


Milí žiaci a všetci v škole! 

 

Posledný deň školského roka so sebou vždy nesie neopakovateľnú atmosfé-
ru. Žiaci netrpezlivo očakávajú  vysvedčenie, po ktorom nastane letná 
prázdninová pohoda pri vode, dobrá chladená kofola v bufete na kúpalisku, 
stretnutia s priateľmi či super stanovačka. Ukončenie školského roka 
2019/2020 však bolo aj tak v niečom iné. Po dlhšom čase prišli všetci žiaci 
do školy. Mnohí sa nestretli od marca, ale mali možnosť komunikovať onli-
ne cez ZOOM. Od marca sa zmenil spôsob vyučovania, ktorý sa líšil od zau-
žívanej  rutiny. Spoločne sme  to všetko zvládli, začo patrí veľká vďaka uči-
teľom, žiakom aj ich rodičom. Všetci si zaslúžime krásne prázdniny, počas 
ktorých načerpáme nové sily a plný elánu sa vrátime  v septembri do školy. 
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Milí žiaci, rodičia, kolegovia,       

pomyselná časová os, ktorá začína 1. septembra a končí 30. júna, sa na-

plnila. Je za nami desať mesiacov školského vyučovania. Zažili sme net-

radičný a náročný rok. Máme za sebou množstvo splnených úloh, zdo-

laných výziev, dní plných snaženia a usilovnej práce. Snaha, odhodlanie 

a disciplína boli v uplynulých mesiacoch naším hnacím motorom. 

Ďakujem všetkým rodičom za pomoc a obetavosť, ktorú prejavili v čase 

mimoriadnej situácie a boli nápomocní učiteľom, ale predovšetkým 

svojim deťom pri získavaní a utvrdzovaní vedomostí. 

Drahí kolegovia, tento školský rok sme spravili veľa užitočnej, namáha-

vej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem Vám všetkým 

za vytrvalosť a odhodlanie v neľahkom učiteľskom povolaní. 

Milí žiaci, rodičia, kolegovia, prajem Vám všetkým zaslúžený oddych 

a verím, že po prázdninách spoločne otvoríme lepší a úspešnejší rok. 

                  PaedDr. Karol Drienovský, riaditeľ ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble 



Divadelný MoDRé TRaKy  
 1. - 5.ročník [pondelok  14:00 - 16:00]  6. - 9.ročník [piatok 14:00 - 16:00] PhDr. Š. Foltán 
Bedmintonový 
 5. - 9. ročník [utorok  15:30 - 17:30] PaedDr. D. Andová 2. - 4.ročník [streda  13:30 - 15:30] 
Mgr. M. Plothová 
Gymnastický 
1. - 9.ročník [utorok  13:30 - 15:30] 1. - 9.ročník [štvrtok 13:30 - 15:30] Mgr. J. Sádovská 
Folklórny  
1. - 2.ročník [streda 14:00 - 16:00] Mgr. I. Klčová 
Turistický   
1. - 9.ročník [priebežne počas roka] Mgr. S. Kramárová, PaedDr. K Šlachtová 
Mažoretky 
 1. - 9.ročník [pondelok  14:30 - 16:30] J. Beláňová 
Robolab  
1. - 9. ročník [streda 14:00 - 16:00] 1. - 9. ročník [štvrtok 14:00 - 16:00] Mgr. Pavel Hegedüš 
Výtvarný  
7. - 9.ročník [podľa rozvrhu]  Mgr. S. Gajdošová 
Mladý záchranár  
5. - 9.ročník [pondelok 17:00 - 19:00] Mgr. J. Sádovská 
Hravá slovenčina  
1. a 2.ročník [streda 13:00 - 15:00] Mgr. M. Poliačiková 
Tanečný  
5.-9.ročník [utorok 14:00 - 16:00] Mgr. Z. Schmidtová 
Farebná pastelka  
3. - 4.ročník [streda 13:00 - 15:00]  Mgr. J. Füleová 
Florbal 5. - 9.ročník [štvrtok 14:35 - 16:35] Mgr. Peter Mjüller 



Prvá ci si priprávili ovocnú  pochú ťkú 

Eúro psky den  jázykov 

„Bielá pástelká“ 

Dňa 20. 9. 2019 sa vo Vrábľoch uskutočnila zbierka pre nevidiacich a slabozrakých pod názvom „Biela pastelka.“ Aj záslu-
hou našich žiakov sa rozšíril jej výnos. Celkovo sa v uliciach nášho mesta a v škole vyzbierala suma 140,72 eur. Všetkým, 
ktorí prispeli, patrí srdečná vďaka.  

Žiaci našej školy sa zúčastnili Európskeho dňa jazykov na Čerešňo-
vom námestí vo Vrábľoch. Formou zaujímavých aktivít, kultúrneho 
programu, ochutnávok tradičných jedál a nápojov zo Slovenska, 
Ruska, Veľkej Británie a Nemecka nás sprevádzali študenti vrábeľ-
ského gymnázia.  



Piátáci v Bánskej Š tiávnici 

Pásovánie z iákov I.B zá c lenov mestskej    
kniz nice 

       TEQIČ Á K Exkúrziá v Osvienc ime 

Nás i túristi zác áli sezo nú 

Ná vy stáve ovociá á zeleniny 



Den  jábl k 

MoDRe  TRáKy ná festiváloch 

Jesenne  áránz ovánie 

Š iestáci ná pláveckom vy cvikú 

Tretiáci ná pláveckom vy cvikú 

Jesenné obdobie prináša so sebou pestrú paletu farieb rozmanitých plodov.  A práve 
preto ZŠ s MŠ Viliama Záborského každoročne organizuje súťaž v aranžovaní. Téma 
súťaže bola „farby jesene“. Z tekvíc, šípok, listov, machu a parožia vytvorili žiačky 
krásne diela.  Dievčatá zapojili  kreativitu a vymysleli originálne aranžmány, ktoré 
porotu zaujali. V prvej kategórii bolo Lucii Hrvolovej (4. A) udelené čestné uznanie. 
Tretie  miesto v druhej kategórii získala Petra Uhrínová (7. A) a prvé miesto Hana 
Ondrušová (7. A). Zvláštnu cenu poroty v druhej kategórii získala Monika Kuterková 
(9. A). V rovnakej kategórii dostala od poroty Ema Debnárová (7. B) čestné uznanie. 
Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.  

