
 

1 



 

2 

Vážení učitelia, milí žiaci, 

  

 

 blížia sa prázdniny a posledný deň v škole. V hlave sa nám ukladajú nové 

poznatky a zážitky z celého školského roka. Je to čas obzretia sa späť a zhodnote-

nia toho, čo sme uplynulý školský rok zažili, vykonali či nestihli urobiť.  

 Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni po-

značené trápením a nezdarom, ale aj dni dobré, naplnené radosťou, šťastím a ús-

pechom. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť 

sa prekážok.  

 Aj cez prázdniny sa dá veľa naučiť a zažiť neopakovateľné chvíle. Majme 

stále oči otvorené, uši nastražené a myseľ pripravenú na stretnutie s milými, pek-

nými, veselými a hodnotnými zážitkami. 

 Všetci si oddýchnime počas prázdnin, každý tým spôsobom, ktorý mu vyho-

vuje a vráťme sa do školy plní síl a pracovného nadšenia.  

 Na stretnutie s Vami sa teší  

 

 

         Anna Urbanská 
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Riaditeľ školy:    PaedDr. Karol Drienovský 

Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Lukáčová 

I. stupeň:   Mgr. Blaženka Bogyová (I.A)    

     Mgr. Magdaléna Kytová (I.B) 

     Mgr. Jana Sádovská (I.C) 

     Mgr. Lídia Macáková (II.A) 

     Mgr. Daniela Furková (II.B) 

     Mgr. Anna Gajdošová (III.A) 

     Mgr. Stanislava Kramárová (III.B) 

     Mgr. Mária Kováčová (IV.A) 

     Mgr. Anna Urbanská (IV.B) 

 
II. stupeň:  PaedDr. Katarína Šlachtová (V.A) 
     Mgr. Viera Melušová (V.B) 
     Mgr. Eva Foltánová (VI.A) 
     Mgr. Lucia Oslancová Zelenková (VI.B) 
     PaedDr. Štefan Foltán (VII.A) 
     PaedDr. Dagmar Andová (VII.B) 
     Mgr. Gabriela Peceková (VIII.A) 
     Mgr. Soňa Gajdošová (VIII.B) 
     PaedDr. Lenka Krajčovičová (IX.A) 
     Mgr. Mária Maďarová (IX.B) 
 
Bez triednictva: Mgr. Janka Trojanová 
     Mgr. Rastislav Kupec 
     Mgr., Ing. Zdenka Hrašková 
     Mgr. Dominika Podbehlá 



 

4 

 

 

Školský klub detí: 
vedúca vychovávateľka: Gabriela Bradáčová 
     Dagmar Zuzulová 
     Anna Maďarová 
     Slavomíra Solárová 
 
Materská škola:  
Zástupca riaditeľa: Gabriela Chovanová 
     Zuzana Vojteková 
     Erika Golhová 
     Anna Krupová 
     Jaroslava Dolníková 
     Miroslava Oravcová 

 
 

 
Školská jedáleň:  
Vedúca: Irena Hříbalová 
     Oľga Jozsová 
     Eva Karáčová 
     Vlasta Rajnohová 
     Jana Sovičová 
     Anna Dudáková 
 
Školník:   Pavol Mucha 
Upratovačky:  Alžbeta Balková 
     Tatiana Jókaiová 
     Martina Bencová 
     Beáta Šranková 
     Valéria Struhárová 
Administratívne pracovníčky: 
     Katarína Füleová 
     Daniela Rosipalová 
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Rada školy: 

Predseda: Mgr. Anna Gajdošová 

Členovia: Erika Golhová 

   Bc. Eva Kováčová 

   Mgr. Jana Valachová 

   Mgr. Svetlana Repáňová 

   Katarína Füleová 

   Ing., Mgr. Dagmar Tóthová Skačanová 

   PhDr. Monika Bogyová 

   Ing. Miroslav Horník 

   MUDr. Ľubica Patakyová 

   Eva Füleová 

 

Školský parlament: 

   Andrej Čajkovič 

   Hana Sakáčová 

   Emma Balogová 

   David Kráľ 

   Michaela Čajkovičová 

   Tatiana Koscelníková 

   Matúš Chudý 

   Lukáš Villem 

   Lukáš Chylý 

   Dominik Brat 

   Natália Molnárová 

   Martina Slováková 



 

6 

 

 

 

Školský rok sa u nás začína športovou  olympiádou, pokračujeme známym „ Teqvičákom", kde aj 

za výdatnej spolupráce rodičov vznikajú neuveriteľné zaujímavé diela a rôzne výtvory z tekvíc. Vy-

stavovali sme ich nielen v areály školy, ale aj na Čerešňovom námestí, kde niektoré z nich boli aj oce-

nené.  Nasleduje výstava ovocia a zeleniny pod názvom. „Plody našich záhrad".  Potom je Imatri-

kulácia žiakov prvého ročníka s bohatým programom.  Šarkaniáda - zhotovenie, púšťanie šarkanov 

a už sa blížia Vianoce, vianočné trhy na námestí s množstvom vianočného tovaru a sladkých dobrôt. 

Vyzdobíme triedy,  jedáleň, zhotovíme pozdravy,  zdobíme medovníky a pripravíme vianočné besied-

ky pre rodičov. 

 Po vianočných prázdninách čas rýchlo plynie a my sme v II. polroku... 

Tradičný karneval,  Deň matiek, beseda  k ochrane prírody,  návšteva knižnice,  exkurzia k hasičom, 

poznávanie poľnohospodárskej práce a chovu dobytka na farme v Hornom  Ohaji,  Deň detí na vie-

che,  relaxačné cvičenia, ŠKD má Talent, škola žije tancom,  krúžok  „Mažoretiek",  Internetová 

čajovňa. 

