hasičskú stanicu vo Vrábľoch pri príležitosti ich sviatku sv. Floriána, patróna hasičov. Hasiči ich milo 
privítali a oboznámili s programom, ktorý si pre nich pripravili. Od detí dostali obrázky hasičov, hasičských áut, ale i srdiečka. V 
praxi si mohli vyskúšať techniku, ktorú hasiči používajú pri zásahoch, hasili vodou, pozreli si hasičské autá zvnútra, v ktorých si 
mohli aj  posedieť. Hasiči boli milí a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky detí. Po návrate z akcie deti rodičom  porozprávali o 
ich zážitkoch z pekného popoludnia. Všetkým hasičom ďakujeme a prajeme všetko najlepšie k ich sviatku. 

Jeseň a púšťanie šarkanov k sebe neodmysliteľne patria. Dňa 9. 11. 2016 bolo počasie ideálne 
pre túto obľúbenú jesennú zábavu. Deti si v školskom klube potrápili hlavičky, vymysleli a zos-
trojili krásnych šarkanov, ktorých však bolo treba otestovať. Vietor bol dostatočne silný, a tak 
sa deti spolu s pani vychovávateľkami vybrali na školské ihrisko. Dostať šarkanov do vzduchu 
nebolo také jednoduché, ako to vyzeralo a vyžadovalo si kopec trpezlivosti a tréningu. Svojimi 
výtvormi si žiaci vyzdobili aj priestory školy.  

Pusti drakov do oblakov 

Dňa 8. 12. 2016 sa v ŠKD uskutočnilo vianočné aranžovanie. Pod  šikovnými rukami detí z  3. A a 3. B. vznikali aranžmány, z 
ktorých každý bol originálny. Deti dali do nich okrem svojej šikovnosti aj kus svojho srdiečka. Dotvorili vianočnú atmosféru a 
dokázali, že nie sú iba múdre a šikovné, ale majú aj vkus, cit pre krásu a chuť krásu okolo seba vytvárať. 

       Vianoc ne  aranz ovanie v S KD 



Na vs teva hasic skej stanice 

Žiaci 3. A a 3. B navštívili hasičskú stanicu vo Vrábľoch. Hasiči nás privítali v pekných uniformách. Poukazovali nám všetko, čo 
patrí k ich práci, aké nástroje a náradie používajú  a akú majú výstroj. Vyskúšali sme si prilby a dovolili nám prezrieť si hasič-
ské autá,  ich vybavenie technikou zvonka aj zvnútra. Návšteva hasičskej stanice zanechala u žiakov veľký dojem. Zážitkovým 
učením spoznali dôležitú prácu hasičov, ktorá trvá nepretržite 24 hodín denne, počas celého roka.  

V uplynulých zimných a mrazivých dňoch, keď sa deti vyšantili na zasneženom dvore školy, čakalo ich prekvapenie. Medzi nás 
zavítalo  KNICK – KNACK  interaktívne pohybovo – náučné predstavenie, zamerané na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí. 
Pod vedením p. A. Belovicsa  boli všetky deti I., II. a III. oddelenia ŠKD zapojené do jednotlivých aktivít, kde hlavnú úlohu zohra-
la lopta (loptička)  rôznych tvarov a veľkostí. Na záver diskotéka so všetkými „kúzelnými pomôckami“  a nám bolo ľúto, že to 
tak rýchlo ubehlo.  

S ialene  loptovanie 

ŠKD usporiadal  fašiangový karneval pre žiakov 1.- 4. ročníka. Deti netrpezlivo očakávali tento deň. Dokázali úžasnú tvorivosť a 
fantáziu pri zhotovovaní masiek. Skôr ako začal samotný karneval, najskôr spolu s pani vychovávateľkami vyzdobili telocvičňu. 
Ceny a sladké odmeny boli zakúpené vďaka finančnej podpore Rady rodičov, za čo im aj touto cestou ďakujeme. Naše poďako-
vanie za dobrú diskotéku patrí  DJ Tomášovi Mlynarčíkovi.  

Karneval v S KD 

Oficiálny koniec zimy sme zavŕšili jedným z najznámejších slovanských zvykov, ktoré sa konali vždy na počiatku jari – vynáša-
ním Moreny. Podľa povery sa vynesením Moreny ako symbolu zimy mala magicky privolať jar, teplo, ktoré zvíťazí nad chla-
dom a zimou. Spoločným úsilím preto žiaci 3.a a 3.b Morenu vyrobili a obliekli ju ,,do kroja“ a rozlúčili sa s ňou  krátkou pre-
chádzkou a básňou pri rieke Žitava vo Vrábľoch. 

Vyna s anie Moreny – z iaci S KD sa lu c ili so zimou 



Den  matiek 

„Vitajte nám naše mamky, všetky babičky a staré mamky...“ takto sme začali naše popoludnie v  III. oddelení ŠKD 
z príležitosti osláv  Dňa matiek. Do programu pre svoje mamičky sa zapojili všetky deti 2. A a 2. B triedy.  Naša 
školská jedáleň sa na jedno popoludnie premenila na netradičné javisko, kde deti predviedli svoje umenie. Básne, 
piesne a tance sa striedali  s hrou na hudobné nástroje. Aj slzy dojatia pri záverečnej piesni , kvety a darčeky, to 
všetko patrilo k tomuto príjemnému a zároveň k slávnostnému popoludniu. 

Sokoliari v S KD 

Netradičné popoludnie v ŠKD sme si pri peknom počasí užili v uplynulých dňoch. Prišiel k nám pán Danko so svojimi operený-
mi zverencami.  Deti sa zoznámili  s najmenšou, ale aj najväčšou našou sovou, s rôznymi sokolmi, nechýbal krkavec. Na vlast-
né oči mohli vidieť, ako jednotlivé druhy vyzerajú, mohli spoznať spôsob života, výskyt, užitočnosť, chov. Ako sú jednotlivé 
sokoly  vychované a cvičené predviedol pán  Danko  a deti zapojil do rôznych ukážok. V závere nechýbalo niekoľko 
rád  o dôležitosti ochrany vtáctva a starostlivosti. 