Vy stává ovociá á zeleniny 



V dňoch 16. - 18. októbra 2019 absolvovali žiaci tretích ročníkov plavecký výcvik pod vedením skúsených inštruktorov plavec-
kej školy Aquasport Levice. Žiaci od prvého dňa rýchlo napredovali.  Naši nováčikovia predviedli v záverečnej ukážke plavbu 
po celej dĺžke bazéna. Účastníci získali diplom a schopnosť na celý život.  

V dňoch 15. – 18. októbra 2019 absolvovali žiaci šiesteho ročníka 
zdokonaľovací plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni 
v Leviciach. Výcvik viedli kvalifikovaní tréneri plávania, ktorí na 
začiatku rozdelili žiakov do skupín podľa ich plaveckých schopnos-
tí a oboznámili ich s jednotlivými plaveckými  štýlmi. Počas nasle-
dujúcich dní sa potom deti snažili zlepšiť svoju výdrž i techniku, 
osvojiť si nové štýly a celkovo sa zdokonaliť v plávaní. Okrem tré-
ningu si žiaci užili i chvíle zábavných aktivít a súťaží.  



9. októbra absolvovali žiaci piateho ročníka 
exkurziu do Banskej Štiavnice. Navštívili baňu 
Bartolomej v Banskom múzeu v prírode, 
v ktorej videli, ako sa ťažilo zlato a zlatý prá-
šok. Svoje šikovné ruky precvičili 
v tvorivých  dielňach  Terra  Permonia , kde si 
deti mohli vyrobiť vlastné „umelecké diela“.  



Slovenský klub severských a japonských plemien organizoval 19. októbra 2019 výstavu psov v Mošovciach pri Turčianskych 
Tepliciach. Popri tejto špeciálnej výstave prebiehali aj preteky psích záprahov.  Akcia sa konala v areáli autokempingu Drie-
nok a bola zameraná na plemená Akita, Aljašský malamut, Fínsky laponský pes, Grónsky pes, Hokkaido, Kishu, Shiba a Sibír-
sky husky. Výstavy sa zúčastnil už po druhýkrát aj turistický krúžok z našej školy. Deti z rôznych ročníkov si pozreli výstavu, 
preteky a mohli pohladkať psíkov. Zažili krásnu sobotu, priniesli si pekné zážitky a už teraz sa tešia na budúci ročník výstavy. 

Nás i túristi zác áli sezo nú 

12. októbra sme sa vybrali na prvú turistiku v tomto školskom roku. Bola trochu výnimočná, pretože sa jej zúčastnili aj naši 
prváčikovia. Sprevádzali ich už skúsení a športovo zdatní štvrtáci. Spolu prešli popri rieke Žitava približne 6 km, kým sa dostali 
do dedinky Lúčnica nad Žitavou. Poľná cesta za dedinou ich doviedla až na studničku. Tu podľa indície, ktorú pripravili rodičia 
detí, našli drevo na ohnisko. Po spoločnej opekačke si zahrali hry, naplnili fľašky vodou z miestneho prameňa a vybrali sa na-
späť do dediny. Na železničnej stanici nasadli na vlak, ktorý ich priviezol domov. Túra bola pre začínajúcich prváčikov nároč-
nejšia, ale napriek tomu ju zvládli. Presvedčili všetkých, že náš krúžok získal nových, nadšených členov. 

Bú dky pre vtá c iky 

Psie zá práhy á vy stává psov 



Domá ci milá c ikoviá v s kole 

Divádlo v ánglickom jázykú 

„Ž ive “ projekty 

         BUBNOVÁČ KÁ 2019 

Hálloweenske  dopolúdnie 

Bú dky pre vtá c iky 

Imátrikúlá ciá prvá kov 



18. novembra 2019 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili exkurzie do Krajskej hvezdárne a planetária Maxi-
miliána Hella v Žiari nad Hronom. Krajská hvezdáreň je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného 
charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Pre žiakov 
bolo najkrajším zážitkom  pozorovanie Slnečnej sústavy na oblohe v Hviezdnej sále. Prostredníctvom 3D 
videoprojekcie žiaci pristávali na jednotlivých planétach a obdivovali ich povrch. Pozorovali hviezdy, súh-
vezdia a ich pohyb po oblohe. Potom nasledovala  prednáška v UFO-sále, kde si  mohli prakticky  na mo-
deloch pozrieť pohyb  Zeme, Slnka a Mesiaca. Napokon sa dozvedeli zaujímavosti o hvezdárskom ďale-
kohľade. Žiaci si  pútavou formou doplnili učivo o planétach a zažili nezabudnuteľné cestovanie vesmí-
rom.  

Š tvrtá ci v Krájskej hvezdá rni á v plánetá riú Máximiliá ná Hellá 



Aj tento rok sa na Slovensku pripravuje NAJVÄČŠIA BUBNOVAČKA ROKA 2019, ktorá má symbolicky upozorniť na dôležitosť 
ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti TÉMU VČASNEJ PREVENCIE. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ 
zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 hod už po šiestykrát. Prvýkrát na našej škole! 
Nie je dôležitá forma bubnovania, či miesto, kde sa zapojíte, ale rozhovor, ktorý je potrebný v spoločnosti rozpútať. Je potrebné 
s deťmi o násilí hovoriť! Prečo bubnujeme v novembri? November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti 
ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a se-
xuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým 
dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.  Práve preto 
si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ 
HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ! 



7. novembra 2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčas-
tnili exkurzie do nášho hlavného mesta. Navštívili 
dominantu, Bratislavský hrad, kde absolvovali pre-
hliadku a prednášku o histórii hradu od čias keltské-
ho osídlenia tohto strategicky významného miesta až 
po súčasnosť. Potom sa presunuli na výstavisko In-
cheba, v ktorého priestoroch prebieha v týchto 
dňoch výstava kníh pod názvom Bibliotéka Pedagogi-
ka 2019. Obklopení tisíckami kníh a vôňou vedomostí 
si viacerí obohatili svoje zbierky a priniesli domov aj 
suvenír zo súčasne prebiehajúcej expozície minerá-
lov.  