Tento rok pribudol vďaka pani vychovávateľke Slávke Solárovej krúžok "Babinec",  patria k tým 

najzaujímavejším činnostiam v ŠKD. O všetkých zaujímavých aktivitách sme sa snažili informovať 

na webových stránkach školy a v novinách "Naše Vráble." 

Ďakujem všetkým kolegom a rodičom za spolu prácu.  

Deťom želám, aby sa v ŠKD cítili vždy príjemne,a mali na pobyt a činnosť v ŠKD len tie najlepšie 

spomienky. 

 Dobré vysvedčenie...príjemné prežitie prázdnin, plné veselých a nezabudnuteľných zážitkov 

 

                                                                                 vám želá D. Zuzulová 

  POĎAKOVANIE 

patrí v  mene všetkých detí a vychovávateliek ŠKD pani vychovávateľke Anne Maďarovej, ktorá 

tento rok odchádza do dôchodku. Na našej škole pracovala od jej vzniku. Za tých 31 rokov jej oddele-

ním prešlo množstvo detí. 

Venovala sa im vždy s láskou a priateľským vzťahom. Snažila sa vytvoriť čo najlepšie prostredie a 

podmienky na činnosť a  prácu v ŠKD. V posledných rokoch viedla krúžok internetovej čajovne,  

k nezabudnuteľným akciám bude patriť výstava " Plody našich záhrad," vianočné trhy, či Medziná-

rodný deň detí na Vieche vo Vrábľoch, ktorú každoročne organizovala. Aktivít za tie roky bolo veľa, 

nuž už len veľká "VĎAKA". 

Veľa zdravia, pohody a dobrých spomienok na prácu v našom ŠKD 

                                                                        želajú deti a kolektív  vych. ŠKD 
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Jesenná nádielka 

 
K pekným tradíciám ŠKD pri ZŠ s MŠ Lúky patrí aj jesenná  výstavka 

ovocia, zeleniny a plodov našich polí, viníc a záhrad. O tom, že úroda je 

bohatá sa mohli presvedčiť rodičia i deti pri návšteve našej školy. Potešil 

ich pohľad na krásne naaranžované košíky plné zeleniny, jabĺk, hrozna či 

orechov. A veľká bude i radosť detí v ŠKD pri ochutnávke týchto dob-

rôt. Ďakujeme i touto cestou rodičom a deťom, ktorí prispeli svojou úrodou do našej výstavy a pode-

lili sa s nami o výsledky svojej práce. 

Olympiáda v ŠKD 
 

V mesiaci október sa konala Olympiáda v ŠKD. Športovo naladené deti 

si s mávajúcimi zástavkami nastúpili na školský dvor a čakali na zaháje-

nie Olympijských hier. Dve deti boli oblečené  ako bohovia zo starove-

kého Grécka. Všetkých sme oboznámili s históriou Olympijských hier. 

Deti i pani vychovávateľky zopakovali sľub športovcov a zapálili sa 

Olympijské  ohne. Súťažilo sa v týchto disciplínach: hod na cieľ, beh, 

hod šípkami, streľba s hokejkou na bránku. Na záver  pani vychováva-

teľky vyhodnotili všetky disciplíny, deti boli odmenené diplomom a sladkou odmenou. 

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. Pri-

pravili sme pre deti a ich rodičov  zábavné, no zároveň aj slávnostné 

popoludnie. Písmenkovo, lavička smelosti, tunel odvahy, 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 Pasovacie listiny. K tomu malý darček, sladká odmena a dobrý pocit príjemne stráve-

ného popoludnia. Ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfam, že sa pri podobných podujatiach stretne-

me opäť. 

 

Talenty v ŠKD 
 

ŠKD pripravil pre deti prehliadku s názvom Talenty ŠKD. Prihlásili sa 

deti, ktoré vynikajú v umeleckých, športových i iných oblastiach. Zapo-

jili sa zo všetkých oddelení ŠKD. Nálada bola výborná, povzbudzovalo 

sa potleskom. Deti sa prezentovali: výtvarnými prácami, tancom, spe-

vom, recitáciami, hrou na hudobné nástroje, divadelným predstavením, 

kúzlami a inými tvorivými prácami. Na záver každé vystupujúce die-

ťa  dostalo za odmenu od pani vychovávateliek diplom a sladkosť.  

Touto prehliadkou sme motivovali k aktivitám i ostatné deti, ktoré sa tešia, že ukážu svoj talent v 

ďalšom pokračovaní Talenty ŠKD. 
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Fašiangový karneval 
ŠKD usporiadal  fašiangový karneval pre žiakov 1.- 4. ročníka, ktorý 

slávnostne otvoril pán riaditeľ  K. Drienovský. Privítal rodičov, ale hlav-

ne masky, ktoré pochválil za ich nápaditosť, tvorivosť, fantáziu a zaželal 

všetkým prítomným príjemnú zábavu. Deti netrpezlivo očakávali tento 

deň. Dokázali úžasnú tvorivosť a fantáziu pri  zhotovovaní masiek: prin-

cezné, zvieratká, hrdinovia z rozličných filmov a rozprávok, bojovní-

ci, športovci...  Skôr ako začal samotný karneval, najskôr spolu s pani 

vychovávateľkami vyzdobili telocvičňu. Ceny a sladké odmeny boli za-

kúpené vďaka finančnej podpore Rady rodičov, za čo im aj touto cestou 

ďakujeme. Naše poďakovanie za dobrú diskotéku patrí  DJ Tomášovi Mlynarčíkovi. Z 93 masiek vy-

brala porota 30, ktoré odmenila vecnými cenami. Malú sladkú odmenu v závere dostali  všetky masky.  