Farebny  ty z den  v S KD 

V týždni od 15. do 19. mája sa v ŠKD konala akcia s názvom „Farebný týždeň“. Každý deň si deti, ale aj pani vychovávateľky 
obliekli tričko inej farby, ktorým si  rozjasnili pobyt v školskom klube, a ktoré symbolizovalo rôzne zaujímavé témy. Žlta farba 
patrila pondelku, ktorý bol aj Svetovým dňom rodiny. V každom oddelení ŠKD sme sa rozprávali o rodine, jej význame 
a funkciách, hrali sme sa rôzne tematické hry, kreslili obrázky svojej rodiny a dokonca vytvárali rodostrom. 16. mája, na Me-
dzinárodný deň mlieka, sme si obliekli biele tričká.  Mlieko a mliečne výrobky predstavujú zdroj nenahraditeľných 
a prospešných zložiek ľudskej výživy, a práve preto sme sa aj v ŠKD zapojili do projektu a diskutovali o význame mlieka, vy-
tvárali plagáty alebo vyrábali papierové kravičky. Modré tričká sme si obliekli v stredu. V tento deň sme na školskom dvore 
privítali pána sokoliara, ktorý so sebou priviezol sovy, sokolov, myšiakov, dokonca aj  krkavca a objasnil nám ich život vo voľ-
nej prírode Predviedol veľmi zaujímavé, ale aj úsmevné ukážky. Farba štvrtku, červená, predstavovala tému „Netradičné 
jablko“. V oddeleniach deti tvorili netradičnými technikami jabĺčka od výmyslu sveta, potrápili si hlavičky na kvíze o ovocí 
alebo si pripravili chutný jabĺčkový šalátik. Farebný týždeň sme zavŕšili zelenou farbou. Rozprávali sme sa o význame pôdy, 
vysadili sme si pažítku, presadili kvety a postarali sme sa o poriadok na školskom dvore.. 



Zajace v tra ve 

Beseda o vc ela ch na Mas ekovom mlyne 

Naši šikovní žiaci z 3.a a z 3.b  si na jeden deň vyskúšali prácu včelárov a zapojili sa tak do projektu "Zasaď kvet pre lepší svet". 
Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o živote včiel, vyskúšali si včelársky overal a nazreli aj do včelnice. Žiakov upútala nielen včelia 
farma,  interiér Mašekovho mlyna, ale aj okolie a zvieratá, ktoré tam žijú.  Okrem prezerania farmy si žiaci vyskúšali vysádzanie 
rastlín. Vo včelej oáze zasadili levanduľové políčko a vytvorili domčeky pre hmyz, ktoré im na školskom dvore budú pripomínať 
význam opeľovačov v prírode.  

Divadlo Du ha v s kolskom klube detí  

Dňa 11. 4. 2017 sme strávili príjemné popoludnie s Divadlom Dúha. Vtipná hra s názvom "O neposlušnej mamine" rozžiarila 
detské očká  a vyčarila úsmev na tvári. Nejedno dieťa v nej našlo podobizeň so svojou rodinou. Predstavenie deti nielen poba-
vilo, ale si z neho zobrali aj ponaučenie. Už teraz sa tešíme na ďalšie bábkové predstavenie, ktoré toto divadlo pripravuje. 

V  stredu 22. 3. 2017 si žiaci našej základnej školy pripomínali Svetový deň vody. Tento deň sme poňali netradične. Obliekli 
sme si modré oblečenie, o vode sme sa nielen rozprávali, ale sme ju ochutnávali a vymýšľali pokusy s ňou. Zážitkovým učením 
a bádaním si žiaci rozšírili vedomosti o danej téme, a na chvíľu sa stali malými vedcami. Uvedomili sme si, že aj keď sa nám 
voda zdá taká obyčajná, predsa je vzácna. My jej máme zatiaľ dostatok, no v mnohých krajinách sveta to nie je samozrejmos-
ťou. Tejto téme sa venoval aj animovaný film s názvom ,,Vzácna voda vo svete“, ktorý sme si pozreli. Na záver sme si vyrobili 
z balónov kvapky, ktorými sme vyzdobili interiér triedy. 

Den  vody v S KD 

Veľkonočné prázdniny aj sviatky sú už za nami, no v našom ŠKD ešte stále spomíname na slnečné popoludnie  plného napätia 
a sladkého prekvapenia.  Okrem tradičných veľkonočných príprav, dostali deti vrecúška s menom, ktoré museli ozdobiť zaja-
com. Zajkovi však chýbali kamaráti, a tak sme sa ich rozhodli hľadať v areáli školy. Okrem veľkých papierových zajov, ktoré 
nám určili smer, sme onedlho našli tých menších  ukrytých v tráve. Prekvapením boli samozrejme aj čokoládové vajíčka. Rých-
losť, šikovnosť, ale aj dobrá orientácia v teréne pri tejto hre zohrali svoju úlohu. Niekto našiel sladkostí viac, niekto menej 
a boli aj jednotlivci bez sladkostí. Spolupatričnosť a priateľstvo však zvíťazili.  



Cieľom projektu ŠPZ je viesť žiakov, zamestnancov školy a rodičov k zdravému ži-

votnému 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 trendy 

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. Jeho pomoc bola odmenená vstupenkou na 

divadelné vystúpenia školských divadelných súborov v Nitre. 

