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Vedenie školy: 

          riaditeľ:  PaedDr. Karol Drienovský 

          zástupkyňa:  Mgr. Mária Lukáčová 

          zástupkyňa pre materskú školu:  Gabriela Chovanová 

          výchovná poradkyňa:  Mgr. Soňa Gajdošová 

          vedúca ŠKD:  Bc. Slavka Solárová 

      Triednictvo: 

I.A          Mgr. Blažena Bogyová   

I.B          Mgr. Magdaléna Kytová     

II.A   Mgr. Jana Sádovská 

II.B           Mgr. Daniela Furková 

II.C           Mgr. Zuzana Červená 

III.A           Mgr. Anna Gajdošová     

III.B  Mgr. Stanislava Kramárová 

III.C   Mgr. Anna Urbanská 

IV.A           Mgr. Lídia Macáková 

IV.B           Mgr. Jana Puškárová 

V.A           Mgr. Soňa Gajdošová   

V.B           Mgr. Gabriela Peceková 

VI.A           Mgr. Zuzana Schmidtová 

VI.B           PaedDr. Lenka Krajčovičová     

VII.A PaedDr. Katarína Šlachtová 

VII.B  Mgr. Viera Melušová      

VIII.A  Mgr. Eva Foltánová 

VIII.B   Mgr. Lucia Oslancová Zelenková   

IX.A         PhDr. Štefan Foltán  

                     IX.B   PaedDr. Dagmar Andová  
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     Beztriedni učitelia: 

    Mgr. Rastislav Kupec 

    Mgr. Ing. Zdenka Hrašková 

    PaedDr. Andrea Hangaiová 

    Mgr. Dominika Gubová 

    Mgr. Ivana Gálová 

    Gabriela Ballaiová (vychovávateľka) 

    Dagmar Zuzulová (vychovávateľka) 

    Mgr. Ivona Marhevská (vychovávateľka) 

    Bc. Slavka Solárová (vychovávateľka) 

    

Materská škola: 

I. trieda:          Bc. Jaroslava Dolníková, Miriam Oravcová 

II. trieda: Mgr. Alena Ürgeová, Bc. Annamária Fojtíková 

III. trieda: Anna Krupová, Erika Golhová 

IV. trieda: Gabriela Chovanová, Žaneta Duchoňová 

 

Rada školy: 

Mgr. Stanislava Kramárová 

Ing. Vladimír Gajdoš 

Ing. Mgr. Dagmar Tóthová Skačanová 

Ing. Július Ploth 

PhDr. Monika Bogyóová 

Mgr. Jana Valachová 

Bc. Eva Kováčová 

Zuzana Valachová 

Miroslava Oravcová 

PhDr. Miriam Solárová 
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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 2015 na svojich stránkach hodnotenie zá-
kladných škôl. Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble sa umiestnila na 16. 
mieste z 246 škôl Nitrianskeho kraja a obstála najlepšie spomedzi vrábeľských škôl. Hod-
notenie škôl bolo vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku 
(Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach za uplynulé 4 
roky. Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí sú úspešní v celonárodných 
testoch, v olympiádach a medzinárodných projektoch. Výborné umiestnenie naša škola 
získala aj pri hodnotení, ktoré zverejnil Odbor školstva Okresného úradu v Nitre. V pred-
metových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2014/2015  sme sa 
umiestnili na 10. mieste zo 62 škôl a vo vyhodnotení športových súťaží na 8. mieste, 
v rámci okresu Nitra. Uvedené úspechy nás tešia a napĺňajú hrdosťou, ale zároveň nás za-
väzujú a motivujú k neustálemu zdokonaľovaniu sa, vylepšovaniu a napredovaniu. 

 

                                                     Mgr. Mária Lukáčová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ Lúky 1226,Vráble 
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Príhovor riaditeľa školy  

Vážený pán primátor, milé kolegyne, kolegovia, správni zamestnanci, 
žiaci, rodičia. 

  Všetkých Vás srdečne vítam v našej škole pri otvorení nového škol-
ského roka 2015/2016. Som rád, že sme sa opäť stretli a dúfam, že 
leto poskytlo žiakom ako aj učiteľom dostatok času na oddych 
a získanie nových síl do ďalšej práce. 

  Ako každý september, aj teraz naša škola víta nových žiakov - prvá-
kov, ktorým sa dnes začína nielen  školský rok, ale aj nové obdobie života, a to obdobie školské. Je to tak milí prváčikovia, ste 
už veľkí, ste už školáci. Čakajú Vás nové povinnosti. Začiatky sú pre každého ťažké, ale nemusíte sa báť. My, učitelia sme tu na 
to, aby sme Vám pomohli. Taktiež chcem osloviť rodičov prvákov, aby svojim malým žiačikom doma pomáhali, aby boli po-
mocníkmi nám učiteľom. Prvý rok je pre dieťa náročný, zároveň je veľmi dôležitý, lebo tu získava žiak návyky k  plneniu povin-
ností. A preto opakujem, rodičia, Vaša spolupráca je veľmi podstatná. Ostatní žiaci už školu poznajú, sú však už v ďalšom roční-
ku, čaká ich zas o trochu náročnejšie učivo. Piataci prešli do druhého stupňa, ktorý je náročnejší. Dúfam však žiaci, že sa Vám 
všetkým bude dariť, a že z poznávania nových vecí budete mať radosť. 

Taktiež kolegom a kolegyniam prajem, aby ich práca napĺňala, prinášala viac radosti ako sklamania. Vieme, že je to činnosť nie 
vždy jednoduchá a vyžaduje si veľa duševných síl. 

  Bol by som rád, keby naša škola bola miestom, kde ako žiaci, tak i učitelia a ostatní školskí pracovníci sa cítia dobre, miestom, 
kde plnenie si svojich povinností je pre všetkých príjemné. To však záleží od nás všetkých. 

  Prajem teda všetkým dostatok síl a energie do práce v novom školskom roku. Pracujme všetci tak, aby sme  o desať mesia-
cov  mali byť na čo hrdí. 

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

III. C  trieda v rámci Festivalu židovskej kultúry -  Babele sa zúčastnila výstavy pohľad-
níc  a fotografií synagóg  v Stoličnom dome vo Vrábľoch.  František Bányi pútavou formou priblížil aj 
žiakom budovy synagóg v Európe. Na výstave boli zobrazené aj židovské obchody a rodinné fotogra-
fie. 

Prečo mám rád svojich starých rodičov? 

Piatok 23.10. 2015  bolo už od rána v III.B v ZŠ s MŠ, Sídlisko Lúky Vráble , rušno. Žiaci sa pripravo-
vali na vzácnu návštevu. Netrpezlivo očakávali príchod svojich starých rodičov. Pripravili si pre nich 
trochu netradičné posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Najskôr triedna pani učiteľka Anna 
Gajdošová osobne každého privítala.  Deti usadili hostí a program sa mohol začať. Žiaci ukázali ako 
vedia počítať, že už vedia vybrané slová po b, celú abecedu a prečítali rozprávku  Hrnček var! Potom 
odpovedali na otázku: Prečo mám rád svojich starých rodičov? Táto časť podujatia vyvolala  slzy dojatia u starkých. Nasledovali 
veselé pesničky, aby sa  prítomní  trochu rozveselili. Deti rozdali starým rodičom vlastnoručne vyrobené srdiečka. Na záver si 
starí rodičia posedeli pri kávičke a čaji. Starým rodičom sa akcia páčila. Boli radi, že sme si na nich spomenuli. Dôkazom toho 
bol aj ich počet -30 prítomných, svedčí o tom, aby sme nezabúdali na starších, uctili si ich každý deň a uvedomovali si ich hod-
notu a neustálu potrebu v spoločnosti.      

Dňa 26. októbra 2015 sa uskutočnil Halloweenský večierok šiesteho ročníka. Pri tejto príležitosti si 
žiaci nasadili rôzne originálne masky:  bosorka, strašidlo, fantóm, mafián a iné. Všetky masky  sme 
na záver vyhodnotili a odmenili maškrtami. Počas večierka sa všetci zabávali súťažami – partičkou, 
rôznymi tanečnými štýlmi a stoličkovým tancom. Celý večierok sa niesol v dobrej  atmosfére oboha-
tenej aj zákuskami typickými pre Halloween (prsty, oči, mátohy). Takto sa upevnili kolektívy 
a perfektne sa zabavili! 

Zážitkové vzdelávanie formou canisterapie 

Halloweenský večierok 
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Noc v škole 

Už celý týždeň sa žiaci 3.A triedy tešili na 28. októbra 2015. V tento deň sa zúčastnili 
nielen bežného školského vyučovania, ale aj netradičnej návštevy školy. V sprievode 
rodičov sa do jej priestorov vrátili vo večerných hodinách. Boli nabalení ruksakmi a 
spacákmi, pretože ich čakala vytúžená noc v škole. Po rozlúčke s rodičmi sa školské 
brány zatvorili a celá budova na niekoľko hodín patrila len malým tretiačikom a ich 
triednej učiteľke. Priestory, ktoré im bežne pripomínajú školské povinnosti, boli zrazu 
iné, oveľa zaujímavejšie. Deti behali tmavými školskými chodbami, hrali sa a pozerali 
rozprávky v klubovni školy. Ráno sa prebúdzali s myšlienkami na veselé nočné zážitky 
a s prianím podobnú akciu si čoskoro zopakovať. 