„Silly Bear“ je činoherná anglicko-slovenská rozprávka o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške. Ide 
o adaptáciu bulharskej rozprávky, ktorá je spracovaná ako dvojjazyčné divadelné predstavenie pre žiakov základných škôl, 
ktorí sa učia anglický jazyk. Naši piataci a šiestaci si toto vtipné a zároveň poučné predstavenie pozreli 2. 12. 2019 v Nitre. 
Hravou formou si tak mohli obohatiť svoju slovnú zásobu a aj trošku preveriť svoje vlastné znalosti z jazyka. Dúfajme, že sa 
nám podarí zúčastniť sa podobného predstavenia aj budúci školský rok.  

Divádlo v ánglickom jázykú 

      Pomoc seniorom 

              Š kolske  kolo Geográfickej olympiá dy 



Viánoc ne  posedeniá 

Viánoc ná  pos tá pre seniorov 

Pomoc seniorom 

Prichádzajú Vianoce, sviatky pokoja, lásky, radosti a vzájomného obda-
rovávania, v očiach detí žiaria iskričky z očakávania darčekov. V očiach 
seniorov sa premietajú spomienky na mladosť a chvíle strávené 
s blízkymi počas sviatkov. Keďže všetci nemajú túto možnosť, žijú si spo-
kojne svoju jeseň života, čakajú na pár milých slov a  možno na rukou 
písanú vianočnú pohľadnicu, ktorá ich zohreje pri srdci. Krásna tradícia 
písania vianočných pohľadníc sa už  pomaly vytráca z našich zvykov. V 
tomto roku žiaci IV. B triedy opäť vyrobili tradičné vianočné pohľadnice 
pre seniorov, aby  im urobili Vianoce krajšími. Tie tohoročné pozdravy 
potešia starčekov v domovoch v Prešove a vo Veľkej Lehote. Želáme 
im hlavne zdravie, radosť a pokoj v duši.  

Pomaly, ale isto, sa blíži čas Vianoc, čas obdarovávania sa. Preto sa žiaci V.A triedy rozhodli, že nebudú myslieť len na seba, ale 
že vyčaria úsmev na tvári aj iným. Neváhali a zapojili sa do projektu s krásnou myšlienkou „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“. Je to výzva, ktorej cieľom je potešiť na Vianoce osamelých seniorov v domoch dôchodcov po celom Slovensku. A tak 
deti priniesli drobné darčeky: sladkosti, čaje, ponožky, papuče, krížovky, knižky, mydielka. Spolu  s týmito drobnosťami pribalili 
do krabíc aj vlastnoručne napísané a nakreslené odkazy. Podarilo sa im naplniť sedem krabíc. Touto cestou ďakujem aj rodi-
čom, ktorí svoje deti v tejto myšlienke podporili.  

Deti z I.A sa veľmi radi učia básničky, riekanky, piesne a radi i tancujú. Magické adventné obdobie spestrili sebe i rodičom ve-
selou vianočnou besiedkou. Predviedli sa ako snehové vločky, snehuliaci, tetka zima, ale aj veselí speváci a recitátori. Za svoje 
vystúpenie si zaslúžili sladký a voňavý punč s koláčikom.  



Š kolske  kolo Biologickej olympiá dy 

Lyz iársky vy cvik 

Hviezdoslávov Kúbí n - s kolske  kolo 

Kárnevál v Š KD 



V dňoch 27.1. -3 1.1. sa žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý absolvovali tradične v SKI Vitanová. Všetci sa tešili na sneh, 
ktorého si tu u nás veľa neužijú. S chuťou naučiť sa lyžovať alebo zlepšiť si techniku sa vydali na cestu. Prvé dni boli 
pre mnohých náročné najmä na kondíciu, ale vďaka odhodlanosti sa napokon všetci naučili a zdokonalili v tomto obľúbenom 
zimnom športe. Veľkú radosť vyvolali najmä lyžiarske preteky medzi skupinkami, pri ktorých sa žiaci navzájom nadšene povzbu-
dzovali. Kolektív siedmakov prežil nezabudnuteľný týždeň plný nových zážitkov v prostredí krásnej zasneženej prírody.  



V Topoľčanoch sa konalo krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. Deň 21. no-
vember bol pre nás veľmi úspešný, pretože Alexandra Striešková s básňou Túžby srdca 
všetkých sŕdc vyhrala prvé miesto a 21. marca ju čaká celoslovenské kolo súťaže.  

 

Na konci  januára 2020 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoje inter-
pretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách.Najúspešnejšími boli: 
I. kategória – poézia:  1. miesto – S. Skačanová, 2. miesto – M. Máté, 3. miesto – S. Štefanská 
I. kategória – próza:  1. miesto – J. Foltán, 2. miesto – O. Šabíková, 3. miesto – D. Kováč 
II. kategória – poézia: 1. miesto – A. Božgaiová, 2. miesto – V. Krajčovičová, 3. miesto –  E. Jančeková 
II. kategória – próza: 1. miesto – P. Vašíčková, 2. miesto – E. Solárová, 3. miesto –  L. Krajčovičová 
III. kategória – poézia: 1. miesto – A. Félisová, 2. miesto – L. Gulášová , 3. miesto – K. Drahošová 
III. kategória – próza: 1. miesto – A. Stanová, 2. miesto – B. Bogyová. 
Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže. Automatický postup na základe úspechov z minulého ročníka súťaže majú A. Strieš-
ková a M. Guláš.  



Na hodinu biológie si žiaci mohli priniesť domácich miláčikov, pretože téma 
znela: Správanie stavovcov. A tak sa v VII.A ocitla korytnačka, mačka, škrečok, 
slimák, agama, chameleón a dvaja králici. Pripravili si o nich prezentáciu, fotky, 
pozorovali, ako s nami komunikujú, mapujú triedu, jedia. Žiaci spolužiakov záro-
veň pobavili veselými príhodami domácich maznáčikov, a tak učivo na chvíľu na 
hodine „ožilo“.  

Domá ci milá c ikoviá v s kole 

Žiaci šiesteho ročníka si pri téme Blízki spoločníci človeka pripravili referáty, „živé“ projekty. O svojich miláčikoch vedeli nielen 
pekne porozprávať, ale aj ich priniesli na ukážku. Pre žiakov sa tým hodina stala oveľa viac zaujímavejšou a zároveň informovali 
svojich spolužiakov o tom, ako sa treba o dané zvieratká starať. Dôraz kládli na to, že chov živočíchov v domácnosti si vyžaduje 
určité znalosti a vhodné podmienky, dostatok priestoru, pozornosť a vľúdne zaobchádzanie. Treba si to uvedomiť najmä 
v období Vianoc, pretože domáci miláčik ako darček pod stromček nie je iba hračka, ale živý tvor.  