          Mgr. Anna Urbanská, koordinátorka projektu 

 



 Z iaci recitovali po anglicky 

Vo štvrtok, 9. marca, sa v učebni anglického jazyka zišli nadšenci anglického jazyka 
a literatúry. Žiaci, ktorí prišli, aby sa zúčastnili školského kola súťaže STORY, predviedli svoj 
talent i schopnosti v recitácii poézie a prózy. Nezľakli sa ani textu v cudzom jazyku 
a predviedli vynikajúce výkony. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V I. kategórii ( 3. – 4. roč.) 
zvíťazila Hana Ondrušová (IV.A), v II. kateg.(5. – 7. roč.) sa víťazkou stala Alexandra Félisová 

Ú spes ní  recita tori v obvodnom kole v umeleckom prednese 

20. marca 2017 sa uskutočnilo na našej škole v spolupráci s KOS v Nitre obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy 
– Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci základných škôl v Vrábeľ a blízkeho okolia. Recitátori 
našej školy si odniesli takmer všetky prvé miesta: 
1. miesto – L. Gulášová /I. kategória – poézia/ 
1. miesto – H. Ondrušová /I. kategória – próza/ 
1. miesto – A. Félisová /II. kategória – poézia/ 
1. miesto – M. Raček , 2. miesto - T. Szombat /II. kategória – próza/ 
1. miesto – E. Foltánová /III. kategória – próza/ 
Víťazi postupujú do okresného kola súťaže. Automatický postup na základe úspechov z minulého ročníka súťaže majú M. Čaj-
kovičová a A. Šlachta. 

Story - recitac na  su ťaz  v anglickom jazyku 

Víťazky školského kola recitačnej súťaže v anglickom jazyku "Story", Hana Ondrušová (4.a) a Alexan-
dra Félisová (5.b) našu školu úspešne reprezentovali aj v okresnom kole súťaže v Nitre. Obe v silnej 
konkurencii získali krásne 2. miesto vo svojej kategórii.  

Vo dňoch  7. - 8. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie 
a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kate-
góriách.Najúspešnejšími boli: 
I. kategória – poézia:  1. miesto – L. Gulášová, 2. miesto – S. Marcinová, 3. miesto – L. Kraj-
čovičová 
I. kategória – próza:  1. miesto – H. Ondrušová, 2. miesto – E. Solárová, 3. miesto – P. Ivano-
vá 
II. kategória – poézia:  1. miesto – A. Félisová, 2. miesto – M. Kuterková, 3. miesto – K. Dra-
hošová 
II. kategória – próza:  1. miesto – M. Raček, 2. miesto – B. Mináriková, 3. miesto – M. Kováč 
III. kategória – poézia:  1. miesto – S. Kušanová, 2. miesto – S. Jacenko, 3. miesto – J. Šurina 
III. kategória – próza:  1. miesto – E. Foltánová, 2. miesto – M. Horský 

Hviezdoslavov Kubí n - s kolske  kolo 

10. apríla 2017 sa uskutočnilo v KOS v Nitre okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Recitá-
tori našej školy v silnej konkurencii obhájili svoj talent: L. Gulášová /čestné uznanie v I. kategórii – poézia/, A. Félisová /čestné 
uznanie v II. kategórii – poézia/, M. Raček /3. miesto v II. kategórii – próza/, E. Foltánová /3. miesto v III. kategórii – próza/, M. 
Čajkovičová /3. miesto v III. kategórii – poézia/. Automatický postup na základe úspechov z minulého ročníka súťaže má A. 
Šlachta, ktorý nás bude reprezentovať na krajskom kole v Topoľčanoch. 



        

 

 

                                                      Škola v prírode očami detí 

Každý deň sa niečo hráme, 

vždy sa pri tom zabávame. 

Expedície, súťaže a hry, 

z ktorých odnášaš si pekné výhry. 

 

Cesta vlakom bola skvelá, 

zažili sme toho veľa. 

Zorka, Rado, Maja, 

to sú animáci traja. 

Domča a či Andy, 

s nimi čakáš kopec srandy. 

 

Tento týždeň skvelý bol, 

teraz príde super gól. 

Vždy, keď pôjdem večer spať, 

zážitky si budem prehrávať. 

                         

                    Petra Ivanová 

 

Ahoj! Vitaj! 

Len poď ďalej, v prírode ťa škola láka, 

smútok ani nuda ťa tu nečaká. 

Hory zábavy za týždeň zažiješ, 

s učiteľmi a animátormi tu budeš. 

Túto báseň musím končiť, 

lebo chcem na diskotéku skočiť. 

 

      Oslanec, Hamar, Sabo, Valach 

 

 

 

 

Škola v prírode je náš sen, 

my tu máme super každý deň. 

Išli sme my vlakom do Lomnice Tatranskej, 

videli sme stromy, kvety v záhrade botanickej. 

Tri hviezdičky hotel Agro má, 

jedlo dobré na taniere nám dá. 

 

                               Prešinský, Kubík, Hudec 



·  

·  

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka s pani učiteľkami Macákovou, Urbanskou, Puškárovou a Füleovou strávili 5 zaujíma-
vých dní v škole v prírode vo Vysokých Tatrách. Hotel Agro vo Veľkej Lomnici a jeho okolie sa stali miestom pre zá-
žitkové učenie, ale aj hry a aktivity na čerstvom vzduchu. Blahodárne a liečivo na nás vplývala tatranská klíma, ktorá 
sa vyznačuje neobyčajnou čistotou vzduchu, presýtenosťou ovzdušia ozónom a voňavými silicami. Priateľskú 
a tvorivú atmosféru pre deti pomáhal učiteľkám vytvárať aj animátorský tím. Každé dieťa sa mohlo prejaviť 
v rôznych oblastiach – šport, hudba, tanec či umelecká tvorivosť.  Premyslené programy okrem zábavy a aktívne 
tráveného voľného času dali  šancu deťom naplniť ich túžbu po dobrodružstve, snahe vyniknúť v skupine a možnosť 
objavovať jedinečnosť  a krásy miesta, kde sme sa nachádzali. Zaujímavá bola aj Expozícia tatranskej prírody, ktorú 
sme navštívili v Tatranskej Lomnici. Táto expozícia vzbudila u detí záujem o prírodu a hlavne o jej ochranu. Cestu 
domov zo školy v prírode sme si spestrili prestávkou s malou turistickou prechádzkou na Donovaloch. 