Halloween párty na krúžku anglického jazyka 

Krúžok anglického jazyka sa v stredu pred jesennými prázdninami premenil na veľkú, 
strašidelnú, Halloweensku párty. Do jazykového laboratória prišli namiesto pani učiteľ-
ky a žiakov 5. A a 5. B triedy rôzne bosorky, príšery a hrôzostrašné bytosti z hororov. 
Rozdelení do štyroch skupín medzi sebou  súťažili a precvičili si tak svoje doterajšie 
vedomosti z anglického jazyka. Počas prestávok medzi súťažami žiaci naberali energiu 
občerstvením sa v halloweenskom bufete, ktorý si spoločne pripravili. Neskôr sa jazy-
kové laboratórium premenilo na diskotéku a všetci si spoločne dobre zatancovali. 

Exkurzia do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána 
Hella v Žiari nad Hronom 

Dňa 28.10. 2015 sa žiaci IV. A a IV. B triedy zúčastnili exkurzie do planetária  v Žiari nad Hronom. Vo hviezdnej sále si pozre-
li  videofilm o mimozemšťanovi, ktorý ich sprevádzal hviezdnou oblohou, pútavou formou im vysvetlil ako vznikli  názvy 
hviezd, súhvezdí a ako sa pohybujú jednotlivé vesmírne telesá. Potom nasledovala  prednáška v učebni s modelmi Zeme, Slnka, 
Mesiaca a ostatných planét. Prednášajúca vysvetlila žiakom  pohyb Zeme okolo Slnka a  ďalšie zaujímavosti. Nakoľko bolo za-
mračené,  priame pozorovanie Slnka špeciálnym ďalekohľadom nebolo možné uskutočniť. Aj napriek tomu mali žiaci pekný 
zážitok a obohatili si svoje vedomosti  o vesmíre. 
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ZŠ s MŠ Lúky získala veľa moderných pomôcok 

Botanická olympiáda: „Malí botanici“ 

Dňa 11. novembra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili botanickej olympiády „Malí botanici“ 
v Arboréte Mlyňany SAV. Súťažili trojčlenné družstvá v piatich disciplínach. Družstvo našej školy 
tvoril: jeden zástupca z 1. – 3. ročníka (Laura Krajčovičová – II.A), jeden zástupca zo 4. – 6. ročníka 
(Slavomíra Kušanová – VI.B)  a jeden zástupca zo 7. – 9. ročníka (Linda Blašková – IX.A). Súťaž po-
zostávala z terénnych úloh (odborný výklad s urobenými poznámkami), test (prehľad botanických ve-
domostí), tajnička (botanické pojmy), poznávanie (pracovný list – kvety, stromy, listy, plody a iné 
s poskytnutými vzorkami) a výroba EKO plagátu. Odbornú porotu tvorili zamestnanci Arboréta Mly-
ňany SAV. Družstvo našej školy obsadilo pekné 9. miesto z 13 zúčastnených škôl.  

 Dňa 3.decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, do ktorého sa zapojilo 42 súťažiacich. Výsledky pre 
jednotlivé kategórie:Kategória G (5. ročník): 1. miesto –  Peter Macák (úspešný r iešiteľ), 2. miesto – Bibiana Mináriková 

(úspešná riešiteľka), 3. miesto – Simona TóthováKategória F (6. ročník): 1. miesto – Slavomíra Kušanová (úspešná r iešiteľ-
ka), 2. miesto – Adam Major, 3. miesto – Samuel ChlpíkKategória F (7. ročník): 1. miesto – Sofia Vojteková (úspešná r iešiteľ-

ka), 2. miesto – Sára Chlpíková (úspešná r iešiteľka), 3. miesto – Nina VargováKategória E (8. ročník):  1. miesto – Ingrid 
Melišíková (úspešná r iešiteľka), 2. miesto – Adam Tóth (úspešný r iešiteľ), 3. miesto – Samuel Sakáč (úspešný riešiteľ)
Kategória E (9. ročník):  1. miesto – Linda Blašková (úspešná r iešiteľka), 2. miesto – Matúš Huňady, 3. miesto – Paulína 

Božgaiová 
Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálny počet bodov 55 z celkového počtu 100 bodov z teo-

retickej časti spolu s miestnou krajinou a z praktickej časti. Do obvodového kola postupujú všetci úspešní riešitelia. 

Absolútnym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je Ingrid Melišíková z VIII.B   

Geografická olympiáda - školské kolo 
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Mikulášska nádielka 
 

Aj keď je Mikuláša až v nedeľu, našu školu navštívil už v piatok. Nepriniesol 
deťom síce snehovú nádielku, ale aspoň ich potešil maličkou pozornosťou vo 
forme sladkosti. Aj tento rok spolupracoval Mikuláš pri odmeňovaní detí 
s rodičmi a pani učiteľkami. Deti mu za to sľúbili, že si budú vzorne plniť svo-
je povinnosti a budú poslúchať. Poďakovali sa Mikulášovi, anjelikom a čertom 
za návštevu formou pesničiek a básničiek. O rok príde Mikuláš skontrolovať, 
ako sa deťom darí plniť sľuby, ktoré mu dali. 

Olympiáda v anglickom jazyku 

Dňa 7.decembra na v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 17 žiakov.  Žiaci 
súťažili v dvoch kategóriách: 1A (5. – 7. ročník) a 1B (8. – 9. ročník). Súťažiaci museli zvládnuť písomný test zložený zo šty-
roch častí – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba -  a následne aj ústnu časť. V ústnej 
časti žiaci vymysleli a vyrozprávali príbeh na určený obrázok (picture story) a komunikovali v rámci zadanej témy (role play). 
Všetci účastníci olympiády tak museli ukázať nielen svoje vedomosti a schopnosti, ale prejaviť aj určité zručnosti, tvorivosť 
a kúsok odvahy.  Najúspešnejší žiaci vo svojej kategórii, Filip Martinec zo VI.B a Paulína Božgaiová z IX.A, budú reprezento-
vať našu školu v okresnom kole olympiády, ktoré sa bude konať dňa 13. 1. 2016 v Nitre.  

Návšteva interaktívnej výstavy 

V dňoch 10. – 12. novembra 2015 sa triedy VII.A, VII.B, VIII.A a VI.B zúčastnili interaktívnej vý-
stavy pri príležitosti Týždňa vedy a techniky v priestoroch Gymnázia, Vráble. Výstava bola zamera-
ná na projekty a prezentácie s témou „Svet papiera“. Žiaci si mohli pozrieť a vyskúšať zaujímavé 
nápady, prezentácie a práce - plagáty, projekty, 3D modely vyhotovené z papiera. Súčasťou výstavy 
boli aj prezentácie prác žiakov základných škôl – origami a kirigami. Aj naša škola sa zapojila do 
výstavy s dvomi labuťami na jazere ako symbolom lásky. Žiačky VIII.A triedy /Čengerová, Čajkovi-
čová, Páleniková, Kováčiková a Slamková/ takto vytvorili 3D projekt, kde naplno využili kreativitu 
a svoje vedomosti použili v praxi. Z výstavy sme si odniesli veľa zaujímavých informácií a takto 

Výstava obrazov 

Žiaci III. C si prezreli výstavu obrazov insitného maliara Martina Papa v Stoličnom dome. 
Fantastické  a tradičné výjavy z dedinského života doplnené aj podobizňami svetoznámych 
osobností zaujali malých divákov. Všimli si aj často sa opakujúce motívy tekvíc a stromov. 
Obrazy plné žiarivých farieb budú inšpiráciou pre práce žiakov.  
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Zbierka pre Tobiaska 

Relácia v TV JOJ o našom malom škôlkarovi Tobiaskovi, ktorého čaká 
operácia nožičiek, odštartovala na ZŠ s MŠ Lúky peknú aktivitu. Pán riadi-
teľ PaedrDr. Karol Drienovský oslovil žiacky parlament s myšlienkou pod-
poriť finančnou zbierkou rodinu Majlátových, aby mohol malý Tobiasko 
absolvovať operáciu a následnú liečbu, ktorá je finančne náročná. Rodičia, 
pedagógovia, žiaci, zamestnanci našej školy a pán primátor Tibor Tóth 
pomohli, a podarilo sa vyzbierať sumu 820€. Všetkým, ktorí sa rozhodli 
pomôcť ďakujeme. Ďakujú Vám aj rodičia malého Tobiaska. 