       Den  otvoreny ch dverí  pre preds kolá kov 

26. februára sme na našej škole privítali predškolákov na Dni otvorených 
dverí. Prišli sa nachvíľu nadýchať skutočnej školskej atmosféry, pretože 
čoskoro budú mnohí z nich súčasťou školy ako prváčikovia. Nahliadli do tried 
a učební, aby videli ako to v našej škole funguje. Stretli tu kamarátov 
a odniesli si so sebou darčeky, ktoré sme pre nich pripravili. Tešíme sa, že nás 
navštívili a držíme im palce, aby do školských lavíc vstúpili ľahko 
a s úsmevom.  

Okresne  kolo Geográfickej olympiá dy 



4. – 7. februára 2020 dostali naši žiaci možnosť vybočiť 
z klasickej školskej rutiny a zažiť vyučovanie trochu inak. Ho-
diny so svojimi bežnými vyučujúcimi vymenili štvrtáci až de-
viataci za účasť v projekte Educate Slovakia. Absolvovali 
prednášky a workshopy so zahraničnými stážistami medziná-
rodnej študentskej organizácie AIESEC. Do projektu sme sa 
zapojili už tretíkrát. Tento rok našu školu navštívili Carlos 
z Mexika, Phoebe, Minnie a Chang z Taiwanu a dievčatá Ati-
rah a Chandrika z Indonézie. Lektori vo svojich prezentáciách 
predstavili seba, svoju krajinu, tradície, kultúru, hudbu a ty-
pické jedlo. Žiaci nielen počúvali, ale do prednášok 
a tvorivých dielní sa aktívne zapájali, naučili sa pozdraviť a 
poďakovať v rodnom jazyku stážistov, zvládli zložité jazykola-
my a hry. Komunikácia s lektormi prebiehala v angličtine, 
a tak si žiaci mali možnosť precvičiť používanie cudzieho jazy-
ka v bežných situáciách. Atmosféra na workshopoch bola 
priateľská a nabitá pozitívnou energiou. Projekt bol pre všet-
kých zúčastnených veľmi obohacujúcim a inšpiratívnym zážit-
kom.     



Prvá ci nocováli v s kole 

Ví ťázstvo v prednese v rúskom jázykú ná celoslovenskom kole 

Vzdelá vánie poc ás prerús eniá prevá dzky 

6. marca 2020 naši prváci zažili noc v škole. Akcie sa zúčastnilo 16 detí z I.B triedy. V doprovode rodičov prišli do priestorov 
školy vo večerných hodinách. Doniesli si spacie vaky, jedlo, hračky a s rozžiarenými očami čakali na to, čo sa bude diať. Spolu 
s triednou učiteľkou si zahrali športové hry v telocvični, a potom absolvovali beh večernými chodbami školy. V triede hrali 
hry a počúvali rozprávky na dobrú noc. Ráno ich zobudili slnečné lúče a s množstvom nových zážitkov sa pobrali domov.  



Tradične sme si ho v škole pripomenuli tým, že si žiaci priniesli jablko na desia-
tu. Jabĺk je veľké množstvo odrôd a majú pestrú škálu chutí. Dajú sa z nich pripra-
viť sladké a slané, teplé i studené jedlá i nápoje. Jablko zasýti a zároveň svojou 
sladkokyslou chuťou sa stáva aj zdravou maškrtou. Niektorí žiaci si k jabĺčku dali 
aj  jablkový koláčik.  

Den  jábl k 

V každom ročnom období nám záhrada ponúka širokú paletu ovocia. Deti by ho mali jesť veľa. Ako ich to naučiť? Jedna z mož-
ností je ponúknuť deťom ovocie premenené na zdravú marmeládu, ktorú si pripravia v škole. S minimom cukru je tá vlastno-
ručne pripravená najlepšia. A keď všetci priložíme ruku k dielu, zažijeme aj chutnú a veselú zábavu.  

Prvá ci si priprávili ovocnú  pochú ťkú 

"Správna výživa je základom pre lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky. Aj preto sme sa rozhodli 
na AHA farme odštartovať pilotný projekt na podporu zdravia tých najmenších a od začiatku septembra sme umiestnili prvý 
školský farmársky automat v priestoroch Základnej školy s materskou školou Lúky vo Vrábľoch. Deti si tak môžu zakúpiť 
zdravú desiatu priamo v škole." 

 



 

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

stredie na prácu a učenie. Poskytovať poznatky a návody s cieľom ovplyvniť postoje a podnietiť každodenné zodpovedné sprá-

vanie 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.  

                                                                      Mgr. Anna Urbanská, koordinátorka projektu ŠPZ 

Mimoriadna situácia počas školského roka 

 

Krátko po jarných prázdninách zažila naša škola niečo, čo sme vôbec neočakávali. Na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa 

ochorením nového koronavírusu COVID-19  začala platiť od 12. marca 2020 mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda. Ús-

tredný krízový štáb SR zároveň prijal viaceré prísne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia. Jedným z nich bolo aj 

zatvorenie škôl. 

Žiaci zostali doma od 13.3.2020 a začalo sa obdobie obáv o zdravie a obdobie hľadania nových možností vzdelávania žiakov 

na diaľku. Škola, učitelia, rodičia aj deti sa zhodli na tom, že treba prejsť na vyučovanie online. Už po týždni sa plne rozbehlo 

vyučovanie žiakov cez aplikáciu ZOOM. Naďalej sa využívali možnosti komunikácie cez EduPage, mail, WhatsApp či mobil-

né správy. Týmto spôsobom sa žiaci vzdelávali až do konca mája 2020. Na MDD – 1. júna 2020 dostali deti v materskej škole 

a mladší žiaci od prvého do piate ročníka nezvyčajný darček – možnosť dobrovoľne nastúpiť do školy. Túto možnosť využila 

väčšina žiakov a vrátili sa do školy.  

Vyučovanie v škole sa dosť odlišovalo od bežného vyučovania. Pri vstupe do školy nám bola zmeraná telesná teplota, všetci 

sme si dezinfikovali ruky, dýchacie cesty sme si chránili rúškom a pohyb po škole sme značne obmedzili a podriadili prísnym 

hygienickým pravidlám. Žiaci, ktorí nenastúpili do školy sa spájali s vyučovaním v triede naďalej pomocou aplikácie ZOOM.  