  
Beseda o ochrane prírody 
V apríli sa tradične v našom školskom klube detí uskutočňuje beseda 

s pánom G. Kršákom, dlhoročným ochrancom prírody. Tento rok prinie-

sol  bohatú zbierku rôznych preparovaných vtákov a  cicavcov. Nechý-

bali spevavce, dravce, rôzne druhy kačíc, potápky, hus divá. Z  cicavcov 

deti najviac upútala mačka divá, kuna lesná, jazvec, lasica, no najviac sa 

deťom  páčil bažant zlatý. V úvodnej časti besedy pán G. Kršák deťom 

pútavo porozprával o ochrane prírody, rozdelil jednotlivé vtáky a cicav-

ce podľa spôsobu života, výskytu v našom okolí a potravinových reťaz-

cov. V druhej časti boli na rade zvedavé otázky detí, ktoré najviac zaují-

malo, kde jednotlivé druhy vtákov a cicavcov možno vidieť pri vychádzkach do prírody. 

K nezabudnuteľným zážitkom patrila záverečná časť, v ktorej sa deti  fotili so svojim 

„vyvoleným" zvieratkom. Bolo to príjemné  spestrenie činnosti nášho školského klubu, za čo sa chcem 

touto cestou pánovi  G. Kršákovi poďakovať. 

 

Hľadanie veľkonočného zajaca 
K pekným tradíciám našej školy patrí hľadanie  veľkonočného zajaca. 

Nebolo to inak aj tento rok. Posledné dni pred Veľkou nocou sa v areáli 

školy postupne rozutekali všetky deti z ŠKD. Ich veselou úlohou bolo 

vyzbierať v tráve čo najväčšie množstvo čokoládových zajačikov, vají-

čok a iných sladkostí. Tieto im boli zároveň odmenou za ich snahu a 

Návšteva u hasičov 

 V máji sviatok hasičov sme oslavovali spolu s vrábeľskými hasičmi. 

Pripravili si pre nás nové, zaujímavé ukážky. Najskôr nás oboznámili s 

technikou, ktorú používajú pri zásahoch. Potom si deti mohli pozrieť 

hasičské autá zvnútra. O všetky tieto činnosti bol veľký záujem. Ďalším 

zážitkom bola ukážka hasenia penou. So zatajeným dychom sme sledo-

vali odvahu hasičov pri zlaňovaní.  Za tieto výkony sme im s nadšením 

tlieskali a povzbudzovali ich. Svoju odvahu mohli preukázať i deti pri 

zdolávaní rôznych prekážok, pri ktorých im hasiči ochotne pomáhali. 

Deťom sa u hasičov páčilo, poďakovali sa im, popriali všetko najlepšie 

k ich sviatku. Na záver sa hasiči rozlúčili znejúcou sirénou z áut a deti im zamávali. Všetkým hasičom 

ďakujeme za pekný deň a prajeme im veľa síl pri vykonávaní ich náročného povolania.  
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Deň armády-23.9.2013 

Mikuláš – 6.12.2013 

Cirkus Nota bene – 16.1.0214 

Žonglér Alex – január 2014 

Pesničkár február 2014 

Zdravé divadlo – 14.2.2014 

Rozlúčka s Morenou – marec 2014 

Veselé kraslice – 7.4.2014 

Zlatá brána  - 5.5.2014 -Divadlo Príbeh 
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Vo februári 2013 ZŠ s MŠ Lúky Vráble podala prihlášku na medzinárodný projekt Comenius. 

Ku koncu školského roku 2012/2013 sme sa dozvedeli, že národná agentúra našu školu vybrala. Na projekte spolupracujú 

školy zo siedmich štátov- Turecko, Portugalsko, Španielsko, Česko, Poľsko, Grécko a Slovensko. Už z názvu Dance with 

me (Tancuj so mnou) vyplýva naše zameranie na ľudový tanec, piesne, tradície a zvyky v týchto krajinách. V priebehu 

nasledujúcich dvoch rokov máme v pláne vytvoriť kalendár tancov, projektové e-noviny, interaktívnu tanečnú mapu Euró-

py, knihu o typických hudobných nástrojoch a mnoho ďalších vecí. Projekt predstavuje jedinečnú šancu pre žiakov našej 

školy dozvedieť sa mnoho nových vecí o kultúre, geografii, histórii a tradíciách partnerských štátov. V neposlednom rade 

budú mať unikátnu možnosť komunikovať so svojimi rovesníkmi zo zahraničia prostredníctvom internetu, ale i na osob-

ných stretnutiach v partnerských krajinách, a tým si vytvoriť nové priateľstvá. Tak si budú môcť precvičiť, ale najmä zlep-

šiť komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Učitelia sa naučia nové prístupy a metódy v oblasti výučby a vedenia trie-

dy zdieľaním svojich skúseností so zahraničnými partnermi.  

    Pracovné stretnutie učiteľov partnerských 

škôl  projektu COMENIUS v Portugalsku 
Žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble pokračujú v práci na projekte 

COMENIUS  - medzinárodné partnerstvá,  pod názvom „ Dance with me“.   

V dňoch od 30. októbra do 3. novembra 2013 sa traja pedagógovia z našej školy 

zúčastnili 1. stretnutia učiteľov partnerských krajín  z Česka, Poľska, Portu-

galska, Španielska a Turecka .  Stretnutie sa uskutočnilo v Agrupamento de Es-

colas Dr. António Granjo v meste Chaves v Portugalsku. Účastníci sa oboznámili 

s edukačným systémom jednotlivých krajín, so základnými informáciami o zú-

častnených školách  a ich krajinách. Spoznávali tradície miestnej komunity, zvy-

ky, hudbu, tanec, pamiatky, miestnu gastronómiu...  Partneri  vytvorili kalendár úloh a rozpracovali ich na obdobie trva-

nia Projektu, diskutovali   o formách spolupráce, nadviazaní priateľstiev medzi žiakmi i podmienkami ďalších výmen-

ných mobilít. Najviac v pamäti účastníkov určite zostanú spomienky na stretnutia s milými, veselými a pohostinnými 

ľuďmi.  