Prváci v EDULABE 

Čajky nad Dunajom privítali deti z prvého ročníka v čase, keď sa Bratislava 
obliekla do vianočného šatu. Hodina matematiky v Edulabe preverila naše 
vedomosti z matematiky. Lucka a Miloš spustili časostroj, preniesli sme sa 
do roku 1650 na dedinské trhy, kde sme počítali tovar. Neskôr časostroj 
zastal v roku 2086, začala sa vesmírna misia. Očný skener deti rozdelil do 
skupín - alfa, beta a gama. Plnili úlohy, premiestňovali sa na planéty. Naj-
rýchlejší  bol Dušan a Sofia, no aj my ostatní sme dostali za naše úlohy 
Diplom malého finančníka. Škoda, že po splnení misie sme boli opäť 
v roku 2015. Návšteva cukrárne, prechádzka k SND, Betlehem, klzisko, 
vianočný strom na Hviezdoslavovom námestí nás utvrdil  v presvedčení, že 
sem chceme prísť opäť. Ďakujeme Lucke a Milošovi z Edulabu za krásnu 
hodinu matematiky.  

Medzinárodný festival filmov Ekotopfilm – Envirofilm 

Dňa 8. 12. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili Medzinárodného festivalu filmov 
Ekotopfilm – Envirofilm v Mochovciach, ktorý bol zároveň spojený  s návštevou 
Energolandu. Tradičnou súčasťou festivalu bolo podujatie „Junior festival pre deti 
a mládež“. V rámci jeho aktivít sa žiaci zapojili do filmového aj interaktívneho 
sprievodného programu. Najviac ich zaujali filmy: Dinosaury, Kde bolo tam bolo na 
strome, Včelí príbeh či Recyklácia mobilného telefónu.Najnovšie filmové prezentá-

cie z celého sveta mali za úlohu predstaviť 
žiakom vzťah k ochrane a tvorbe životného 
prostredia  pútavou, tvorivou a výpovednou 
formou.V priestoroch Energolandu si žiaci 
po absolvovaní prednášky a vzájomnej dis-
kusii o šetrení energií mohli pozrieť 3D 
Kino s názvom „Odysea Energie“, vyskúšať 
rôzne energohry a absolvovať ďalšie aktivi-
ty. Na základe informácií z prednášky a následného vyplnenia anketového lístka 
s otázkami, boli žiaci zaradení do zlosovania o hodnotnú a zaujímavú cenu.  
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Súťaž "Vráble, moje mesto" 

Druhé miesto vo vedomostnej súťaži štyroch základných škôl vo Vrábľoch obsadili žiaci našej školy Marek Horský, Zuzana 
Ácsová a Slavomíra Kušanová. Na vedomosti náročnej súťaži odpovedali na otázky z oblasti kultúry, histórie, geografie, nárečo-
vých slov, politického a hospodárskeho života a tiež aktuálnych zmien v živote občanov Vrábeľ. Keď v takejto súťaži chceme 
slušne obstáť, musíme si všímať dianie v meste. 

"Christmas" party 

V pondelok 14. decembra si členovia krúžku anglického jazyka zorgani-
zovali vianočnú "Christmas" party. Počas súťaží si osvojili tímovú prácu 
a preverili nadobudnuté vedomosti. Pre najlepších bola pripravená sladká 
odmena. Neskôr si všetci posedeli pri anglickom čaji s mliekom a nedo-
čkavo čakali na príchod " secret Santu ". Po rozbalení darčekov sa všetci 
presunuli na tanečný parket. Vianočné posedenie žiaci ukončili zaspieva-
ním si anglickej koledy " We wish you Merry Christmas and Happy New 
Year". 

Halový turnaj v T18 

Dňa 16. 12. 2015 pri príležitosti osláv 40.výročia založenia školy SOŠT 
Vráble  bola aj naša škola pozvaná na  halový turnaj žiakov základných 
škôl vo Vrábľoch, ktorý sa konal v športovej hale T-18. Chlapci 8. a 9. 
ročníka si postupne zmerali sily so všetkými zúčastneným i škola-
mi  a suverénnym spôsobom, keď neinkasovali ani jeden gól, zvíťazili vo 
všetkých zápasoch. Význam predmetu Športová príprava - futbal nazna-
čuje fakt, že na turnaji sa do bojov zapojili všetci žiaci 8. ročníka, ktorí 
absolvujú tento predmet od 5. ročníka.  Zúčastnení žiaci: Simon Solár 
9.A; Erik Krčmár, Šimon Kováč, Ján Chvostík všetci 9.B; Samuel Sakáč, 
Kristián Petrík, Dominik Chren, Tomáš Kéry, Tomáš Kuzmík, Martin 
Polyák, Kristián Urban, Lukáš Nagy všetci 8.B. Výsledky našich zápasov:   ZŠ s MŠ Lúky – I.ZŠ Levická  /3:0/,  ZŠ s MŠ Lúky 
– ZŠ sv. Vojtecha  /4:0/,  ZŠ s MŠ Lúky -  ZŠ V. Záborského 

Dňa 13. 1. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Nitre. Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl 
olympiád z celého okresu a našu školu reprezentovali Paulína Božgaiová z IX.A (kategória 1B) a Filip Martinec zo VI.B 
(kategória 1A). Olympiáda pozostávala z písomného testu a ústnej časti. V teste žiaci ukázali svoje vedomosti z gramatiky 
a slovnej zásoby a prejavili svoje schopnosti v počúvaní a čítaní textu s porozumením. V ústnej časti museli okrem svojich 
komunikačných zručností a pohotovosti v reakciách, predviesť aj kúsok svojej tvorivosti a nápaditosti. V početnej a kvalitnej 
konkurencii naši žiaci obstáli veľmi dobre. Filip sa umiestnil na 12. a Paulína na 13. mieste a obaja sa vo svojej kategórii stali 
úspešnými riešiteľmi okresného kola olympiády.   

Olympiáda z anglického jazyka 



 

16 

Naši žiaci zachraňujú vtáky pred uhynutím 

Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka našej školy sa aj tento rok zapojili do ochranárskeho projektu 
SOS/BirdLife Slovensko "Sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách", ktorý má pomôcť ochrániť 
vtáčiky pred uhynutím. Priamo v areáli školy prikrmovali a zásobili kŕmidlami naše operence. 
V snahe zohnať si potravu sú vtáky často nútené riskovať a ľahko sa môžu stať korisťou predáto-
rov. Uhynúť môžu aj od hladu, a to najmä menšie druhy. Žiaci sa naučili vďaka projektu zostrojo-
vať aj nenáročné kŕmidlá, nielen klasické domčeky z dreva. Vyrobiť sa dajú napríklad z veľkej 
plastovej fľaše od kuchynského oleja. Tieto majú zväčša aj úchytku,  ktorou sa dajú ľahko zavesiť 
na konár stromu. Sú to príklady jednoduchých kŕmidiel, aby mohli žiaci nielen v škole, ale aj do-
ma pomáhať vtáčikom v zimnom období. Naučili sa, aké je najlepšie miesto pre kŕmidlo, čo vlast-
ne jedia, ako dlho ich prikrmovať a zistia aj, aké druhy vtákov chodia na umiestnené kŕmidlá. 
Žiaci sa takto nielen manuálne (zostrojovaním vtáčích kŕmidiel), odborne (pomocou učebníc, en-
cyklopédií), ale aj názorne môžu vzdelávať, rozoznávať jednotlivé druhy vtákov priamo v areáli 
našej školy. 

Hviezdoslavov Kubín  

       školské kolo 

V stredu, 3. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – 
Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách. Najús-
pešnejšími boli: 
I. kategória – poézia: 1. miesto – A. Stanová, 2. miesto – A. Félisová, 3. miesto – M.Oslanec 
I. kategória – próza: 1. miesto – H. Ondrušová, 2. miesto – M. Kováč, 3. miesto – A. Striešková 
II. kategória – poézia: 1. miesto – S. Kušanová, 2. miesto – S. Chlpík 
II. kategória – próza: 1. miesto – T. Szombath, 2. miesto – M. Raček, 3. miesto – B. Mináriková 
III. kategória – poézia:1. miesto – M. Čajkovičová, 2. miesto – N. Juríková, 3.miesto - M. V. Končálová 
III. kategória – próza:1. miesto – I. Slamková, 2. miesto – K. Dolníková, 3. miesto -N. Dolníková 

V dňoch od  25.1. do 29.1.2016 sa zúčastnili žiaci 7. až 9. ročníka našej školy lyžiarskeho výcviku v stredisku Vitanová. Pod 
vedením  učiteľov a zároveň aj skúsených  inštruktorov lyžovania (p .učiteľ  Kupec, p. riaditeľ Drienovský a p. učiteľ-
ka  Andová) prebiehal výcvik  40tich žiakov v troch družstvách. Najpočetnejšie družstvo tvorili úplní začiatočníci, ktorí za pár 
dní zvládli základy lyžovania. Ostatní lyžiari si zalyžovali dosýtosti. Nikto sa nezranil a všetci sa už tešia na budúcoročnú lyžo-
vačku dúfajúc, že príroda bude zhovievavejšia  a nebude šetriť snehovou perinou tak ako tento rok. Športu zdar a lyžovačke 
zvlášť. 