Žiaci jednej triedy sa nekontaktovali so žiakmi iných tried. Na pobyt vonku bol vymedzený priestor pre každú triedu zvlášť.  

Vďaka disciplíne a zodpovednému prístupu všetkých v škole sme zvládli ukončiť školský rok. 30. júna 2020 si všetci žiaci 

prevzali vysvedčenia v škole a odišli na prázdniny. 

                                                                                                                                          Mgr. Anna Urbanská, 

                                                                                               koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie 



„Voda bola, je a bude potrebná všetkým, všade a vždy, od útleho detstva až po neskorú starobu. Otázkou je, akým spôsobom 
ju využívame a ako sa k nej správame. Mnohí sú presvedčení, že je nevyčerpateľný zdroj, z ktorého možno len brať. Naučme 
sa šetrne s ňou zaobchádzať v jej najčistejšej forme a aspoň v tejto podobe ju zachovať pre ďalšie generácie!“ 
Vzhľadom na to, že sa každý rok celá škola zapája 22. marca do akcie „modrý deň“, ktorý nás pozorňuje o dôležitosti pitnej 
vody a potrebe jej šetrenia, ani teraz to nebolo inak.  Napriek tomu, že sa vzdelávame online, žiaci pokračovali vo svojej čin-
nosti. Dokončili a vytvorili nové projekty doma: V. Kytasová (V.A), L. Koprdová (V.B), S. Bujalková, L. Hrončeková (V.B), A. Du-
choňová, V. Fazekašová, L. Krajčovičová, V. Krajčovičová, N. Zimová (všetky zo VI.A). Patrí im srdečné poďakovanie pri ich 
mimoškolskej činnosti. 
 

Vzdelá vánie poc ás prerús eniá prevá dzky 



Dňu Zeme je venovaný 22. apríl. V súčasnom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na dosahy niče-
nia životného prostredia. Pri tejto príležitosti každoročne organizujeme projektový deň, ktorý je zameraný na oboznamovanie 
sa detí s ekologickými problémami planéty a ich následkami. 
Aj tento školský rok žiaci nezabudli na tento sviatok a vytvorili projekty, plagáty, postery na túto tému, ale netradične, 
v domácom prostredí, zapojili sa: S. Hajšelová, E. Jamčeková, V. Kytasová, I. N. Lamošová, N. Miklová, D. Šranková (V.A), 
L. Hrončeková, S. Bujalková, L. Koprdová a N. Melušová (V.B), A. Božgaiová, K. Farkašová, V. Krajčovičová, L. Krajčovičová, S. 
Matušovská a N. Zimová (VI.A). Patrí im srdečné poďakovanie a pochvala za mimoškolskú činnosť. 

Vzdelá vánie poc ás prerús eniá prevá dzky 



Žiaci I.A lisovali kvety a vytvárali herbár. V prírode možno stále niečo objavovať. Nie je to len úloha z
bavka, ktorú povýšili na tvorivú činnosť. Z vylisovaných rastlín vytvárali malé umelecké diela, pohľadnice pre priateľov. 

Deti  by mali o prírode nielen čítať a pozerať o nej filmy. Mali by prírodu 
chytiť, ovoňať, ochutnať a najlepšie niečo si vypestovať. Sadením rastliniek 
u detí podporujeme vzťah k prírode, rozvoj manuálnych zručností, mož-
nosť vidieť výsledok svojho snaženia,  nájsť  oddych od bežných denných 
činností a viesť deti k pravidelnej starostlivosti o rastlinku. Žiaci I. A triedy 
sa pustili do krásnej práce s rastlinkami.  

Vzdelá vánie poc ás prerús eniá prevá dzky 

Deti z 1.á pestováli rástlinky 



       Ná vrát do s koly 

Po návrate so školy sme sa aj my s našimi žiakmi venovali téme, ktorá dominuje na celom svete - koronavírus. Diskutovali 
sme o tom, čo už žiaci o víruse vedia a zopakovali, aké opatrenia musíme dodržiavať. Na nástenke, ktorú sme spoločne vy-
tvorili, si ich môžu dennodenne pripomínať. Žiaci mali radosť a svoju zručnosť ukázali aj pri výrobe vlastnoručne namaľova-
ných rúšok. 



  

Žiaci VI.A triedy na hodinách Mladý záchranár spájali svoje vedomosti aj s praktickou 
činnosťou. Vyskúšali si tak nácvik prvej pomoci pri poraneniach kože, úrazoch hlavy, 
zlomeninách horných a dolných končatín ako aj pripravenú prednášku, čo všetko má 
obsahovať lekárnička. Dúfame, že tieto vedomosti budú vedieť využiť aj v praktickom 
živote. 



 

 

ČO JE TO STROM ŽIVOTA? 

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na poli-
tických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu s pôsobnos-
ťou 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 ovzdu-
šia, 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, 
starostlivosť o zeleň aj kvetinovú výzdobu interiéru školy.  

                                                 Žiaci VI.A triedy: 

Zľava doprava – Viktória Krajčovičová, Nina Miklóssyová, Laura Krajčovičová, Veronika Záhorská, Adriana 
Božgaiová a Marek Hudec (foto 1) 

Zľava doprava – Sabina Matušovská, Karolina Farkašová, Vanesa Fazekašová, Melánia Hadobášová 
a Alexandra Duchoňová (foto 2)           

Prezentujeme sa teda aj v tejto neziskovej organizácii Stromu života. Touto formou chceme poukázať na aktivity za-
pojením 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 zrážok, 
znečistenie, pH, množstvo zrážok od októbra do novembra 2019,  

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



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 
žiakmi VI.A triedy ( 14 žiakov, jedna žiačka chýba – Nina Zimová ). 

Tím “Mladých ekológov” zo šiesteho ročníka tvorili: zľava doprava horný rad – Sabina Matušovská, Karolína Farka-
šová, Karin Magulová, Nina Miklóssyová, Viktória Krajčovičová, Vanesa Fazekašová, Laura Krajčovičová, Alexan-
dra Duchoňová, dolný rad – Melánia Hadobášová, Lea Jamrišková, Marek Hudec, Veronika Záhorská a Adriana 
Božgaiová.                