 

 

V dňoch 16. – 20. marca 2014 sa zástupcovia našej školy – pán riaditeľ PaedDr. Karol Drienovský, Mgr. Eva Foltánová, 

koordinátorka projektu Comenius „Dance with me“ a žiačky VII.A triedy, Linda Blašková a Veronika Repáňová – zúčast-

nili medzinárodného stretnutia partnerských škôl projektu Comenius. Stretnutie sa konalo v Španielsku, v našej partnerskej 

škole v mestečku Caudete. V meste aj v škole nás srdečne privítali. Pripravili pre nás zaujímavý program, plný ukážok 

španielskych tancov a hudby, ukázali nám svoju školu a previedli nás svojím mestom. Ukázali nám tiež mestá Villena, 

Xátiva a Alicante, kde sme videli mnoho zo španielskej kultúry a života. Linda s Veronikou sa na pár dní stali súčasťou 

nových rodín, vyskúšali si, ako sa učia žiaci v Caudete a precvičili si schopnosť komunikovať v angličtine v cudzej krajine. 

Ochutnali tradičné španielske jedlá a na vlastnej koži spoznali trošku iný spôsob života. Všetci sme si z tohto pobytu od-

niesli množstvo poznatkov, zážitkov, skúseností a spomienok na stretnutia s milými a priateľskými ľuďmi. Okrem našej 

a španielskej školy sú do projektu zapojené školy z Českej republiky, Poľska, Portugalska, Grécka a Turecka. Najbližšie 

stretnutie partnerských škôl projektu sa konalo u nás, na Slovensku, v dňoch 4. – 8. mája 2014.  

Stretnutie projektu Comenius v Španielsku  
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               Návšteva  

      partnerov projektu 

              Comenius 
 

Prvé májové dni nám priniesli žiarivé slnko. Naša 

škola rozkvitla a jarná výzdoba rozjasnila chodby 

a triedy. To už vrcholili naše prípravy na návštevu 

z partnerských krajín projektu Comenius. 

V nedeľu, 4. mája, sme sa dočkali ich príchodu. Deti v sprievode svojich učiteľov z Portugalska, Špa-

nielska, Čiech, Poľska, Grécka a Turecka privítal riaditeľ školy, zástupkyňa školy a viacerí učitelia 

spolu s rodinami a žiakmi, u ktorých strávili štyri krásne dni. 

Od pondelka, kedy sme ich slávnostne privítali na Mestskom úrade vo Vrábľoch spolu s pánom primá-

torom, mali pripravený bohatý program na spoznávanie našej krajiny, nášho mesta a školy. Deti sa zú-

častnili vyučovania na našej škole, venovali sa tvorivým aktivitám, súťažili v športe a porovnávali svo-

je vedomosti v rôznych hrách. A keďže popri spoznávaní kultúry, tradícií a zvykov je dominantou pro-

jektu „Dancewithme“ tanec, učili sme ich základné kroky slovenských ľudových tancov, ktoré boli 

sprevádzané krásnou ľudovou hudbou. V prestávkach na oddych boli prezentované klasické ľudové 

nástroje a kroje. 

Učitelia spoznávali naše mesto a okolie, spolu s deťmi navštívili Arborétum v Mlyňanoch, historické 

centrum Nitry, ochutnali tradičné slovenské špeciality a vína z nášho regiónu. 

Vo štvrtok, 8. mája, sme sa lúčili pred školou. Dúfame, že naše suveníry im budú pripomínať krásne 

chvíle zo Slovenska a zážitky ostanú dlho v pamäti. My sa už tešíme na návštevu Čiech, Poľska, Tu-

recka a Grécka v novom školskom roku 2014/2015. 
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Turistická vychádzka do Malých Vozokan 
V sobotu 24. 5. 2014 nás autobus doviezol pri obec Malé Vozokany. 

Čerešňovou alejou sme prešli až k miestu, kde sa ešte minulý rok na-

chádzal bronzový lev, symbolický pamätník na obdobie protitureckých 

bojov na Slovensku. V súčasnosti prebieha jeho rekonštrukcia  

 

Turisti v zubrej obore 
Turistický krúžok odštartoval jarnú sezónu 29.3.2014 výletom do zub-

rej obory. Nachádza sa asi 4 km od obce Lovce pri Zlatých Morav-

ciach. Zvernica bola vybudovaná pre záchranu najväčších európskych 

cicavcov, ktorým hrozí vyhynutie. Výlet bol spojený už tradične s ope-

kačkou a poznávaním prírodných krás.  Deti videli vo voľnej prírode 

skokana hnedého a užovku obyčajnú. 

Turisti v Čifároch 
Členovia turistického krúžku na našej škole už tradične podnikajú túru 

do lesíka blízko Čifár. Ani tento rok nebol výnimkou. 8. októbra 2013 

ho absolvovali pod vedením vedúcej turistického krúžku Mgr. Stani-

slavy Kramárovej. Skupina sa rozrástla aj o niekoľko malých tretiakov, 

ktorí túru napriek únave zvládli a už teraz sa tešia na ďalšie podobné 

akcie. Všetkých očaril nálet lienok sedembodkových, ktoré skupinu 

sprevádzali takmer celou cestou. 

 

 

Turistika na Lúčnicu nad Žitavou 

V piatok 25. októbra 2013 sa konala ďalšia turistická akcia. Členovia 

turistického krúžku navštívili studničku v Lúčnici nad Žitavou. Jedineč-

ným zážitkom bola pre deti cesta vlakom, keďže niektoré sa týmto do-

pravným prostriedkom viezli prvýkrát v živote. Na studničke čistili vo-

du v jazierku a zbierali popadané gaštany. Fľašky si naplnili čerstvou 

vodou a s ruksakmi plnými gaštanov sa popri rieke Žitava vrátili do 

Vrábľov. 