Lyžiarsky výcvik 
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Piatkové dopoludnie mali žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy spestre-
né besedou so spisovateľkou Andreou Gregušovou. Je naozaj nevšedný záži-
tok počúvať autorku detských kníh rozprávať o tom, ako prichádza k námetom 
pre svoje knihy, ako knihy píše a ako spolupracuje s vydavateľstvom. Pridala 
i mnohé zážitky zo súkromného života. V osobnom živote je to matka troch 
synov, hudobníčka, učiteľka slovenského jazyky pre cudzincov a veľmi milá 
a kultivovaná žena. I takéto zážitky viac priťahujú deti k čítaniu kníh. Veď to, 
čo je soľ pre varenie, to je kniha pre dušu človeka. Dokáže nám správne do-
chutiť život. Dokáže obohatiť fantáziu, rozširuje slovnú zásobu, zabáva, poúča 
a vzdeláva. Čítanie kníh by malo byť tak prirodzené a nenútené, ako dýchanie 
vzduchu. Po besede nasledovala pre deti obľúbená autogramiáda. 

Blíži sa zápis do prvého ročníka. Mnohí rodičia ešte nie sú rozhodnutí, ktorú školu vyberú pre svoje dieťa. Niektorí nechajú roz-
hodnutie na deti samotné. Aby rozhodovanie bolo správne, malo by dieťa  poznať  život a priestory školy. Z tohto dôvodu sme 
16. marca pripravili deň otvorených dverí pre budúcich prvákov.  Zavítali k nám budúci prváčikovia z materských škôl vo Vráb-
ľoch, z Nevidzian , z Horného Ohaja a z Lúčnice nad Žitavou. Ponuka aktivít bola pestrá. V telocvični si chlapci vyskúšali svoje 
futbalové schopnosti a dievčatá obratnosť. Členovia divadelného súboru Modré Traky všetkých zabávali svojím humorným vy-
stúpením. Do deja boli zapojené aj samotné deti. V počítačovej miestnosti boli škôlkari ako doma. Počítač ovláda takmer každý 
predškolák. V jazykovej učebni si  už niektorí škôlkari lámali jazýčky na anglických slovíčkach. Ostatní si vyskúšali interaktívnu 
tabuľu, ktorá slúži aj na vyučovanie cudzích jazykov. Výtvarné schopnosti si overili pri zhotovovaní veľkonočného vajíčka. Po 
náročnom dni si pochutili v školskej jedálni na mafinoch a džúse. Ďakujeme všetkým našim hosťom za príjemné predpoludnie a 
tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Škôlkari medzi nami 

"Zelené" projekty na našej škole 

Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou 
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Dňa 18. marca 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili 6. ročníka okresnej verejnej sú-
ťažnej prehliadky plastových a papierových modelov žiakov ZŠ a osemročných 
gymnázií v Centre voľného času Domino v Nitre. Cieľom bolo poukázať na manu-
álnu tvorivosť žiakov vo výrobe modelov, ktoré si vyžadujú veľa trpezlivosti, fantá-
zie a zručnosti. Vo vekovej kategórii A (1.–2. ročník) nás úspešne reprezentovala 
Nicol Minárová s papierovým modelom ZOO, v kategórii C (5.–6. ročník) Lukáš 
Červený s modelom sopky a v kategórii D (7.-9. ročník) Ivana Slamková 
a Dominika Čengerová s orgiami - labute. Všetci štyria obsadili v silnej konkurencii 
vo svojich kategóriách krásne 1. miesta.  Všetci zároveň získali nové skúsenosti na 
rozvoj a zdokonaľovanie svojich schopností.  

Žiaci našej školy, Jakub Cagáň (kategória P3 – pripravovala Mgr. Anna Urbanská) a David Kráľ (kategória P7 – pripravovala 
PaedDr. Katarína Šlachtová), boli úspešnými riešiteľmi obvodného kola Pytagoriády. Matematika je všeobecne chápaná ako 
menej obľúbený predmet a deti si často voči nej podvedome vytvárajú negatívny postoj. Úlohou učiteľov je prebudiť záujem 
žiakov o riešenie zaujímavých matematických úloh. Ich riešenia podporujú všestranný rozvoj rozumových schopností, matema-
tických zručností i logického myslenia. Rozvíjaním matematických kompetencií a používaním matematického myslenia, žiaci 
nachádzajú  možnosti riešenia rôznorodých problémov v každodennom živote. 

V piatok 18. marca školu navštívil Ing. Tibor Lieskovský, PhD., ktorý bol pozvaný 
na besedu so žiakmi 7. ročníka. Je účastníkom výskumnej expedície v Guatemale, 
kde sa venujú odhaľovaniu a mapovaniu mayskej civilizácie. Žiakom priblížil vy-
spelú mayskú kultúru, drsné podmienky v džungli, objavovanie mayských artefak-
tov a pyramíd. Rozprávanie prenieslo deti do doby 15. a 16. storočia, kedy sa Euró-
pania dostali do nových, doteraz neznámych krajín. Zároveň porovnávali minulý 
život so súčasným a podmienky,  v ktorých žijú dnešní potomkovia Mayov.  

Vo štvrtok, 17. marca 2016 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – 
Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci z viacerých základných škôl. Nás teší, že všetci naši zúčas-
tnení žiaci v konkurencii zabodovali a získali pódiové umiestnenie: 
A. Stanová (3. miesto, I. kategór ia - poézia), 
H. Ondrušová (3. miesto, I. kategór ia – próza)  
S. Kušanová, (3. miesto, II. kategór ia – poézia)  
T. Szombath, (1. miesto s postupom, II. kategór ia – próza) 
M. Čajkovičová, (2. miesto s postupom, III. kategór ia – poézia) 
I. Slamková, (2. miesto s postupom, III. kategór ia – próza) 
A. Šlachta, (1. miesto s postupom, III. kategór ia – próza) 

Úspešní riešitelia Pytagoriády 

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo 

Beseda o Mayoch 

Okresná súťaž plastových a papierových modelov 
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Naši gymnasti a gymnastky najúspešnejší v okrese 

Dňa 22. marca 2016 sa uskutočnili v Nitre Majstrovstvá okresu v športovej 
gymnastike, ktorých sa zúčastnili 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 pani učiteľky J. 
Sádovskej sa naši najmladší 
gymnasti, najmladšie 
a najstaršie gymnastky stali 
majstrami Nitrianskeho okre-
su a budú okres Nitra repre-
zentovať na Majstrovstvách 
kraja v Topoľčanoch 
(chlapci) a v Nových 
Zámkoch (dievčatá). Súťažilo sa  v štyroch disciplínach: akrobatika, hrazda, 
lavička, preskok cez kozu. Bola to súťaž družstiev, kde všetci súťažiaci museli 
vzájomne spolupracovať a podať čo najlepší výkon. Naše umiestnenia: 

Exkurzia do Atlantis Centra v Leviciach 

29. apríla 2016 sa žiaci šiestych ročníkov a VII.B triedy zúčastnili exkurzie v Atlantis Center 
v Leviciach. Atrakcia Tajomstvo vesmíru im umožnila nahliadnuť do života kozmonautov a sveta 
astronómie. V časti Ľudské telo sa oboznámili s jeho funkciami a stali sa súčasťou lekárskeho 
tímu. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí a cenné rady pri záchrane ľudského života. Mali možnosť 
vyskúšať si hravou a inšpiratívnou formou vedecké hračky predstavujúce fyzikálne zákony 
a prírodné javy.  

Súťaž mladých záchranárov 

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Nitra, zorganizoval dňa 2. 5. 2016 
zdravotnícku súťaž Družstvo mladých zdravotníkov II. stupňa ZŠ. Aj v tomto 
roku sa žiaci 7. ročníka zúčastnili tejto súťaže. Družstvo úspešne zvládlo všetky 
súťažné disciplíny - teoretické vedomosti o SČK, praktické vedomosti z posky-
tovania prvej pomoci pri úrazoch a ochoreniach, a prevedenie KPR 
(kardiopulmonálnej resuscitácie). Súťaž je pre žiakov dobrou motiváciou a 
prípravou na situácie, ktoré nám často prináša každodenný život. 



 

20 

Projekt E–twinning 

Biely deň na ZŠ s MŠ Lúky 1226 má dlhoročnú tradíciu. Ako každý rok 17. mája, aj tento rok sme si pripomenuli  Deň mlieka. 
Oslava ako každý rok, a predsa iná. Prišla medzi nás pani Austenová z firmy MAAN, od ktorej sme dostali 370 rožkov. Nezabú-
dame ani na poľnohospodárske družstvo, ktoré nám poslalo 100 litrov mlieka. Stretli sme sa na spoločnej desiatej v školskej 
jedálni, aby sme si vychutnali pohár bieleho mlieka a zahryzli do čerstvých rožkov. Biele tričká, dobrá desiata, možno lákavejšia 
ako od mamy, popriali sme si dobrú chuť a mohlo sa jesť. Chcem  pochváliť všetkých žiakov, ktorí nakreslili  pekné výkresy 
s tematikou Dňa mlieka. Viete, čo bolo  zaujímavé na  našom bielom dni? Spolu sme vypili 100 litrov mlieka a zjedli 370 rož-
kov. Desiatovali sme ako jedna veľká rodina a mohli by sme sa prihlásiť aj do knihy rekordov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
k nášmu mliečnemu dňu. Mimoriadne poďakovanie patrí: pani Austenovej /MAAN   Vráble/ a JUDr. E. Solárovi /
Poľnohospodárske družstvo Vráble/. 