V dňoch 18. - 20. 10. 2016 žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v mestskej plavárni v Leviciach. Vý-
cvik prebiehal pod vedením odborných inštruktorov z plaveckej školy Aquasport - Levice. Žiaci boli rozde-
lení podľa plaveckých schopností do troch kategórií. Inštruktori nacvičovali s deťmi dýchanie, splývanie, 
orientáciu vo vode a základy plávania. Popri  výcviku mali možnosť užiť si aj hry a šantenie v bazéne. 
Okrem toho, že prešli plaveckou abecedou a  zdokonalili si svoje plavecké schopnosti, po trojdňovom vý-
cviku  preplávali 25m. Za ich snahu boli odmenení pochvalou trénera a  diplomom. 



 Beseda s regionálnym spisovateľom zaznamenala záujem a pozornosť žiakov. Jej čaro 

spočívalo v živom kontakte s niekým, kto sa venuje tak ušľachtilej činnosti, ako je zachytávanie 

histórie nášho regiónu. Takým je Jozef Trubíni, učiteľ, ilustrátor, výborný rozprávač, zberateľ po-

vestí, regionálny historik, autor a spoluautor mnohých knižných publikácií. Žiaci v rámci regionál-

nej výchovy poznajú knihy o Vrábľoch a jeho okolí. Sú jedným z nenahraditeľných zdrojov infor-

mácií, ktoré si žiaci osvojujú. Ich prostredníctvom si vytvárajú predpoklady na pestovanie 

a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia 

a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Témou besedy boli požitavské povesti. Tie-

to príbehy sú pre deti zaujímavé. Hlavne tie so strašidelným nádychom a s postavami hastrma-

nov, bezhlavých postáv, svetlonosov či záhadných predmetov. Nevšedný bol i zážitok počuť 

v rozprávaní aj nárečové slová, ktoré sa v našom regióne pomaly vytrácajú. 

  Autor priniesol k nahliadnutiu vlastné ilustrácie k svojim knihám, ktoré žiakov vtiahli viac do 

deja povestí. Besedovalo sa aj o najnovšej knihe História požitavských mlynov. Vrábeľskí Židia 

a ich osudy bola téma druhej besedy so spisovateľom so staršími žiakmi.  

 Ďakujeme za príjemne strávené chvíle a ochotu pána Trubíniho odpovedať na zvedavé 

otázky poslucháčov. 

                                                                         Mgr. Anna Urbanská, učiteľka regionálnej výchovy 



MoDRe  TRaKy na Divadelnej Nitre 2016 

Členovia detského divadelného súboru MoDRé TRaKy sa v sobotu 24. septembra 2016 stali súčasťou sprievodného programu 
medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra 2016. Najstarší žiaci v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom 
v Nitre zahrali pouličnú verziu predstavenia Krídlo v zóne radosti KOS a na námestí pred Divadlom A. Bagara bavili okoloidúcich 
svojimi hereckými etudami. Mladší žiaci vytvorili v rámci projektu organizovaného ZUŠ J. Rosinského v Nitre živú sochu o živote 
Štefana Baniča a jeho prínose pre slovenskú históriu.  

Členovia detského divadelného súboru MoDRé TRaKy sa na konci novembra zúčastnili celoslovenského súťažného festivalu 
pantomímy a pohybových divadiel v Liptovskom Mikuláši – PAN 2016. Divákom ponúkli predstavenie Ostrov, v ktorom odsu-
dzujú násilie. Napriek tomu, že neobhájili minuloročné víťazstvo, odniesli si nové herecké zručnosti  z dielní, v ktorých sa učili 
hereckej tvorbe, pantomíme, žonglovaniu, základom pohybu a princípom tvorby štruktúrovanej drámy pod vedením profesio-
nálov z HAMU-Praha  a popredných slovenských mímov. Nemalou mierou k ich vzdelávaniu prispela Rada rodičov pri ZŠ s MŠ, 
Lúky 1226, Vráble, ktorá  súboru finančne pomohla! 

MoDRe  TRaKy na festivale pantomí my 



 

Dňu Zeme je venovaný 22. apríl. V súčasnom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na dosahy 
ničenia životného prostredia. Pri tejto pravidelne organizujeme Projektový deň, ktorý je zameraný na oboznamovanie sa 
detí s ekologickými problémami planéty a ich následkami. Vytváraním projektov, plagátov, posterov a 3D modelov na túto 
tému sa žiaci aj tento rok presvedčili, že nielen nové a nepoužité materiály slúžia na prácu vo vyučovacom procese, ale rov-
nako využiteľný je aj odpadový materiál a navyše šetrí prírodu. Okrem toho sa celá 
škola zapojila do úpravy okolia školy počas celého týždňa od 19. do 26. apríla 2017 
v projekte pod názvom „Týždeň pre Zem“. Čistili záhony, strihali stromy a kríky, 
zbierali odpadky. Aj takouto formou sme aj my prispeli do celosvetovej aktivity ku 
Dňu Zeme. Na XIX. ročníku medzinárodnej súťaže ,, My sa nevieme sťažovať na-
hlas“ so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu: EGO versus 
EKO použitím odpadového materiálu majú práce vystavené aj žiačky deviateho 
ročníka – Dominika Čengerová, Ivana Slamková, Radka Kováčiková a Michaela Čaj-
kovičová v Galérii J. Kollára v Banskej Štiavnici. 