 

13 

Planetárium Maximiliana Hella v Žiari nad Hronom  

očami štvrtákov 
Počas októbrovej návštevy Planetária v Žiari nad Hronom si žiaci 4. ročníka s triednymi učiteľkami 

Valkovičovou a Urbanskou prezreli vnútornú výzdobu budovy, ktorú skrášľovali najmä obrazy vesmír-

nych telies, astronómov, astronautov, rakiet a umelých družíc, detailné zábery hviezd, galaxií. Po chví-

li nasledovala najkrajšia časť návštevy, pretože sedieť v hlbokom kresle a pozerať sa v planetáriu na 

krásnu nočnú oblohu posiatu hviezdami od severu po juh, od východu po západ, vidieť množstvo sú-

hvezdí, hviezd, naše Slnko, planéty Slnečnej sústavy za jedinú hodinu  bolo naozaj úžasné. Zraky sme 

upriamovali aj na kreslenú postavičku Ufonika, ktorý nám podával množstvo informácií, ktoré sa v 

učebnici prírodovedy nenachádzajú. 

Stretnutie so starými rodičmi v 3.a 
V  piatok  25. októbra 2013  bolo už od rána v 3.a  triede rušno. Žiaci sa 

pripravovali na vzácnu návštevu. Netrpezlivo očakávali príchod svojich 

starých rodičov. Pripravili si pre nich trochu netradičné posedenie. Naj-

skôr 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 roz-

právku: Hrnček var! Potom odpovedali na otázku: Prečo mám rád svo-

jich starých rodičov? Táto časť podujatia vyvolala aj  slzy dojatia u starkých. Nasledovala veselá pes-

nička, aby sme prítomných trochu rozveselili, a pekná báseň. Deti rozdali starým rodičom vlastnoručne 

vyrobené srdiečka. Pre starkých čakalo prekvapenie, keď si ich vnúčence pre nich pripravili niekoľko 

otázok z ich detstva: Ako ste mali zariadenú triedu? Učili ste sa aj vy vybrané slová? Aký predmet ste 

mali najradšej? Mali ste telocvičňu? Aké veselé príhody ste zažili v škole? Starí rodičia veľmi pohoto-

vo odpovedali. Na záver si hostia prezreli odborné učebne: jazykovú učebňu, počítačovú učebňu 

COMP a klubovňu. Starým rodičom sa akcia páčila a boli radi, že sme si na nich spomenuli. Dôkazom 

toho bol aj ich počet - 35 prítomných svedčí o tom, aby sme nezabúdali na starších, uctili si ich každý 

deň a uvedomovali si ich hodnotu a neustálu potrebu v spoločnosti. 

Recitačná súťaž V. Záborského 

Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zúčastnili recitačnej súťaže v prednese poézie slovenských au-

torov, ktorú organizovala ZŠ V. Záborského vo Vrábľoch. Svoje recitátorské zručnosti si  oostatnými 

porovnávali: B. Mináriková, M. Čajkovičová, A. Šlachta, M. Horský, L. Blašková, P. Šlachta a S. Voj-

teková! B. Mináriková si v I. katégorii vybojovala čestné uznanie, M. Čajkovičová svoju II. kategóriu 

vyhrala a hneď za  ňou, na druhom mieste sa umiestnil A. Šlachta. 
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Súťaž Vráble, moje mesto 
V decembri sme sa zúčastnili vedomostnej súťaže Vráble, moje 

mesto. Súťažiaci Marek Horský, Zuzana Ácsová a Simon Solár 

reprezentovali našu školu. Hoci boli zo všetkých súťažiacich 

najmladší, upútali svojou prezentáciou vedomostí a záujmom 

o dianie v našom meste a  vyslúžili si obdiv a pochvalu. Odpo-

vedali na otázky z oblasti kultúry, histórie, geografie, nárečo-

vých slov, politického a hospodárskeho života a tiež aktuálnych 

zmien v živote občanov Vrábeľ. 

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 
Počas týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 aj Arborétum Mlyňany SAV pripravilo program pre 

základné a stredné školy, kde sme sa zúčastnili aj my, žiaci V. B. Program pozostával z úvodnej pred-

nášky, ktorá bola spojená s poznávacími počítačovými hrami „Od semienka po hustý les“ a „Svet stro-

mov“, čo žiakov veľmi zaujalo. Ďalej mali možnosť využiť prírodný materiál (plody, semená, listy), 

každý žiak pri vlastnej tvorbe a svoje „malé umelecké dielka“ si mohli odniesť domov. Pod vedením 

odborných pracovníkov deti prešli po náučných chodníkoch a poznávali stromy, ktoré tam pestujú. Po 

návrate sa uskutočnil vedomostný kvíz, víťazi boli odmenení.  Ešte si mohli pozrieť prezentáciu 

o histórii a súčasnom zameraní Arboréta, ktorá bola premietaná vo vestibule kaštieľa. Na záver si kaž-

dý žiak so sebou odniesol rastlinku v kvetináči, ktorú môže pestovať doma a starať sa o ňu. Určite na-

dobudli vedomosti, ktoré využijú v prírodovedných predmetoch ale aj v praktickom živote.  

 

Prváci s výhrou v časopise Maxík 
Každý mesiac, sa žiaci 1.c triedy, zapájajú do súťaží, organizova-

ných časopisom Maxík a Zvonček. V mesiaci november sa žiaci 

zapojili do súťaže – Zdravá výživa- kde sa počas hodín prírodove-

dy dozvedeli o rôznych druhoch ovocia a zeleniny. Ich súťažnou 

úlohou bolo nakresliť a poslať do redakcie niekoľko druhov kore-

ňovej zeleniny.  

 

Mikulášska nádielka 
Ako každý rok u nás zavítal Mikuláš. 

 Pomáhali mu dvaja anjeli a dvaja čerti. Ja, jeden z anjelov, mu-

sím povedať, že deti v tejto škole sa na Mikuláša veľmi tešili 

a nevedeli sa dočkať sladkostí. Deti v škôlke sa nám priznali, že 

neposlúchali, no napriek tomu si sladkosti od Mikuláša zaslúžili. 