Deň detí v Arboréte Mlyňany 

Deň detí pre prvákov bol ako z rozprávky o šípkovej Ruženke. Arborétum Mlyňany 
ich privítalo vôňou šípových ruží, vchod strážili levy, kaštieľ akoby chcel privítať 
dnešných návštevníkov. Prechádzka parkom - stromy, kvety, jazierka, altánky. Cestou 
sme stretli tri tety, ktoré nám porozprávali, ako sa starajú o park, výsadbu nových stro-
mov a rastlín. Oddych na deke, dobrá desiata od mamy a rozprávka sa končí. Predsa 
ešte niečo - ďakujeme Vám naše mamy a ockovia, že sa o nás staráte a mohli sme pre-
žiť takýto pekný deň.  

Po pozitívnych zážitkoch a skúsenostiach z účasti našej školy v projekte Comenius v rokoch 2013 – 2015, sme v tomto školskom 
roku pripravili projekt „My Home Country“ v rámci aktivít programu e-twinning. Nový projekt bol vytvorený v spolupráci so 
školami vo Francúzsku, Španielsku a Nórsku. Práca v ňom je virtuálna, spočíva vo vytváraní a plnení rozličných úloh, týkajú-
cich sa prezentácie našej krajiny ostatným partnerom, očami detí. V projekte pracujú žiaci siedmeho a deviateho ročníka, komu-
nikujú v angličtine. Na začiatku projektu žiaci predstavili seba, svoju školu, mesto a krajinu. V decembri vytvorili vianočné e-
pohľadnice pre ostatných partnerov. Vytvorili tiež návrh loga projektu. Jednou z aktivít, ktorá nás čaká v najbližšej dobe, je tvor-
ba brožúrky o našej krajine, o miestach, ktoré považujú žiaci za najdôležitejšie a najkrajšie a o osobnostiach, ktoré robia dobré 
meno Slovensku aj v zahraničí. Práca v projekte je obohatením vyučovacích hodín angličtiny, keď žiaci používajú cudzí jazyk 
v praktických súvislostiach a majú možnosť komunikovať so svojimi rovesníkmi zo zahraničia.    

Deň mlieka 
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Odbor školstva, mládeže a športu Nitra v spolupráci s Centrom voľného času Domino 
v Nitre každoročne organizujú okresnú súťaž v speve v cudzích jazykoch pod ná-
zvom „SONG“. Je to jedinečná príležitosť pre žiakov predviesť svoj spevácky talent 
a zároveň možnosť učiť sa cudzí jazyk zábavnou formou. Tento rok sa súťaž v speve 
anglických piesní konala 18. mája 2016 a zúčastnili sa jej aj žiaci našej školy. V 3. 
kategórii, skupinový spev, ukázali svoj talent a šikovnosť Vanesa Štefanská, Michae-
la Zachová (VII.B) a Jakub Zach (VIII.B) s piesňou „Hallelujah“ od Alexandry Bur-
ke a v 3. kategórii, sólo spev, predviedla svoj hlas Veronika Repáňová (IX.A) so 
skladbou „I see fire“ od Eda Sheerana, ktorej sa podarilo v silnej konkurencii umies-
tniť na krásnom 2. mieste. 

Dňa 25. mája 2016 sa žiaci 4. ročníka spolu s triednymi učiteľkami zúčastnili výletu 
do Piešťan. Čakalo na nás krásne počasie, ako stvorené pre plavbu loďou. Plavili sme 
sa po rieke Váh, v priehradnom jazere Sĺňava. Pri plavbe sme si pozreli okolitú príro-
du, naučili sme sa niečo nové o rieke Váh, jej ostrovoch a okolí. Po plavbe sme neo-
bišli ani kúpeľné mestečko, odfotografovali sme sa pri známom piešťanskom 
„barlolamačovi“, dokonca sme aj ochutnali liečivú minerálnu vodu. Z Piešťan sme 
odchádzali plní spomienok, a samozrejme, s Piešťanskými oplátkami v ruksakoch. 

Ekoplagát 2016 

Tento školský rok sa naša škola zapojila do mestskej výtvarnej súťaže s názvom 
„Ekoplagát 2016“ s jedenástimi výtvarnými prácami. Dňa 26. mája 2016 sa usku-
točnila vernisáž prehliadky výtvarných prác na ZŠ Levická 903 vo Vrábľoch spolu 
s vyhodnotením v jednotlivých kategóriách. V 1. kategórii  - deti MŠ: diplom 
s vecnými cenami získal Damián Kováč, v 2. kategórii, 1. a 2. roč. ZŠ žiačky: Vik-
tória Krajčovičová a Laura Krajčovičová z II. A triedy /získali diplom za účasť 
s najväčším počtom vystavených prác/, v 3. kategórii, 3. a 4. roč. ZŠ cenu získala 
Alexandra Félisová zo IV. B triedy, v 4. kategórii, 5. až 7. roč. ZŠ si diplom 
s vecnými cenami odniesol Adam Kováč zo VII. B triedy. Autorom ocenených 
a vystavených prác blahoželáme! 

Žiaci druhého ročníka so svojimi triednymi učiteľkami oslávili Deň detí návštevou 
zubrej zvernice pri Topoľčiankach, kde mali možnosť vidieť Zubra európskeho, 
najväčšieho cicavca v Európe - „bratranca“ známejšieho amerického bizóna. Zubry 
videli celkom zblízka, keďže práve bola doba ich kŕmenia. Od vzniku zvernice tu 
bolo odchovaných viac ako 120 jedincov. V súčasnosti tu je 28 jedincov. Podľa 
medzinárodnej dohody o chove zubra sú všetky zubry narodené na Slovensku po-
menované menami, ktoré začínajú slabikou Si – napr. Sibirka, Sigmund, Sivko, 
Silan, Silvo, atď. Vedenie zubrej zvernice pripravilo pre deti k ich sviatku pekný 
program – trúbenie na lesných rohoch, opekanie špekačiek a množstvo súťaží, po 
absolvovaní ktorých žiaci dostali sladké ceny.  

Deň detí v zubrej obore 

Na výlete v Piešťanoch 

Súťaž „SONG 2016“ 
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Psie záprahy 

V sobotu 7. 11. 2015 sa žiaci turistického krúžku zúčastnili psích záprahov v Revišti pri Žarnovici. Túto zaujímavú akciu absol-
vovali spolu so žiakmi I. základnej školy vo Vrábľoch. Mali možnosť vidieť rôzne psie plemená, ktoré súťažili v ťahaní trojko-
liek. Po ukončení súťaže spoločne s pedagógmi vystúpili na zrúcaninu hradu Revište, odkiaľ mali pekný výhľad do blízkeho 
okolia.  

Pustý hrad  

Žiaci našej školy a Základnej školy Levická sa v sobotu 16. apríla 2016 stretli na spoločnej turistickej akcii, ktorú organizo-
vali učitelia   oboch škôl. Už niekoľko rokov školy spolupracujú na podobných akciách, zameraných na poznávanie prírod-
ných krás Slovenska. Žiaci s učiteľmi a niekoľkými rodičmi sa vybrali do Zvolena, kde ich čakal výstup na zrúcaninu Pustý 
hrad. Táto historická pamiatka pozostáva z dvoch hradných celkov: Dolného a Horného hradu, ktoré sú prepojené kameno-
zemným valom. Napriek tomu, že výstup bol náročný, deti ho zvládli bez problémov . 

Žiakov turistického krúžku čakal v sobotu 21. mája 2016 bohatý celodenný program. Autobusom sa doviezli ku Starohutskému 
vodopádu, ktorý sa nachádza na Slennom potoku pri Novej Bani. Má výšku 5 metrov. Prezreli si túto prírodnú lokalitu a osvie-
žili sa vodou z potoka. Ďalej pokračovali k lyžiarskemu stredisku Drozdovo, odkiaľ absolvovali výstup na pohorie Pohronský 
Inovec. Táto túra patrí k menej náročným, a tak ju bez problémov zvládli aj menšie deti. V poobedňajších hodinách sa zastavili 
ešte v chotári obce Malá Lehota, kde sa rozkladá národná prírodná pamiatka Andezitové kamenné more.  