Dňa 29. 10. 2019 sa ako každý rok konala v našom meste recitačná súťaž Viliama Záborského. V súťaži sme mali zástupcov aj 
z našej školy, ktorí boli predviesť svoj vzťah k recitácii. Tešíme sa, že v každej kategórii získali umiestnenie. Kategória A: M. Gu-
láš (3. miesto), Kategória B: A. Božgaiová (1. miesto), Kategória C: A. Félisová (3. miesto). Za reprezentáciu tiež patrí vďaka B. 
Bogyovej, K. Drahošovej a N. Filipčíkovej. 

Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Ruské slovo, zameranej na 
prednes ruskej poézie a prózy. Na krajskom kole (11. 2. 2020) nás na Gym-
náziu vo Vrábľoch reprezentovali žiaci zo 7.A : O. Mikla (poézia) , L. Bujdáko-
vá (próza) a D. Yatsenko (poézia - ruskojazyčné prostredie). Všetci sa prebo-
jovali na stupienky víťazov. Do celoslovenského kola postúpili len držitelia 
prvých miest, medzi ktorých patrila aj naša D. Yatsenko. To sa uskutočnilo v 
Košiciach v dňoch 27. - 28. 2. 2020. V jednotlivých kategóriách spoločne 
bojovalo 200 žiakov. Odhodlanie, rozvaha a v neposlednom rade úžasný 
prejav zabezpečili, že si aj v celoslovenskom kole D. Yatsenko vybojovala 
prvé miesto. Sme radi, že aj ruský jazyk má svoje čestné miesto na nástenke 
úspechov našej školy.  

5. marca 2020 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku - Story.  Súťažiaci tak mohli ukázať svoje interpretač-
né schopnosti a jazykové zručnosti, pričom najlepší z nich postúpili do okresného kola v CVČ Nitra.  Všetci žiaci podali vynikajú-
ci výkon, čomu sa veľmi tešíme, nakoľko príprava na prednes cudzojazyčného textu je náročná. I. kategória: 1. miesto -  S. Ska-
čanová (4.B) 2. miesto - M. Máté (3.B) II. kategória: 1. miesto - A. Božgaiová (6.A) 2. miesto - L. Krajčovičová (6.A) 3. miesto - L. 
Jamrišková (6.A) III. kategória: 1.miesto  -  A. Striešková (8.B) Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a víťazom želáme 
veľa šťastia v ďalšej reprezentácii našej školy. 

25. februára 2020 sa úspešnými riešiteľkami biologickej olympiády (kat. E – Poznaj 
a chráň, odbornosť Botanika) v školskom kole stali H. Ondrušová zo VII.A (1. miesto) 
a L. Krajčovičová (2. miesto) zo VI.A triedy. Museli zvládnuť teoretickú časť, roz-
poznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si 
herbár. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!  

6. februára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády v Nitre. V kategórii G (5. ročník) nás úspešne reprezento-
vala V. Sališová (76 bodov), skončila na 3. mieste z celkového počtu 20 zúčastnených žiakov. V kategórii F (6. – 7. ročník) sa 
z celkového počtu 18 zúčastnených žiakov umiestnila na 13. mieste N. Miklóssyová (71 bodov).  V kategórii E (8. – 9. ročník) z 
18 zúčastnených žiakov skončila na  6. mieste A. Striešková (82 bodov). Všetky dievčatá sa stali úspešnými riešiteľkami vo svo-
jej kategórii. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia pri ďalšej reprezentácii našej školy!  

Hviezdoslávov Kúbí n 

K. Machatová zo VII.B a M. Szombath z IX.A po úspešnom absolvovaní školského kola olympiády v anglickom jazyku reprezen-
tovali našu školu v okresnom kole. Konalo sa dňa 15. januára 2020 v Nitre. Obaja si výborne počínali v písomnej aj v ústnej 
časti súťaže a stali sa úspešnými riešiteľmi. M. Szombath obsadil 17. a K. Machatová 4. miesto.   



Majstrovstvá okresu v stolnom tenise 

Kvarteto našich žiakov sa zúčastnilo Majstrovstiev okresu v stolnom tenise, ktorý sa konal dňa 29. októbra v telocvični Gymná-
zia Cyrila a Metoda v Nitre. Po dvoch vyhratých a jednom prehratom zápase sa umiestnili v skupine na druhom mieste a tak sa 
im nepodarilo kvalifikovať do finálovej skupiny. Našim žiakom P. Macákovi, Š. Očadlíkovi, M. Oslancovi a J. Valachovi ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu školy. 

Predprázdninový piatok (14.2.) sa niesol v znamení stolného tenisu. Pod zášti-
tou Mesta Vráble sa uskutočnil 1. ročník turnaja žiakov ZŠ a SŠ v stolnom teni-
se, ktorý sa odohral v telocvični ZŠ Levická. Našu školu reprezentovalo 5 žia-
kov. V kategórii 1. - 4. ročník: B. Duchoň (2. miesto) a M. Kováčik (5. miesto). V 
kategórii 5. - 6. ročník: D. Macák (4. miesto). V kategórii 7. - 9. ročník: M. Osla-
nec (4. miesto) a K. Machatová (1. miesto). Ďakujeme našim žiakom za vzornú 
reprezentáciu školy a gratulujeme k umiestneniam. 

Turnaj v stolnom tenise 

Víťazi Majstrovstiev okresu Nitra vo volejbale 

13. februára sa žiaci našej školy zúčastnili skupinovej fázy majstrovstiev okresu Nitra vo volejbale, ktorá sa konala na ZŠ Fatran-
ská v Nitre. Bez väčších problémov zvíťazili vo všetkých zápasoch a z prvého miesta postúpili do finálového turnaja, ktorý sa 
odohrá 27. februára v telocvični ZŠ Škultétyho v Nitre. Našim chlapcom gratulujeme a držíme palce v ďalších zápasoch. Našu 
školu reprezentovali: F. Kéry, M. Raček, M. Sombath, F. Kunkela, S. Kmeťo (všetci 9. A), A. Balogh (9.B), F. Cigáň (8.A). 

Naši žiaci stali najlepšími vo volejbale v okrese Nitra. Vo štvrtok 5. marca 2020 sa zúčastnili finálového turnaja o Majstra okresu 
Nitra, ktorý sa konal v telocvični ZŠ Škultétyho v Nitre. V konkurencii 4 najlepších tímov okresu nestratili ani set a postúpili na 
Majstrovstvá kraja, kde si zmerajú sily s víťazmi ostatných okresov Nitrianskeho kraja. Našim chlapcom gratulujeme! Našu školu 
reprezentovali: F. Kéry, M. Raček, M. Sombath, F. Kunkela, S. Kmeťo (všetci 9.A), A. Balogh (9.B), F. Cigáň (8.A). 