V triedach sme rozdávali sladkosti, samozrejme za vianočnú bás-

ničku či pesničku. V škôlke boli deti najzlatšie, najkrajšie spievali 

a skoro každé jedno odolalo strachu, že ich čert zoberie, no bol aj 

plač a slzy. Dve dievčatká, bohužiaľ, strachu odolať nevedeli. 

My, anjeli, sme ich nakoniec utešili, dali sme im sladkosti 

a všetko bolo zase v poriadku. Deti v starších ročníkoch sa tiež 

nevedeli dočkať Mikuláša, čo bol Mikuláš dosť prekvapený. Ve-

ria ešte staršie deti na Mikuláša ? Samozrejme, že nie. Tešili sa skôr na sladkosti ako na Mikuláša. 

Tento deň bol naozaj krásny a dúfam, že na našej škole zavíta Mikuláš aj na budúci rok. My deviataci, 

tu už bohužiaľ nebudeme. Dúfam, že aj na budúci rok bude Mikuláš taký dobrý ako tento rok. 
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Ocenenie pre I.B v súťaži  

Najkrajšia vianočná pohľadnica 

 

SAV Mlyňany organizovala druhý ročník súťaže - Najkrajšia vianoč-

ná pohľadnica. Zapojili sa do nej žiaci I. stupňa  našej školy. Všetky 

výtvarné práce boli vystavené vo vitrínkach kaštieľa. Nedeľa 

15.decembra 2013 bola sviatočnou pre deti a rodičov z I.B, získali 

Mimoriadne ocenenie za svoju vianočnú pohľadnicu. Vôňa vianočného punču, vyzdobený stromček, 

vianočný koncert v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ I. Godina z Vrábeľ, to všetko prispelo k príjemnej 

vianočnej atmosfére v kaštieli. Deti si mohli svoju zručnosť vyskúšať aj v rámci tvorivých dielní, kde 

si vytvorili vianočných škriatkov zo šišiek, maľovali si rôzne sadrové postavičky zvieratiek, chrobáči-

kov, mušle. No zahanbiť sa nedali ani mamičky, ktoré sa s chuťou pustili do práce. Cenou, ktorú deti 

získali je, Výherná poukážka na zábavný deň spojený s výučbovým programom v Arboréte Mlyňany. 

Krásne chvíle pre nás pripravila Ing. V. Farkašovská a zamestnanci SAV Mlyňany. 

 

 

 

Úspešní žiaci v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku 
 

Dňa 15. januára 2014 sa žiaci našej školy, Paulína Božgaiová zo VII. A a Jakub Matušík z VIII. A trie-

dy zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v Nitre. Obaja pekne reprezentovali seba 

i našu školu. Medzi silnou konkurenciou ostatných súťažiacich zúročili svoje vedomosti, jazykové 

zručnosti aj talent natoľko dobre, že sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola. Blahoželáme! 

 
Škola čarodejníkov v Edulabe 
 

Novembrové ráno privítala Bratislava žiakov našej školy v jesennom 

šate. Navštívili sme EDULAB, centrum moderných vzdelávacích 

technológií. Hodina matematiky s čarodejníkom, práca na interaktív-

nej tabuli, práca na tabletoch úplne pohltila žiakov. Po splnení úloh 

každý dostal certifikát čarodejníka. Po prvý raz nám v EDULABE 

ukázali nové pripravované materiály na hodiny matematiky. Boli sme 

prví, ktorí si vyskúšali prácu na tabletoch. Radosť detí počas 

"EDULAB hodín" matematiky hovorili za všetko. Kombinácia mo-

derných počítačových technológií a príjemného prostredia, ktoré EDULAB ponúka, je výborná cesta 

ukázať žiakom, že aj vzdelávanie môže byť zaujímavé, príjemné, nenútené, zábavné aj efektívne. 
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Lyžiarsky výcvik 
Predposledný januárový týždeň sa obyčajne 

prežíva v duchu polročnej klasifikácie. Tento 

rok ale napätie týchto dní znásobila aj zima, 

ktorá nie a nie zahaliť prírodu bielou perinou. 

A tak žiaci 7. až 9. ročníka našej školy každý 

deň sledovali aj predpoveď počasia a kládli si 

tú istú otázku. Čo s lyžiarskym, pôjdeme?  Čo 

Perinbaba pokazila, to Mrázik napravil. 

V lyžiarskom stredisku Krahule mohli naštarto-

vať snehové delá a my sme v pondelok, 27. 1., 

zahájili náš lyžiarsky výcvik. Zúčastnilo sa ho 

34 žiakov pod vedením pána riaditeľa a dvoch 

kvalifikovaných inštruktorov lyžovania. Medzi 

žiakmi boli takí, ktorí minulý rok absolvovali výcvik po prvýkrát a teraz zlyžovali už náročné úseky 

zjazdovky. Mali sme aj úplných začiatočníkov, ktorí už na druhý deň dokázali ísť na vleku a oblúčikmi 

zísť  zjazdovku. Lyžiarsky výcvik trval 5 dní. Všetci sa naučili alebo zdokonalili v lyžovaní. Všetci 

účastníci odchádzali  s dobrým pocitom a predsavzatím, že na rok pôjdu zas. Naša škola podporuje 

všestranný vývoj dieťaťa, jeho fyzickú kondíciu a lyžiarsky výcvik patrí k dlhoročnej a žiakmi veľmi 

obľúbenej tradícii. 
 