Výstup na Inovec 
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Turistika: Kvačianska a Prosiecka dolina 

O krásach Liptova už toho bolo popísaného veľa, takže sa s radosťou pridávame. Medzi veľmi 
známe miesta patria Kvačianska a Prosiecka dolina. Vedie nimi funkčný náučný chodník, ktorý 
absolvujeme na Deň detí s našimi ôsmakmi. Ústím Prosieckej doliny, kde je prvá tabuľa náučného 
chodníka, vedie modrá značka. Hneď po pár krokoch prídeme k vrátam tiesňavy, kde zurčí potok a 
treba ju prekonať po viacerých rebríkoch a mostíkoch. Tento úsek je však krátky. Pri tabuli náuč-
ného chodníka č. 5 sa dá odbehnúť doľava k 10 minút vzdialenému vodopádu Červené piesky. 
Vodopád je vysoký 15 metrov a uzatvára slepú dolinku. Po návrate na značku pokračujeme zaují-
mavým úsekom v úzkej tiesňave s bralami po oboch stranách. Onedlho prídeme k východu tiesňa-
vy, ústi na krásnu lúčku so stromami na plošine Svorad. V dedine sa zastavíme v potravinách, kde 
sa osviežime  a na chvíľu si oddýchneme. A pokračujeme ďalej do Kvačianskej doliny. Oblazy sú 
krásne priestranstvo medzi dvoma kopcami, so skalnými bralami a potôčikom uprostred. Stoja tu dva drevené mlyny z počiatku 
19. storočia, ktoré sú technickými pamiatkami. Od mlynov sa poberáme ešte stále po modrej značke prudko do kopca. Po krat-
šom stúpaní sa pripájame na červenú značku, ktorá vedie po bývalej štátnej, teraz lesnej kamenistej ceste. Na ceste je zopár vy-
hliadkových miest, kam je možné vyštverať sa a obdivovať kaňon Kvačianky a hlboké bralá, vystupujúce z lesa. Asi v polovici 
cesty do Kvačian pozeráme na skaly vpravo, všímavejší tam rozoznajú obrys tváre. Podľa miestnych je to Jánošík. Naša cesta 
končí v ústí Kvačianskej doliny v Kvačanoch.                                                                                                                             Mgr. 
L. Oslancová Zelenková 
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     V sychravé piatkové ráno, 25. septembra, si naši ôsmaci a deviataci pripomenuli spolu 
s pedagógmi (Š. Foltán, E. Foltánová, L. Oslancová) Deň obetí holokaustu. Navštívili 
sme pietne miesto v poľskom Osvienčime a Brezinke. Zamračený deň umocňoval atmo-
sféru hrôzy, ktorá sa na týchto miestach odohrala takmer pred sto rokmi. V Osvienčime 
viedla prehliadka po domoch, kde boli expozície osobných predmetov a fotografií, ktoré 
tu zostali tesne po oslobodení. V priestore pracovného tábora, neskôr vyhladzovacieho, 
boli umiestnené aj plynové a spaľovacie komory. Pracovný tábor Brezinka je rozľahlejší, 
zachovali sa všetky domy, až na tie, ktoré Poliaci rozobrali kvôli materiálu potrebnému 
na obnovu a výstavbu vojnou zničených budov. Expozíciu dotvárajú autentické koľaje 
privádzajúce v minulosti vlaky „s odsúdenými na smrť“ a  budova so známou bránou 
oddeľujúca okolitý svet a pracovný tábor. Tu, v Brezinke, sa nachádzali rovnako plynové 
a spaľovacie komory, ktoré však boli tesne pred oslobodením Nemcami zničené. Dnes sa 
tu týči pomník s nápismi v rôznych jazykoch, kde ľudia kladú vence, kvety a zanechávajú 
odkazy pre obete. Utrpenie nevinných ľudí, ktorí sa stali obeťami krutosti a zvrátenej 
idey, dokumentovali budovy, priestory, fotografie, osobné veci a sprievodné slovo, pri ktorých nám naskakovali zimomriavky. 
Slzy sa tisli do očí pri počúvaní tragických príbehov preživších. Tu sme si uvedomili cenu života, premietli si dnešný svet, snáď 
i obrátili rebríček hodnôt. Čas sa na chvíľu zastavil pri pamätných tabuliach obetiam v Brezinke. S úctou hľadíme na tých, ktorí 
dokázali ďalej s týmto bremenom žiť a ďakujeme tým, ktorí nás spod neho oslobodili. Nenechajme zapadnúť prachom zabudnu-
tia tieto zverstvá, aby aj mladé generácie pri spomienke na minulé udalosti vedeli, že zločiny sa 
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Žiaci 2., 3. a 4. ročníka strávili týždeň (25.- 29. 4. 2016) v lokalite Štiavnických vrchov. Škola v prírode v  Penzióne pod Sitnom 
sľubovala už na prvý pohľad  nezabudnuteľné zážitky a priateľskú atmosféru, keďže žiakov  čakali  už známe tváre animátorov. 
Vďaka  ich kreatívnemu programu a krásnej okolitej prírode, nikto  nepostrehol počas pobytu vrtochy počasia. Dopoludnia pre-
biehalo zážitkové učenie, popoludní nasledovali hry a  športové súťaže. Deti si mohli vyskúšať svoje vedomosti v rôznych kví-
zoch. Odmenou im boli  večerné diskotéky a relax v bazéne. Slniečko ich  sprevádzalo aj počas výletu v Banskej Štiavnici. Pose-
denie v pizzérii a napokon vyskúšanie svojich  zručností  v tvorivých dielňach v  Terra Permonii boli skutočným zážitkom. A že 
budú mať určite na čo spomínať, hovorí spokojnosť 77 detí a ich pedagógov. 

                                                                                                                                                          Mgr. L. Macáková 
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 "T E Q I Č Á K“ 

Pod týmto názvom sa každoročne v septembri uskutočňuje vyrezávanie a zdobenie tekvíc. V 
našom Školskom klube detí  pri ZŠ s MŠ, Lúky, sa táto akcia stala tradíciou. Deti spolu s 
rodičmi vytvárali rôzne postavičky z tekvíc, známych rozprávkových bytostí, ale aj rôzne 
strašidielka. Pod zručnými rukami rodičov, starých rodičov a ich detí, vznikli majstrovské 
diela. Z jednotlivých oddelení ŠKD potom postupne vychádzali veselé strašidielka, vodníci, 
šašovia, piráti, vyplával aj Titanic a rôzne rozprávkové bytosti spolu so svojimi domčekmi. 
Všetko „ožilo“ už nasledujúce ráno, keď príchod žiakov, rodičov a zamestnancov školy víta-

Olympiáda 

Aj počasie nám prialo v deň  našej Olympiády. Popoludní vyšlo slniečko a potešilo všetkých 
športovcov, ktorí sa už nevedeli dočkať súťaží a športových disciplín. Vládla výborná atmo-
sféra. Deti nastúpili na školský dvor s mávajúcimi zástavkami štátov a tiež so znakmi Slo-
venska na hrudi, ktoré si vlastnoručne vyrobili. Dve deti boli oblečené ako bohovia zo staro-
vekého Grécka. Zopakovali sme sľub športovcov a zapálili  Olympijské ohne. Súťažilo sa v 
týchto disciplínach : hod na  basketbalový kôš, beh, hod šípkami, triafanie hokejkou na brán-
ku.  

Slávnostná imatrikulácia prvákov 

Imatrikulácia – pasovanie za žiakov školy sa v našom ŠKD pri ZŠ s MŠ, Lúky stala už tradíciou. Prvé čiary, prvé hlásky 
a možno aj prvé vrásky...Prvé dva mesiace sme zvládli výborne, a tak sme sa pred „prvými“ prázdninami rozhodli ukázať, čo 
všetko deti už zvládli.  V prvej časti  popoludnia nám predviedli svoje umenie členovia  divadelného súboru "Modré divadlo", 
ktorí do svojho predstavenia zo školského prostredia zapojili aj deti. Ďakujeme! Abecedu básní zvládli všetci, piesne i  tanečno-
pohybové hry. Potom už nič nebránilo tomu, aby ich pán riaditeľ K. Drienovský pasoval za „žiakov školy“ a odovzdal im Paso-
vacie listiny. 
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Dňa 3.novembra 2015 sa v priestoroch školského klubu uskutočnila šarkaniáda. Každá trieda mala 
svoj vlastný plán, ako si vyrobiť svojho najoriginálnejšieho a najkrajšieho šarkana.  Žiaci mali ra-
dosť, pretože mohli využiť množstvo zaujímavého materiálu – lístie, cestoviny, rôzne plody 
a dokonca aj seno. Hotovými šarkanmi sme si vyzdobili triedy a chodbu, ktorá teraz dýcha jeseňou. S 
deťmi sme si urobili tiež spoločné fotografie, ktoré nám budú pripomínať tento radostný šarkaní deň. 