Majstri okresu Nitra vo volejbale 
básketbále 



Školská olympiáda vo Vrábľoch 

Dňa 11. 10. 2019 sa naši žiaci zúčastnili 2. ročníka Školskej olympiády vo Vrábľoch, ktorá sa konala na atletickej dráhe pri ZŠ Le-
vická 903 vo Vrábľoch. Do boja o medaily sa zapojilo 29 žiakov našej školy. Celkovo sme získali 13 pódiových umiestnení, najviac 
zo všetkých zúčastnených škôl, z toho 2 zlaté, 6 strieborných a 5 bronzových medailí: - 60 m dievčatá 5. - 6. ročník: 1. miesto – 
Hannah Striešková - 60 m dievčatá 7. - 9. ročník: 2. miesto – V. Valachová, 3. miesto – L. Lüleiová - 400 m dievčatá 5. - 6. ročník: 
1. miesto – B. Uhrinová, 2. miesto – S. Bujalková, 3. miesto – N. Melušová - 800 m dievčatá 7. - 9. ročník: 2. miesto – V. Valacho-
vá - 800 m chlapci 5. - 6. ročník: 2. miesto – Š. Pilárik, 3. miesto – P. Vaš - 1000 m chlapci 7. - 9. ročník: 3. miesto – Š. Očadlík - 
skok do diaľky dievčatá 7. - 9. ročník: 2. miesto – J. Roháčová - štafeta 4x215 m chlapci 7. - 9. ročník: 3. miesto (F. Cigáň, F. Kéry, 
M. Raček, S. Kmeťo) - štafeta 4x215 m dievčatá 7. - 9. ročník: 2. miesto (M. Kuterková, B. Mináriková, L. Lüleiová, L. Šabíková) 

Majstrovstvá okresu v basketbale 

11. novembra 2019 sa naši žiaci zúčastnili Majstrovstiev okresu v basketbale. V trojčlennej skupine po jednom vyhratom zápa-
se (16:7) a druhom prehratom zápase (32:16) skončili na druhom mieste v skupine, a tak sa neprebojovali do finálnej skupiny. 
Našu školu reprezentovali A. Balogh, F. Cigáň, F. Kéry, S. Kmeťo, M. Kováčik, F. Kunkela, S. Levický, M. Raček, M. Szombath, P. 
Šarkózi. 

Víťazi kvalifikačného turnaja Majstrovstiev okresu vo futsale 

4. novembra sa naši žiaci zúčastnili kvalifikačného turnaja Maj-
strovstiev okresu žiakov vo futsale, ktorý sa konal na ZŠ Škultétyho 
v Nitre. Zo štvorčlennej skupiny sme postúpili z prvého miesta 
s plným počtom bodov a impozantným skóre 25:5 na finálový tur-
naj Majstrovstiev okresu. Našu školu reprezentovali: F. Cigáň, P. 
Duchoň, L. Chren, Š. Očadlík, P. Šarközi (žiaci 8. ročníka)  a  A. Ba-
logh, F. Kéry, S. Kmeťo, F. Kunkela a M. Raček (žiaci 9. ročníka). 

Mestské kolo v športovej gymnastike 

11. februára 2020 sa uskutočnilo mestské kolo v športovej gymnastike o postup 
na majstrovstvá okresu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Päť najlepších súťa-
žiacich v každej kategórii postupuje reprezentovať mesto Vráble na Majstrov-
stvá okresu Nitra, ktoré sa uskutočnia v marci. Mená víťazov: - kategória A, 
chlapci: M. Guláš, U. Kiss, F. Pajunk, P. Tóth, F. Sabo,- kategória A, dievčatá: L. 
Murcinová, L. Székelyová, V. Holková, L. Hrvolová,  N. Vargová,- kategória B, 
dievčatá: E. Murgašová, N. Melušová, S. Hoppanová, D. Marhevszká, S. Vargo-
vá,- kategória C, dievčatá: B. Mináriková, L. Šabíková, L. Drahošová, G. Hoppa-
nová. Všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov 

Naši žiaci stali najlepšími vo volejbale v okrese Nitra. Vo štvrtok 5. marca 2020 sa 
zúčastnili finálového turnaja o Majstra okresu Nitra, ktorý sa konal v telocvični ZŠ 
Škultétyho v Nitre. V konkurencii 4 najlepších tímov okresu nestratili ani set 
a postúpili na Majstrovstvá kraja, kde si zmerajú sily s víťazmi ostatných okresov 
Nitrianskeho kraja. Našim chlapcom gratulujeme! Našu školu reprezentovali: F. 
Kéry, M. Raček, M. Sombath, F. Kunkela, S. Kmeťo (všetci 9.A), A. Balogh (9.B), F. 
Cigáň (8.A). 



Krájská  ligá v streľbe zo vzdúchovej pús ky á vzdúchovej pis tole 

25. októbra sme sa zúčastnili Krajskej streleckej ligy základných a stredných škôl 
Nitrianskeho kraja v streľbe zo vzduchových zbraní vo Svätom Petri. V disciplíne 
zalamovacia vzduchová puška našu školu reprezentovali naši najskúsenejší strelci: 
H. Sádovská (9.B), M. Oslanec (7.B) a J. Cagáň (7.B). Vo veľkej konkurencii škôl 
z celého nitrianskeho kraja sme sa nestratili, a postúpili sme do ďalšieho kola. Za 
zmienku stojí aj výkon Hany Sádovskej, ktorá dosiahla 281 bodov z 300, čím si 
zlepšila svoje osobné maximum a iba 4 body ju delili od získania I. výkonnostnej 
triedy. Všetkým súťažiacim držíme päste a prajeme veľa úspechov v ďalšom postu-
povom kole. 