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. apríla 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, 
ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne 
vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Do roku 1990 venovali pozor-
nosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a 
koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). Neskôr sa táto myšlienka 
šírila ďalej a potrebu ,,chrániť Zem“ si začali uvedomovať aj ostatné krajiny sveta. Aj na Slovensku sa pri príležitosti Dňa Zeme 
konajú rôzne aktivity. 
Dňa 20. 4. 2017 sa uskutočnil na našej škole vedomostný kvíz - Deň Zeme 2017. Súťaž organizovala ZŠ s MŠ, Vráble, Lúky 
1226, Strom života mesta Vráble s podporou  Mesta Vráble. Súťaže sa zúčastnili vrábeľské základné školy. Do porotcovských 
kresiel zasadli učitelia zo základných škôl. Súťažilo sa v troch kolách. 
Poradie jednotlivcov: 
1. miesto: S. Chlpíková (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
2. miesto: S. Kňažeková (ZŠ s MŠ Viliama Záborského) 
3. miesto: S. Vojteková (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
Poradie družstiev: 
1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 
2. miesto: ZŠ s MŠ Viliama Záborského 
3. miesto:  1. ZŠ Levická 903 
Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble. 

Den  Zeme 2017 - vedomostny  kví z vra beľsky ch s ko l 



·  

·  

Den  vody - mestske  kolo ,,World water day - Voda pre mesta ” 

"Voda má takú hodnotu, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná." (Európska charta o vode, Strasbo-
urg). V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. 23. marca 2017 sa uskutočnil 
na našej škole vedomostný kvíz - Deň vody 2017, ktorého sa zúčastnili vrábeľské školy. Súťaž organizovala naša ško-
la,  Strom života mesta Vráble s podporou Mesta Vráble. Do porotcovských kresiel zasadli učitelia zúčastnených zá-
kladných škôl. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom žiaci vypĺňali jednoduchý test o vodách sveta a obrysové mapy 
sveta. V druhom kole písali písomnú previerku po prezentácií o Slovensku. Následne vyplnili jednoduchú slepú 
mapku riek Slovenska. Tretie kolo predstavovali tajničky a zábavné ekohry, na záver zaujímavosti o Žitave. Všetci 
zúčastnení v troch kolách presvedčili, že ich kvíz zaujal a zvládli ho veľmi dobre. 

Poradie družstiev: 1. miesto: ZŠ s MŠ, Lúky 1226 2. miesto: ZŠ s MŠ Viliama Záborského 3. miesto: 1. ZŠ, Levická Po-
radie jednotlivcov: 1. miesto: Emma Foltánová (ZŠ s MŠ, Lúky 1226) 2. miesto: Tereza Hudecová (1. ZŠ, Levická) 3. 
miesto: Radka Kováčová (1. ZŠ, Levická) Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo 
Mesto Vráble. Žiaci šiesteho ročníka si tento deň pripomenuli výrobou projektov kreatívnou formou. 

Zároveň sa celá škola zapojila aj do akcie „modrý deň“, ktorý nás upozorňuje o dôležitosti pitnej vody a potrebe jej 
šetrenia oblečením niečoho modrého v daný deň. 



Deň detí oslávili žiaci 3.a,3.b  a 3.c triedy spoločným výletom do Kolárova. Navštívili prírodný 
areál plávajúceho vodného mlyna, ktorý sa nachádza v Kolárove v juhozápadnej časti Žitného 
ostrova. Areál leží na polostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu z jednej 
strany a mŕtveho ramena Malého Dunaja z druhej strany. Mlyn bol vybudovaný ako súčasť 
kultúrnej pamiatky- Múzeum vodného mlynárstva. K pozoruhodnostiam areálu patrí drevený 
most s celodrevenou zastrešenou konštrukciou. Svojou dĺžkou 86 m patrí 
medzi najdlhšie v Európe.  

V pohorí Tribeč, približne 10 km od Topoľčianok, sa rozkladá chránený areál Zubrej zvernice, jediného 
zariadenia špecializovaného na chov zubra v SR. Zubor, blízky príbuzný amerického bizóna a afrického 
byvola, je najväčšie zviera Európy. Zubria zvernica patrí k zariadeniam, ktoré významne prispeli k jeho 
záchrane. Od svojho vzniku odchovala už desiatky mláďat. Vôkol obory vedie okružný náučný chodník, 
ktorý návštevníkov oboznámi so zubrom európskym, spôsobom jeho života i s his-
tóriou chovu zubrov v Topoľčiankach. Deň detí bol ako každý deň vo zvernici 
a predsa iný. Ujovia a tety štátnych lesov privítali stovku detí s pekným progra-
mom. 

Žiaci siedmych ročníkov sa 1. júna  2017 vybrali na školský výlet. Ich cieľom bolo mesto 
Trenčín. Prehliadku mesta začali už cestou na hrad, keď obdivovali najmä výhľad – nie-
ktorých zaujala samotná panoráma mesta, iných štadión a ďalších rieka Váh. Po nároč-
nom stúpaní sa im konečne otvorili brány Trenčianskeho hradu. Vďaka sprievodcovi sa 
dozvedeli veľa zaujímavých a nových informácií o hrade a mohli si prezrieť jeho okolie 
a potom aj niektoré vnútorné časti.  

Projekt Škola podporujúca zdravie sa venuje aj takej oblas-
ti, ako je zdravé jedlo, kultúra stolovania a správne stravo-
vacie návyky. Varenie a užívanie jedla nie je len pôžitok, ale 
aj okamih, kedy trávime spolu čas a rozprávame sa. Det-
stvo je najdôležitejšie obdobie pre vypestovanie pozitívne-
ho vzťahu k zdravým pokrmom, ktoré sa stanú postupne 
samozrejmosťou. Treba zvoliť správnu formu 
a príležitosťou môže byť aj 1. jún - MDD. Teplé počasie nás 
priam lákalo urobiť si triednu záhradnú párty. V deťoch 

som vzbudila očakávania, zvedavosť i radosť z milého letného stretnutia. Do prípravy neformálneho občerstvenia som zapoji-
la aj deti. Hlavne dievčatá sa rady zahrajú na gazdinky.  