Deň detí na Vieche 

Deti z ŠKD svoj deň prežili v športovom duchu. Absolvovali turistickú vychádzku na Viechu vo Vrábľoch. Počas turistickej 
vychádzky si veselo pospevovali a po príchode na Viechu si trochu oddýchli a občerstvili sa. Potom sa hojdali na hojdačkách, 
použili preliezky, šmýkalku, závesné laná. Niektoré deti sa hrali s pani vychovávateľkami zábavné pohybové hry. Aby sme si 
spestrili deň, vyhodnotili sme s pani majiteľkou výtvarnú súťaž s názvom Deň detí . Deti priniesli svoje práce, s ktorými sa aj 
odfotili. O občerstvenie, sladké odmeny a vecné ceny sa postarala pani majiteľka, ktorej za jej dobrosrdečnosť veľmi ďakujeme.  

Deň matiek 

„Vitajte nám naše mamky, všetky babičky a staré mamky...“, takto sme začali naše popoludnie v  I. oddelení ŠKD pri príležitosti 
osláv  Dňa matiek. Naša školská jedáleň sa na jedno popoludnie premenila na netradičné javisko, kde deti predviedli svoje ume-
nie. Básne, piesne a tance sa striedali s hrou na hudobné nástroje. Slzy dojatia pri záverečnej piesni, kvety a darčeky, to všetko 
patrilo k tomu to príjemnému a zároveň k slávnostnému popoludniu. 

Deti z nášho ŠKD navštívili hasičov vo Vrábľoch a prežili s nimi krásnu oslavu ich sviatku. 
Ako darček nakreslili obrázky hasičov, hasičských áut, ale i srdiečka. V praxi si vyskúšali 
techniku, ktorú hasiči používajú pri zásahoch, odmerali si prilby, hasili vodou a povozili sa na 
hasičskej štvorkolke. Hasiči boli milí a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky detí.  

Šarkaniáda  

K sviatku hasičov 
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Už tradične ŠKD i tento rok pripravil prehliadku talentov detí, ktoré ho navštevujú. Zapo-
jili sa zo všetkých oddelení. Postupne po oddeleniach ŠKD predviedli to, v čom sú naj-
lepšie. Prezentovali sa tancom, spevom, kúzlami, výtvarnými prácami. Hrali na hudob-
ných nástrojoch ako je klavír, gitara, flauta. Dokonca sa predviedli v divadielku, ktorého 
scenár vymyslel jeden z chlapcov. Taktiež sme mohli vidieť vlastnú tvorbu - dievčenskú 
choreografiu tanca. Publikum tlieskalo a vystupujúcich  povzbudzovalo. Potešilo nás, že 
deti nesedia len tak za počítačmi, ale sa venujú  aj niečomu prospešnému. Touto prehliad-
kou sme motivovali k aktivitám i ostatné deti, ktoré sa tešia, že ukážu svoj talent v 
ďalšom pokračovaní Talenty ŠKD. Každé vystupujúce dieťa dostalo za odmenu od pani 
vychovávateliek diplom a sladkosť. 

ŠKD usporiadal  fašiangový karneval pre žiakov 1.- 4. ročníka. Deti netrpezlivo tento deň 
očakávali. Dokázali úžasnú tvorivosť a fantáziu pri  zhotovovaní masiek. Skôr ako začal 
samotný karneval, najskôr spolu s pani vychovávateľkami vyzdobili telocvičňu. Karneva-
lový sprievod, predstavovanie masiek, zábavné súťaže, diskotéka  a dobrá nálada vládla 
celé popoludnie. Princezné, zvieratká, hrdinovia z rozličných filmov a rozprávok, bojov-
níci, športovci a mnoho ďalších masiek... Porota, ktorú už tradične tvorili rodičia 
z jednotlivých oddelení ŠKD, mala ťažkú úlohu. V závere karnevalu z 90 masiek vybrali 
30, ktoré odmenili vecnými cenami. Malú sladkú odmenu v závere dostali  všetky masky. 
Ceny a sladké odmeny boli zakúpené vďaka finančnej podpore Rady rodičov, za čo im 
touto cestou ďakujeme. Naše poďakovanie za dobrú diskotéku patrí aj  DJ Tomášovi 
Mlynarčíkovi. Zúčastneným želáme všetko dobré, aby sme sa o rok mohli znovu stretnúť. 

Veľkonočné prázdniny a sviatky sú už za nami, no v našom ŠKD ešte stále spomíname na 
slnečné popoludnie,ktoré bolo plné napätia a sladkého prekvapenia. Deti I. oddelenia 
ŠKD o tom nevedeli, čakalo ich jedno veľké prekvapenie. Okrem tradičných veľkonoč-
ných príprav, dostali vrecúška s menom, ktoré museli ozdobiť zajacom. Zajkovi však 
chýbali kamaráti, a tak sme sa ich rozhodli hľadať v areáli školy. Okrem veľkých papie-
rových zajov, ktoré nám určili smer, sme onedlho našli tých menších  ukrytých v tráve. 
Prekvapením boli samozrejme aj čokoládové vajíčka. Rýchlosť, 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, priateľstvo však zví-
ťazili. Deti sa o vajíčka a zajačikov podelili. Nezabudli ani na chorých spolužiakov a po prázdninách im darovali vrecúško 
s vajíčkom. Popoludnie aj vďaka peknému počasiu dopadlo veľmi dobre a my sa budeme snažiť v tejto tradícii pokračovať. Čo-
koládové vajíčka a zajace boli zakúpené z finančného  príspevku  rodičov na činnosť ŠKD, za čo im touto cestou ďakujem. 

Hľadanie veľkonočných zajačikov 

Naše talenty  

Rozprávkový bál 
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 Deň jablka - zážitkové učenie o zbere ovocia na jeseň   Rozprávkové tekvičky - tvorivá dielňa v spolupráci s rodičmi 

Tobiaskov  deň s TV JOJ - benefičná celoškolská zbierka pre nášho škôlkára 

Aj strom žije - zážitkové učenie -  sadenie okrasného stromu 

Šarkaniáda - zhotovovanie a púšťanie šarkanov 

Mikuláš v MŠ - zachovávanie zvykov a tradícií o Sv. Mikulášovi 

Fašiangový karneval - maškarádová veselica 

Ujo košikár - Jednou z oblastí ľudovej tvorby na Slovensku  
je košikárstvo, s ktorým sa oboznámili naše deti. 

Lieky prírody „bylinkové vrecúška“ 
 - výstava detských prác a ochutnávka  
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 Deň matiek - príprava piesní, básní a detských prác  
k sviatku všetkých mamičiek 

 EKO plagát - prehliadka výtvarných prác, ktorej hlavným cie-
ľom je zameranie sa na ochranu prírody a životného prostredia . 

 MDD - výlet plný zvieratiek a zábavných atrakcií pre deti na Ranči 
pod Babicou v Bojnej i veselé aktivity v areáli školského dvora 

 Zbohom škôlka, škola volá - slávnostná rozlúčka predškolákov so škôlkou 
spojená s grilovaním a spoločnými aktivitami detí s rodičmi i učiteľkami 

Snehuľkovia - zimné radovánky so snehom 

Čo rozprávalo kŕmidlo - environmentál-
ny projekt formou zážitkového učenia 

. Marec mesiac kníh  

Morena - zachovávanie ľudových zvykov a tradícií  - vítanie jari 

Dopravná výchova - zážitkové učenie pre predškolákov 
v spolupráci so ZŠ Levická 
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Dievčatám z tanečného krúžku  „Revival“ sa podaril veľký úspech i napriek tomu, že ako krúžok fungujú 
spolu iba od začiatku tohto školského roka. Zúčastnili sa postupovej tanečnej súťaže Tanečný kolotoč, ktorú organizovalo Kraj-
ské osvetové stredisko v Nitre. Po okresnom a krajskom kole sa podarilo Lívii Šabíkovej z V. B postúpiť  na celoslovenskú sú-
ťaž, ktorá sa konala 10. mája v Žiari n/Hronom.  Lívia  sa umiestnila na druhom mieste v kategórii Disco tancov. Nemenej dôle-
žité úspechy získali dievčatá 15. mája na tanečnej súťaži Pribinov pohár, ktorú organizovala súkromná škola Akadémia tanca 
Nitra. Tu dievčatá súťažili v kategórii disco, v troch sólach a tiež  ako skupina. Opäť sa podarilo Lívii Šabíkovej  umiestniť na 

krásnom druhom mieste a skupina v zložení V. Ďuráčova, N. Lülleyová, Ch. Leckéšová, B. Ba-
racká, S. Miškolciová, V. Cebová, L. Šabíková, L. Demešová a L. Šimoníková obsadila 1.miesto. 
Sólo tanečnice V. Štefanská a M. Zachová predviedli na súťaži vynikajúci výkon a v celkovom 
hodnotení sa umiestnili na 4. a 5. mieste. Za odbornú pomoc a prípravu pri tancoch patrí naša 
vďaka Laure Svitačovej z tanečného súboru Klik-klak. 