Májstrovstvá  okresú Nitrá v streľbe zo vzdúchovej pús ky 

28. októbra sa uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho okresu v streľbe zo vzduchovej pušky. Našu školu reprezentovali na tejto 
súťaži  v kategórii družstiev: - mladší žiaci a žiačky: M. Oslanec (7. B), M. Šrank (7. A), M. Očovský (7. B), ktorí sa umiestnili 
na 1.mieste. - starší žiaci a žiačky: H. Sádovská  (9. B), L. Luleiová (9. B), J. Cagáň (7. B), ktorí sa umiestnili na 1.mieste.  V kate-
górii jednotlivcov: - omladina: M. Guláš – 1.miesto, - mladší žiaci: M. Oslanec - 1.miesto, M. Šrank - 2.miesto, M. Očovský - 
3.miesto - starší žiaci: J. Cagáň - 1.miesto - staršie žiačky: H. Sádovská - 1.miesto, K. Kováčiková - 2.miesto, N. Mihóková - 
6.miesto Všetkým našim strelcom blahoželáme a prajeme veľa úspechov a pevnú ruku v streľbe na Majstrovstvách Nitrianske-
ho kraja v Šali. 

V mesiacoch október a november sme sa zúčastnili piatich kôl krajskej 
streleckej ligy základných a stredných škôl Nitrianskeho kraja. Hodnotili 
sa 3 najlepšie kolá u jednotlivcov a 4 najlepšie kolá u družstiev. V rámci 
súťaže dosiahli všetci naši strelci osobné rekordy, k čomu 
im gratulujeme! V disciplíne vzduchová pištoľ - v zmiešanej kategórii 
dievčatá a chlapci do 15 rokov získal 1. miesto Jakub Cagáň.  V súťaži 
družstiev - disciplína zalamovacia vzduchová puška - z celkového počtu 
18 družstiev skončilo naše na 3.mieste (H. Sádovská, M. F. Oslanec a J. 
Cagáň).Je vidno, že svedomitá práca na tréningoch prináša svoje ovocie 
a pevne veríme, že v tomto trende budeme pokračovať. 

      Krájská  strelecká  ligá 



14. novembra 2019 bol pre našu školu špeciálny deň. Prišiel k nám Ing. Daniel Pastorek, manažér Mateja Tótha, ktorý nám 
v jeho mene oficiálne odovzdal grant Akadémie Mateja Tótha, ktorú sme tento rok vyhrali vo verejnom hlasovaní O2 Akadé-
mia Mateja Tótha. Škola dostala plaketu s odtlačkom tenisky Mateja Tótha, ktorá bude vystavená v priestoroch školy. Tohto 
slávnostného ceremoniálu sa okrem vedenia školy zúčastnili aj všetci žiaci, ktorí akadémiu navštevujú. Pána Pastoreka naj-
skôr privítali naše žiačky tradične, slovensky - chlebom a soľou. V uvítacom programe žiačka druhého ročníka Zoja Čajkovičo-
vá zaspievala ľudovú pieseň a žiak štvrtého ročníka Michal Guláš vystúpil s umeleckým prednesom. Potom sa pán Pastorek 
prihovoril deťom a odovzdal grant škole. Na záver sme poslali Matejovi aj darček v podobe jeho portrétu, ktorý nakreslila 
žiačka 9. ročníka Bibiana Mináriková. 



Členovia detského divadelného súboru MoDRé TRaKy uviedli v uplynulých dňoch svoje predstavenie Zhavranelí hneď na dvoch 
festivaloch. 24. októbra ho mohli vidieť detskí diváci na doskách Malej scény STU v Bratislave v rámci  multižánrového festivalu 
TVOR_BA, na ktorom sa stretli najlepší neprofesionálni umelci Slovenska a nasledujúci deň  v Dome kultúry v Nových Zámkoch, 
kde boli súčasťou galaprogramu  Srdce, duša, radosť, ktorý je prehliadkou najlepších neprofesionálnych umelcov Nitrianskeho 
kraja. Účasť na oboch javiskách si ceníme a sme veľmi radi, že takto úspešne reprezentujeme nielen našu školu, ale aj mesto 
Vráble.  



V roku 2017 bola naša škola vybraná a zaradená do projektu - Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.  Cieľom 
tohto projektu bola implementácia viacerých prvkov, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska efektívneho fungovania systé-
mu duálneho vzdelávania na školách a zároveň sú nápomocné  k vytvoreniu podmienok spolupráce medzi ZŠ, SOŠ a zamestná-
vateľom. Projekt prebiehal na 28 vybraných základných školách. 
Súčasťou programu boli žiaci 9.a, ktorí absolvovali vyše dvadsať vopred pripravených aktivít. Aj keď ešte v mesiaci jún prebieha-
li protiepidemiologické opatrenia, žiaci si 24.  júna prevzali svoje portfóliá, ktoré predstavovali vysvedčenia ich zručností, mož-
ností štúdia a hlavne predpoklady pre ich budúce povolania. Súčasťou portfólia boli žiakmi pripravené ich prvé životopisy, moti-
vačné listy, ako aj výstižné hodnotenia ich práce a fotografie získané počas celej doby trvania projektu. Práve to im môže 
v budúcnosti  pripomenúť, ako jedinečne a komplexne sa im naša škola snažila pomôcť pri výbere ich povolania. 
Vďaka patrí vedeniu školy a učiteľom, že boli ústretoví a umožnili žiakom tejto triedy takto inovatívne  postupovať pri ich ďalšej 
životnej voľbe,  Ing. N. Čérimu, pracovníkovi ŠIOVu, ktorý túto triedu odborne viedol a všetkým mojim žiakom z 9.a triedy. 

Mgr. S. Gajdošová (zodpovedná za projekt na ZŠ s MŠ, Lúky, Vráble, výchovná poradkyňa) 



V tomto školskom roku lavice našej základ- nej školy opustili ďalší žiaci: Alex Balogh, Pavol 
Barta, Patrícia Blahová, Nikolas Cebo, Ema DebnárováI, Karin Kováčikovál, Nina Lapacíková, 
Samuel Levický, Lucia Lüleiová, Viktória Lüleiová, Peter Macák, Natália Mihóková, Bibiana Miná-
riková, Hana Sádovská, Lívia Šabíková, Simona Tóthová, Nina Vojteková, Renáta Bajneková, 
Lukáš Červený, Tamara Frajková, Sandra Füleová, Sabína Karáčová, Filip Kéry, Slavomír Kme-
ťo, Viktória Kolieneková, Michal Kováčik, Fabian Kunkela, Monika Kuterková, Martin Raček, Jana 
Roháčová, Natália Szabóová, Martin Szombath, Tomáš Szombath, Samuel Šallai, Hanka Štefá-
ková. Prajeme im v živote len to najlepšie a nech sa im darí úspešne na stredných školách.  
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