 

Všetci žiaci našej školy celé pondelkové dopoludnie strávili rozumne, športom a inými pohybovými akti-
vitami. Konal sa u nás Protidrogový deň, ktorý sa niesol v hesle „Radšej športovať ako drogovať“. Najskôr 
sa predstavili talenty našej školy, tanečné krúžky, zatancovali nám dievčatá z Klik-klaku, chlapci pred-
viedli hru na hudobné nástroje a spev. Po programe bol pre deti pripravený pestrý program, ktorý mohli 
stráviť vonku. Futbalovému turnaju neodolali chlapci, dievčatá vybíjanej a pri tancovaní zumby sa zapojili 
všetci. Záverečnú bodku programu pripravili hasiči, ktorí nám v teplý deň doniesli letné osvieženie a deti 
sa vyšantili v bielej pene. Dúfame, že si všetci z tohto dňa zobrali so sebou domov to najdôležitejšie: Rad-
šej športovať ako drogovať. 
                                                                                                                                        Mgr. Jana Puškárová 



·  

·  



Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016/2017 

súťaž /stupeň súťaže/ meno žiaka trieda umiestnenie  pripravoval 

 

Hviezdoslavov Kubín 
súťaž v umeleckom prednese jednotlivcov  /

krajské kolo/ 

Andrej Šlachta IX.A 3. miesto PhDr. Š. Foltán 

Hviezdoslavov Kubín  
súťaž v umeleckom prednese jednotlivcov /

okresné kolo/ 

Michaela Čajkovičová IX.A 3. miesto PhDr. Š. Foltán 

Emma Foltánová VII.B 3. miesto PhDr. Š. Foltán 

Martin Raček VI.A 3. miesto Mgr. G. Peceková 

Alexandra Félisová V.B 
čestné uzna-

nie 
PhDr. Š. Foltán 

Lucia Gulášová IV.B 
čestné uzna-

nie 
PhDr. Š. Foltán 

Hana Ondrušová IV.A účasť PhDr. Š. Foltán 

Hviezdoslavov Kubín 
súťaž v umeleckom prednese jednotlivcov /

obvodné kolo/ 

Emma Foltánová VII.B 1. miesto PhDr. Š. Foltán 

Martin Raček VI.A 1. miesto Mgr. G. Peceková 

Alexandra Félisová V.B 1. miesto PhDr. Š. Foltán 

Lucia Gulášová IV.B 1. miesto PhDr. Š. Foltán 

Hana Ondrušová IV.A 1. miesto PhDr. Š. Foltán 

Tomáš Szombat VI.A 2. miesto Mgr. G. Peceková 

Hviezdoslavov Kubín 
súťaž detských recitačných kolektívov /

krajské kolo/ 

L. Gulášová, A. Félisová, 
E. Foltánová, E. Balogová, 
N. Juríková, K. Dolníková, 
A. Šlachta, M. Čajkovičová 

DS MoDRé TRaKy 3. miesto PhDr. Š. Foltán 

Javiskový škriatok  
súťaž detskej dramatickej tvorivosti 

/okresné kolo/ 
L. Gulášová, N. Filipčíko-
vá, H. Ondrušová, A. Sta-

nová, E. Foltánová, S. 
Chlpík, E. Balogová, N. 

Juríková, K. Dolníková, A. 
Šlachta, M. Čajkovičová, 

M. Horský, M. Kováč 

DS MoDRé TRaKy 

1. miesto PhDr. Š. Foltán 

Detský javiskový sen  
súťaž detskej dramatickej tvorivosti 

/krajské kolo/ 
2. miesto PhDr. Š. Foltán 

Zlatá priadka  
súťaž detskej dramatickej tvorivosti /

celoslovenské kolo/ 
1. miesto PhDr. Š. Foltán 

Olympiáda zo SJ  
/okresné  kolo/ 

Michaela Čajkovičová IX.A úspešná rieš. PhDr. Š. Foltán 

Recitačná súťaž V. Záborského  
súťaž v umeleckom prednese 

Alžbeta Stanová IV.B 2. miesto PhDr. Š. Foltán 

Alexandra Félisová V.B 1. miesto PhDr. Š. Foltán 

Alexandra Striešková V.B 
čestné uzna-

nie 
PhDr. Š. Foltán 

Michaela Čajkovičová IX.B 3. miesto PhDr. Š. Foltán 

Samuel Chlpík VII.B 
čestné uzna-

nie 
Mgr. Z. Schmidtová 



Športová gymnastika  
/okresné kolo/ 

L. Jamrišková, V. Zá-
horská, Z. Adamčíko-

vá, D. Marhevszká 
kat. A dievčatá 1. miesto Mgr. J. Sádovská 

B. Eliáš, D. Očovský, 
M. Štefák, T. 

Kvaššay, M. Guláš 
kat. A chlapci  2. miesto Mgr. J. Sádovská 

N. Filipčíková, V. Va-
lachová, J. Roháčová, 

S. Fuleová 
kat. B dievčatá 2. miesto Mgr. J. Sádovská 

H. Sakáčová, B. Mi-
náriková, L. Šabíko-
vá, L. S. Steinbaueo-

vá 

kat. C dievčatá 1. miesto Mgr. J. Sádovská 

Športová gymnastika  
/krajské kolo/ 

  

L. Jamrišková, V. Zá-
horská, Z. Adamčíko-

vá, D. Marhevszká 

kat. A 
dievčatá 

účasť Mgr. J. Sádovská 

H. Sakáčová, B. Mi-
náriková, L. Šabíko-
vá, L. S. Steinbaueo-

vá 

kat. C 
dievčatá 

3. miesto Mgr. J. Sádovská 

Športová gymnastika  
/okresné kolo, jednotlivci/ 

B. Eliáš 

 

kat. A 
chlapci 

1. miesto Mgr. J. Sádovská 

Športová gymnastika  
/okresné kolo, jednotlivci/ 

H. Sakáčová 
kat. C 

dievčatá 
1. miesto Mgr. J. Sádovská 

Bedminton 
súžaž dvojíc /okresné kolo/ 

E. Foltánová, S. Kuša-
nová 

VII.B 1. miesto PaedDr. D. Andová 

A. Čajkovič, J. Jahn VII.A 3. miesto PaedDr. D. Andová 

Bedminton  
súžaž dvojíc /krajské kolo/ 

E. Foltánová, S. Kuša-
nová 

VII.B účasť PaedDr. D. Andová 

Volejbal 
/okresné kolo/ 

A. Čajkovič, M. Pav-
lík, K. Petrík, S. 

Sakáč, T. Kéry, M. 
Polyák, T. Kuzmík, D. 
Chren, K. Urban, L. 