 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
Vo štvrtok, 6. februára 2014 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – 

Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách. Najúspeš-

nejšími boli: 

I. kategória – poézia:  1. miesto – M. Raček, 2. miesto – M. Kováč,  

3. miesto – E. Šmiriaková 

I. kategória – próza:  1. miesto – P. Grmanová, 2. miesto – B. Mináriková, 

 3. miesto – A. Striešková 

II. kategória – poézia:  1. miesto – M. Čajkovičová, 2. miesto – N. Juríková,  

3. miesto – A. Šlachta 

II. kategória – próza:  1. miesto – E. Foltánová, 2. miesto – M. Čajkovičová , 3. miesto – I. Slamková, 

K. Dolníková 

III. kategória – próza:  1. miesto – V. Repáňová, 2. miesto – L. Blašková. 

Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže. 
 

Hodina fyziky s Planétou vedomostí 
Žiaci 8.A zažili  10. februára zaujímavú hodinu fyziky. Ich triedu navštívila  Bc. Veronika Némethová 

z centra moderných technológií  EDULAB.  Deťom sa hodina veľmi páčila, aktívne sa zapájali do rie-

šenia úloh z Planéty vedomostí. Bavilo ich súťažiť, pracovať na interak-

tívnej tabuli a vytvárať grafy pomocou  systému COACH.  Zopakovali si 

poznatky z učiva o pohyboch, prezreli animácie, odhadovali a počítali 

rýchlosť a dráhu, zistili, že  úlohy môžu riešiť aj úvahou, logicky, nielen 

výpočtom podľa vzorca. Tešili sa aj z odmeny za svoju aktivitu v podo-

be  cukríkov, zápisníkov a pier. Dôkazom  toho, že ich hodina naozaj 

zaujala bol aj fakt, že si nevšimli ani zvonenie na konci hodiny. 
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Bolo pekné slnečné popoludnie, keď sme sa s našimi deťmi zo ZŠ s MŠ 

Lúky vybrali na návštevu farmy. Pýtate sa kde ? No predsa trochu turis-

tickej vychádzky a sme na Hornom Ohaji. Hneď po privítaní pánom ria-

diteľom farmy  J. Sakáčom,  nám ponúknu čerstvé mlieko, ktoré chutí 

výborne. Vyskúšame aj slamky s rozličnými príchuťami. Rozdelíme sa 

do skupín a potom sa  nám už venujú pracovníci farmy. A tak kŕmime 

kozy s kozliatkami, vidíme množstvo kráv s teliatkami a dozvedáme sa 

zaujímavosti o novom chove. Predvedú sa  nám aj ovce s jahniatkam.  V rámci prestávky  sa opäť 

osviežujeme chladeným mliekom, šantíme na baloch zo slamy. Čas vyhradený na návštevu farmy 

rýchlo beží, ešte pohár mlieka  a my sa už vydávame na cestu späť do školy. Ak budú deti piť toľko 

mlieka a s takou  chuťou ako na farme, určite budeme všetci spokojní. Ďakujeme. 

Žiaci štvrtého ročníka s triednymi učiteľkami Kováčovou a Urbanskou sa  

zúčastnili vlastivednej exkurzie do Piešťan. Prehliadku sme začali na Ko-

lonádovom moste, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a odfotili sme 

sa pri soche barlolamača odliateho z bronzu. Zastavili sme sa pri liečivom 

prameni a prezreli si kúpeľné domy s nádherným okolím vhodným na re-

lax. Príjemným spestrením bola prehliadka operencov v minizoo v parku kúpeľov. V meste sme obdi-

vovali historické budovy a múzeá. Zaujímavá bola vyhliadková plavba loďou po priehradnej nádrži 

Sĺňava, ktorá je zásobárňou vody pre elektráreň. Videli sme tu vodnolyžiarsky vlek, vtáčí ostrov Čajka, 

ktorý je zahrnutý do zoznamu vzácnych vtáčích území Európy. 

Deň – 21. máj je na našej škole ZŠ s MŠ Lúky 1226, zapísaný ako biely deň. Pre-

čo? Každý žiak si na desiatovú prestávku pochutí na čerstvo upečenom rohlíku 

a poháriku  čerstvého mlieka. Nik neodolá. Však aj známe osobnosti- ako sú 

Modrovský, Surovcová, Pocisková nám prezradili, že aj oni si radi dajú tento ná-

poj. Počas dvoch rokov sme dostávali do rúk časopis - Objav mlieko, ktorý sme si 

nielen čítali, ale sme aj vyskúšali nejeden recept. Mlieko pozná azda úplne každý. 

Je to tekutina, ktorá dáva život. A to doslova. Pomáha udržať pri živote a plne 

vyživuje mláďatá všetkých cicavcov, teda aj človeka. Mlieko a mliečne výrobky 

predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. 

Je  zdrojom bielkovín, vitamínov a minerálnych látok. Spomedzi krajín EÚ je 

Slovensko v konzumácii mlieka na jednom z posledných miest. Mlieko obsahuje vápnik, vitamíny - 

A, B12, draslík, riboflavín. Ako každý rok, tak aj tento rok sme pokračovali v tradícii venovanej Dňu 

mlieka. Možno aj vďaka tejto akcii budú deti viac obľubovať mlieko a mliečne výrobky. 

Poďakovanie za dnešný biely deň patrí: Poľnohospodárske družstvo Vráble- JUDr. Erikovi Solárovi, 

MAAN s.r.o. Lúky 1316/2  Vráble - pani Austenovej. 

17. júna sa zúčastnili žiaci VI.B triedy S. Sakáč, M. Demeš, P. Sitášová 

a K. Jamrichová dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne. Súťažili v šty-

roch disciplínach a získali v rámci Vrábeľských škôl prvé miesto.  