Mgr. Z. Schmidtová  (vedúca súboru Revival)  
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ČO JE TO STROM ŽIVOTA? 
Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických 
subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom 
území Slovenskej republiky. Strom života sa vyvinul z prvého ochranárskeho hnutia detí a mládeže, ktoré zahájilo 
svoju činnosť v roku 1979. 
Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sa zameriavajú na tému čistoty ovzdušia, 
na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a 
na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok. 
Podľa harmonogramu sa zabezpečuje na škole čistota tried a areálu, šetrenie elektrickej energie a vody, starostli-
vosť o zeleň aj kvetinovú výzdobu interiéru školy.  
Naša škola každý rok organizuje aj zber papiera, čím pomáhame šetriť lesy.  
 
Zapájame sa aj do literárnych a výtvarných súťaží s ekologickou tematikou. 
 
      
  „ Osud planéty je v našich rukách „ 
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Tento školský rok pracuje nezávislý krúžok Mladý ekológ, ale jeho aktivity sú vedené priebežne, podľa potreby so 
žiakmi VII.B triedy ( 13 žiakov ). 
Prezentujeme sa teda aj v tejto neziskovej organizácii Stromu života. Touto formou chceme poukázať na aktivity 
zapojením do projektov „Modré z neba“. Týka sa monitorovania čistoty ovzdušia. Venujeme sa v ňom trom čas-
tiam realizovaných v priebehu celého školského roka. Prvú časť vykonávame na jeseň, meriame smer vetra, druh 
zrážok, znečistenie, pH, množstvo zrážok od októbra do novembra 2015,  
t.j. 25 dní. Druhú časť na jar, t.j. jarné merania od marca do apríla 2016. 
 
Na škole organizujeme mestské kolá Deň vody ako aj Deň Zeme !!! 
Zapojili sme sa aj do fotografickej súťaže „Zrkadlo duše“ Stromu života, ktorá trvá do novembra. 
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. 
Pripomíname si eko-dni, akcie prezentujeme na internetovej stránke školy a  
na ekonástenkách v škole. 
                                                                            
                         PaedDr. Lenka Krajčovičová 
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Výlet v Dropie 
 
Žiaci šiesteho ročníka zo ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble v rámci krúžku Mladý ekológ strávili Medzinárodný deň detí 
v stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. 
Cieľom bolo zážitkovou formou a zábavnými aktivitami objavovať tajomný svet najväčšieho riečneho ostrova  Európy – Žit-
ného ostrova. Obdivovali sme rôzne druhy rastlín a živočíchov, biotopy nížinnej krajiny v Chránenom vtáčom území Ostrovné 
lúky. 
Zažili sme zábavné a náučné aktivity v prírode, tvorivé dielne, spoločné opekanie a spoznali sme aj zvieratká v Mini ZOO. 
Výlet sa nám veľmi páčil, domov sme odchádzali plný zážitkov... 
 
                                                                                                                                                      PaedDr. Lenka Krajčovičová  
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Dňu Zeme je venovaný 22. apríl. V súčasnom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na dopady niče-
nia životného prostredia. Pri tejto príležitosti ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble pravidelne organizuje každý rok projektový deň, ktorý 
je zameraný na oboznamovanie sa detí s ekologickými problémami planéty a ich následkami. Vytváraním projektov, plagátov 
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 aj odpadový materiál je rovnako využiteľný a navyše šetrí prírodu. Okrem toho sa celá škola zapojila do úpravy 
okolia školy počas celého týždňa od 18. do 29. apríla 2016 v projekte pod názvom „Týždeň pre Zem“. Čistili záhony, strihali 
stromy a kríky, zbierali odpadky. Takouto formou sme sa aj my zapojili do celosvetovým aktivitám ku Dňu Zeme.  

Vedomostný kvíz vrábeľských škôl 

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. apríla v roku 1970, keď vedci - ekológovia v USA 
ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne 
vyzvali ku 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, súťaže, kvízy... 
Dňa 21.04. 2016 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ, Vráble, Lúky 1226 vedomostný kvíz  "Deň Zeme 2016". 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: Maroš Marko (ZŠ Levická 903) 
2. miesto: Henrich Kleiner (ZŠ sv. Vojtecha) 
3. miesto: Ingrid Melišíková (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 

Poradie družstiev: 
1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 
2. miesto: ZŠ Levická 903 
3. miesto: ZŠ sv. Vojtecha 
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Voda má takú hodnotu, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná. (Európska charta o vode, Strasbourg). V roku 
1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. 
Dňa 17. 3. 2016 sa uskutočnil na našej škole vedomostný kvíz ,, Deň vody 2016 “, ktorej sa zúčastnili vrábeľské školy. Súťaž 
organizovala naša škola,  Strom života mesta Vráble s podporou mesta Vráble. Do porotcovských kresiel zasadli učitelia zúčas-
tnených základných škôl. Súťažilo sa v troch kolách (test o vodách sveta, test zo slepej mapy riek Slovenska, tajničky, zábavné 
ekohry a zaujímavosti o Žitave). 
Poradie jednotlivcov: 
1. miesto: Katarína Dolníková (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
2. miesto: Sofia Vojteková (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
3. miesto: Simona Bučková (1. ZŠ Levická) 
Poradie družstiev: 
1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 
2. miesto: ZŠ Viliama Záborského 
3. miesto: 1. ZŠ Levická 
Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Oblečením modrej farby sa zároveň celá škola symbolicky zapojila do 
akcie „Modrý deň“, ktorý nás upozorňuje na dôležitosť pitnej vody a potrebe jej šetrenia. 
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Príbeh o kvapke 
 

Kvapka sa s letom spája, 
Každá jedna vystrája. 

 
Doletela kvapka z neba, 

Naháňa samu seba. 
 

Kvapka ako slzička, 
Padla Zuzke na líčka. 

 
A takto každým rokom, 

Kvapka lieta celým svetom. 
 

Veľa kvapiek život dáva 
Všetko z toho radosť máva, 

Rastú z toho kvety, stromy i tráva. 
 
 

Viktória Krajčovičová, II.A 

 
Rieka Života 

 
 

Každá rieka niekde spáva, 
Svoj začiatok v skalách máva. 

 
Pred sebou má dlhú púť, 

Nesmieme na ňu zabudnúť ! 
 

Stromom, rastlinám, zvieratám, 
prežiť pomáha, 

ľuďom ochranu a vlahu dodáva. 
 

Svoju silu po ceste naberá, 
Stáva sa z nej veľká nádhera. 

 
Všetkým ona život dáva, 

Rieka Života sa z nej stáva. 
 
 
 
 

Laura Krajčovičová, II.A 
1. miesto v celoslovenskej literárnej 

súťaži  
žiakov I. – IV. roč. ZŠ  

„ Voda pre život – Život pre vodu“ 

 
V škole 
 
 V našej triede je nám dobre, 
 na poschodí tamto hore. 
 Sme tu všetci usmiaty, 
 chodíme sem ja a ty. 
 
Teším sa dnes do školy 
 nemám žiadne úlohy. 
 Pre vysvečko ideme, 
 za všetko dobré  
 Vám ďakujeme. 
 
Matej Kováč IV.A 
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 Dnes všetci ľudia majú: 

dôvod sa radovať, 
spoločne oslavovať, 

a krásny deň si užívať. 
  

Keď sme sa tu teraz zišli, 
všetci s úsmevom na tvári prišli. 

Celé mesto sa raduje, 
a tento sviatok oslavuje. 

  
Radujú sa ockovia a mamičky, 

mladí, starí dokonca aj malé detičky. 
Aký sviatok všetci slávia? 
Je to sviatok vinobrania? 

  
Nie je to vinobranie,  

ba ani hody, 
na tento sviatok sa 

 všetci hodia do pohody. 
 

A nie je to ani malý sviatok, 
ktorý by sme slávili každý druhý piatok. 
Aký je to sviatok by mal vedieť každý, 

a bude si ho pamätať už navždy.  
  

Nebudeme to už viac naťahovať, 
aby sme mohli všetci začať oslavovať. 

Je to výročie krásneho mesta, 
do ktorého vedie nie len jedna cesta. 

  
To mesto má presne 750 rokov, 

a za ten čas sa tu stalo veľa pokrokov. 
Všetci ľudia tu šťastne žijú, 
a dnes spoločne oslavujú:  
750. výročie mesta Vráble. 

 
Slavomíra Kušanová  

                          
 

Vráble naše mesto malé, 

Krásne jubileum máš, 
my ťa veľmi radi máme, 
veľa pre nás znamenáš. 

 
Mnoho generácií tu žilo, 

spomienky na Teba majú, 
pred nebezpečím si ich krylo, 
v dobrom na Teba spomínajú. 

 

Veľa známych osobností ťa obý-
valo, 

bolo si pre nich rodným mestom, 
prežilo si keď sa bojovalo, 
teraz aj nám pomáhaš isto. 

 

Poskytuješ deťom vzdelanie, 
dospelým zase prácu, 

drobcom ihriská na hranie, 
každý tu má svoju lásku. 

 

Už 750 rokov sláviš, 
ľudia ťa majú veľmi radi, 
nikdy minulosť nestratíš, 
tak nech sa ti ďalej darí! 

Emma Fotánová 
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