Nagy 

  3. miesto Mgr. R. Kupec 

Súťaž mladých záchranárov CO 
/okresné kolo/ 

S. Sádovský, M. Zá-
horský, Z. Ácsová, I. 

Melišíková 
I. družstvo 1. miesto Mgr. V. Melušová 

S. Sakáč, M. Demeš, 
T. Koscelníková, P. 

Sitášová 
II. družstvo účasť Mgr. V. Melušová 

Súťaž mladých záchranárov CO 
/krajské kolo/ S. Sádovský, M. Zá-

horský, Z. Ácsová, I. 
Melišíková 

I. družstvo 

1. miesto Mgr. V. Melušová 

Súťaž mladých záchranárov CO 
/celoslovenské kolo/ 

účasť Mgr. V. Melušová 



 

    

    

 

  

  

   

 

Tanečný kolotoč  
súťaž moderného a módneho tanca  

/okresné kolo/ 

K. Kováčiková, H. 
Sádovská, B. Minári-
ková, N. Mihóková, 

L. Šabíková, N. Vojte-
ková, B. Baracká, V. 
Ďuráčová, I. Zámeč-

níková 

tanečná skupina Re-
vival 

1. miesto Mgr. L. Gulášová 

Tanečný kolotoč  
súťaž moderného a módneho tanca  

/krajské kolo/ 
1. miesto Mgr. L. Gulášová 

Tanečný kolotoč  
súťaž moderného a módneho tanca  

/celoslovenské kolo/ 
účasť Mgr. L. Gulášová 

Biblická olympiáda 
/dekanátne kolo/ 

M. Pavlík, M. Horský, 
D. Huňadyová 

VII.A, IX.A 3. miesto Mgr. Z. Hrašková 

Zrkadlo duše 
/celoslovenská súťaž amatérskych záberov 

prírody/ 

E. Foltánová, S. Chl-
pík 

VII.B 
Diplom uzna-

nia poroty 
PaedDr. L. Krajčovi-

čová 

Tajomstvo stromu 
/celoslovenská výtvarná súťaž, 2. kategória/ 

V. Vranová VIIIA 
Diplom za zau-

jímavé dielo 
PaedDr. L. Krajčovi-

čová 

Vták roka 2016 - Pŕhľaviar čiernohlavý 
/výtvarná súťaž Slovenskej ornitologickej spo-

ločnosti/ 

J. Zach, V. Vranová, 
A. Kováč 

IX.B, VIII.A VIII.B účasť 
PaedDr. L. Krajčovi-

čová 

Ego vs. EKO 
/medzinárodná výtvarná súťaž, 3. kategória/ 

I. Slamková, R. Ková-
čiková, D. Čengero-
vá, M. Čajkovičová 

IX.A účasť 
PaedDr. L. Krajčovi-

čová 

Geografická olympiáda 
/okresné kolo/ 

M. Kováč V.A účasť 

PaedDr. L. Krajčovi-
čová 

A. Striešková V.B účasť 

M. Bujdák V.B účasť 

S. Chlpík VII.B účasť 

M. Bujdák VII.A účasť 

A. Tóth IX.A účasť 

S. Chlpíková VIII.B účasť 

Deň vody 
/mestská súťaž, jednotlivci/ 

E. Foltánová VII.B 1.miesto 

PaedDr. L. Krajčovi-
čová 

S. Kušanová VII.B 4.miesto 

 

Deň vody 
/mestská súťaž, družstvá/ 

E. Foltánová, 
S. Kušanová 

VII.B 1. miesto 

Deň vody 
/mestská súťaž, jednotlivci/ 

S. Chlpíková VIII.B 1. miesto 

PaedDr. L. Krajčovi-
čová 

S. Vojteková VIII.B 2. miesto 

Deň vody 
/mestská súťaž, družstvá/ 

S. Chlpíková, 
S. Vojteková 

VIII.B 1. miesto 

Celoslovenská vedomostná súťaž o olympiz-
me  

H. Sádovská, K. Ková-
čiková, E. Foltánová, 
H. Sakáčová, S. Kuša-

nová, 
L.S.Steinbauerová 

  1. miesto Mgr. J. Sádovská 

Cezpoľný beh 
/okresná súťaž, družstvá/ 

S. Sádovský, S. Sakáč, 
K. Petrík  

  3. miesto Mgr. R. Kupec 



Olympiáda z ANJ  
/okresné  kolo/ 

Filip Martinec VII.B úspešný rieš. Mgr. S. Lakušová 

Story  
súťaž v prednese v anglickom jazyku /okresné 

kolo/ 

Hana Ondrušová IV.A 2. miesto Mgr. S. Lakušová 

Alexandra Félisová V.B 2. miesto Mgr. S. Lakušová 

English drama 
súťaž divadiel v anglickom jazyku  

S. Marcinová, J. Pre-
šinský, H. Ondrušová, 
P. Uhrinová, A. Sta-
nová, M. Kováč, F. 

Cigáň, A. Striešková, 
N. Miklóssyová 

  3. miesto 
Mgr. S. Lakušová 
Mgr. E. Foltánová 

Olympiáda z FYZ  
/okresné  kolo/ 

Sára Chlpíková VIII.B úspešná rieš. Mgr. M. Lukáčová 

Olympiáda z CHEM  
/okresné  kolo/ 

Radka Kováčiková IX.B úspešná rieš. 
PaedDr. A. Hangaio-

vá 

Michaela Čajkovičo-
vá 

IX.B úspešná rieš. 
PaedDr. A. Hangaio-

vá 

Olympiáda z CHEM  
/krajské  kolo/ 

Radka Kováčiková IX.B úspešná rieš. 
PaedDr. A. Hangaio-

vá 

Olympiáda z BIO - odbor geológia  
/okresné kolo/ 

Natália Juríková VIII.B 3. miesto Mgr. V. Melušová 

Sofia Jacenko VIII.A úspešná rieš. Mgr. V. Melušová 

First Lego League  
súťaž v stavbe a programovaní robotov /

regionálny turnaj/ 

M. Pavlík, M. Raček, 
M. Kováčik, F. Kunke-
la, F. Kéry, L. Červený 

krúžok Robolab 
Cena poroty za 

dizajn 
PaedDr. A. Hangaio-

vá 

Pytagoriáda  
matematická súťaž 

Dominik Macák III.C úspešný rieš. Mgr. Z. Červená 

Michal Bujdák V.B úspešný rieš. PaedDr. K. Šlachtová 

Alexandra Striešková V.B úspešná rieš. PaedDr. K. Šlachtová 



 

 Blížia sa prázdniny a mnohí zabúdame na svoju bezpečnosť. Často sa aj bežná prechádzka s kamarátmi môže 
zmeniť na nebezpečné dobrodružstvo. 
 Radia pracovníci Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. 

 Čomu sa vyhnúť? 

 Neosvetleným miestam a miestam, kde sa pohybuje málo ľudí. 
 Pri ceste z diskotéky alebo od kamaráta domov sa budeš možno niekedy ponáhľať a bude sa Ti zdať ako dob-
rý nápad skrátiť si cestu cez park alebo tmavú uličku. Povieš si, že radšej budeš trochu riskovať, ako by si mal prísť 
neskoro domov. Týmto riskovaním sa môžeš vystaviť nebezpečenstvu prepadnutia, okradnutia, znásilnenia, fyzic-
kého útoku, nadávania bez zjavnej príčiny, alebo sa stať neželaným svedkom trestného činu. Človek, ktorý by sa Ti 
inokedy neodvážil čokoľvek spraviť, bude posmelený tým, že si odrazu pre neho ľahkou obeťou. Zvýšenú pozor-
nosť venuj aj vstupu do tmavého vchodu. 
 Skús sa zamyslieť nad tým, či päť minút, ktoré získaš, stojí za to, čo môžeš týmto riskovaním stratiť. 
 Neriskuj, radšej nebezpečným situáciám predchádzaj. Ako? 
- Nechoď nikdy sám, ale v skupine s kamarátmi. 
- Požiadaj niekoho dospelého, aby Ťa odprevadil (napr. kamarátových rodičov). 
- Dohodni sa s rodičmi, aby Ťa na dohodnutom mieste čakali alebo prišli pre Teba, i keď sa Ti to zdá zbytočné ale-
bo trápne. 
- Kdekoľvek ideš, Tvoji rodičia by mali vedieť, kam ideš, s kým tam budeš a kedy sa asi plánuješ vrátiť.  
- Mobil, ktorý je dnes už samozrejmosťou, Ti umožní byť v kontakte s rodičmi a zavolať im, keď budeš potrebovať 
pomôcť. 
 Keď sa napriek všetkým opatreniam ocitneš v nepríjemnej situácii, budeš asi šokovaný nečakaným útokom. 
Vtedy je ťažké zachovať si chladnú hlavu. Dobrý spôsob obrany je krik (môže byť aj „Horí!“) a útek. Nemusíš sa 
za to hanbiť.  
 Keď niekto na Teba na ulici pokrikuje, ignoruj to alebo odíď preč. Snaž sa nereagovať agresívne a nenechaj 
sa vyprovokovať. 
 Oslovenie neznámymi.  
 Prechádzaš sa po ulici a zrazu Ťa osloví cudzí človek. Čo urobíš? 
Aj obyčajné spýtanie sa na čas môže byť zámienkou na nadviazanie rozhovoru, ktorý však nemusí byť príjemný. 
Neznámy môže ísť vedľa teba po ulici, byť vulgárny, dotieravý a ťažko sa ho zbavíš. Môže Ti rozprávať veci, ktoré 
Ti nemusia byť príjemné, alebo aj naopak, bude Ti veľmi lichotiť. V žiadnom prípade s ním nikam nechoď, nič si 
od neho neber alebo sa nenechaj fotiť, aj keby Ti sľubovali, že potom dostaneš peniaze za odmenu a budeš slávny. 
Môže sa stať, že títo ľudia sa zaoberajú práve únosmi detí. S cudzím človekom pre istotu nechoď sám vo výťahu, 
radšej počkaj alebo sa prebehni pešo. 
 Ak to bude trvať dlho a bude Ťa to obťažovať, zájdi do najbližšieho obchodu a popros predavačku o pomoc. 
Rovnako je dobré mať dohodnutý signál s rodičmi, napr. vetu, ktorú im povieš do telefónu, rozumiete jej len vy 
a ktorá znamená „som v nebezpečí, ale nemôžem o tom otvorene hovoriť“. (Napr. „Urob mi na večeru kapustovú 
polievku“ v prípade, že kapustovú polievku neznášaš.) Takýto signál sa Ti môže zísť aj inokedy. 
 Existujú aj iné dôvody, pre ktoré by si si mal dať pozor, keď Ťa na ulici osloví neznámy. Môže chcieť odpú-
tať Tvoju pozornosť, čo s obľubou využívajú vreckoví zlodeji.     Zdroj: internet                   

                                                                                                                                                       Mgr. A. Gajdošová koordinátor prevencie 
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