Exkurzia v Piešťanoch 

Deti na farme 

Biely deň 

Na bicykli bezpečne 
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Máš v triede skvelých spolužiakov? Chodíš do krúžku, kde si si našiel výborných kamarátov? Nad tým 

sa zamýšľali žiaci 2.A triedy, aby si odpovedali na otázku súťaže, ktorú vypísal  časopis Adamko: ČO 

SI NA TEBE VÁŽIM? Výsledky svojich postojov k spolužiakom napísali a vyjadrili kresbou  na pla-

gát. Ich snaha bola náležite ocenená,  keď sa stali víťazmi v tejto súťaži. Všetci žiaci boli odmenení 

balíčkom od firmy Elmex na ústnu hygienu. Veríme, že súťaž prispela k upevneniu vzťahov v triede, 

ale aj k zvýšeniu starostlivosti o chrup a  zubnú hygienu žiakov. 

Súťaž: Vyhraj so svojou školou 
 

 

Od 5.marca do 30.apríla 2014 sa celá naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže vyhlásenej obchod-

ným reťazcom Tesco s názvom „Vyhraj so svojou školou„ – Školmánia. Do súťaže sa zapojilo 2400 

škôl z celého Slovenska. Umiestnili sme sa najlepšie z vrábeľských základných škôl. Kódy sme zbiera-

li a registrovali každý deň cez internet. Podarilo sa nám dosiahnuť 19 903 kódov, ktoré stačili na 11. 

miesto v rámci SR. Priemer kódov na jedného žiaka je 59,23, čím sme získali 68. miesto.  

 

Plavecký výcvik 
 

V dňoch od 12. - 14. mája 2014 žiaci 3. a 6. ročníka absolvo-

vali plavecký výcvik, ktorý sa konal  na kúpalisku v Štúrove. 

Pre deti bol atraktívny hlavne preto, že boli na kúpalisku 

ubytovaní a tým celá akcia nadobudla charakter výletu.  

Teplota vody umožnila napriek nie veľmi dobrému počasiu 

plávanie vo vonkajších bazénoch. Spestrením bolo plávanie 

v krytej plavárni. Celá akcia bola ešte spríjemnená veľmi 

chutným jedlom v blízkej reštaurácii.  

Deťom najviac chutili raňajky, realizované formou švéd-

 

Súťaž : Čo si na tebe vážim 
 

 ???... 
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Športové úspechy 
 

1. MALÝ FUTBAL ZŠ – Mc DONALD ́s CUP – Majstrovstvá okresu mladších 

žiakov. 

Termín - 26. 3. 2014. Miesto konania ZŠ V. Záborského Vráble. 2.miesto. Hráči: 3. 

– 4. ročník: Balogh Alex, Buček Adam, Bujdák Matej, Čajkovič Andrej, Hruška 

Jozef, Jahn JakubKmeťo Slavomír, Kováčik Michal, Miškovič Henrich, Ordogh 

Andrej, Pavlík Matej, Raček Martin, Sýkora Michal 

 

2. Dôvera Školský pohár SFZ – Okresné kolo v malom futbale. Termín – 31. 3. 2014. Miesto konania 

ZŠ s MŠ Lúky Vráble. 2. Miesto.Hráči: 6. – 7. ročník: Samuel Sakáč, Max Demeš, Kristián Petrík, 

Kristián Urban, Dominik Chren , Tomáš Kuzmík, Tomáš Kéry, Lukáš Nagy, Martin Polyak, Ján 

Chvostík, Erik Krčmár, Lukáš Villem, Matúš Chudý 

 

3. COCA COLA CUP – Regionálne kolo Šahy 10. 4. 2014. 1.miesto. Krajské kolo Z. Moravce 14. 5. 

2014. 3.miesto. Hráči: 8. – 9. ročník: Dominik Guláš, Patrik Guláš, Samuel Šulík, Adam Cigáň, Matúš 

Kováč, Adam Huňady, Martin Ürge, Marek Buzáš, Róbert Klimant, Martin Paška, Dominik Haris, Mi-

chal Bogyó, Jakub Matušík, Roman Janovec 

 

4. Jednota futbal Cup Školský pohár SFZ. Obvodná kolo v malom futbale na ZŠ V. Záborského. 7. 5. 

2014. 2.miesto. Hráči: 8. – 9. ročník: Adrián Grebáč, Adam Uharček, Branislav Kuzmík, Marek Buzáš, 

Róbert Klimant, Adam Cigáň, Adam Huňady, Dominik Haris, Michal Bogyó 

  

5. Miniliga Miroslava Stocha. Ešte prebieha. Budú odohraté 4.kolá Po druhom kole sme na 1. mieste. 

Hráči: 1. – 4. ročníka: Andrej Čajkovič, Matej Pavlík, Lukáš Szabó, Alex Balogh,  Andrej Ördogh, Lu-

káš Chren, Peter Duchoň, Jozef Valach. 

 

Majstrovstvá okresu v gymnastickom štvorboji: 

v kategórii A — 2. miesto—žiačky 1.-3. ročníka:Ema Debnárová, Jana Roháčová, Lívia Šabíková, Bi-

biana Mináriková, Natália Mihóková 

V kategórii B—2. miesto– žiačky 4.-6 ročníka: Adriana Pašková, Liana Steinbauerová, Daša Farkašo-

vá, Ingrid Melišíková, Lenka Šimoniková. 

V kategórii B—chlapci—1. miesto postup na majstrovstvá kraja (4. miesto), žiaci: Samuel Sádovský, 

Kristián Petrík, Max Demeš, Tomáš Kuzmík, Florián Sipos 

V kategórii C—1. miesto—žiačky 7.-9.. Ročníka. Radka Račeková, Hana Sakáčová, Tatiana Koscelní-

ková, Natália Vojteková, Gabriela Paulovičová 

 

Mladý záchranár CO—majstrovstvá okresu 6.5.2014—2. miesto—postup na Majstrovstvá kraja 

29.5.2014—3. miesto. Disciplíny: streľba zo vzduchovky, testy z dopravnej výchovy, protipožiarnej, 

zdravotnej, civilnej ochrany, zdravotná príprava, orientácia v priestore, hasičská súťaž. Súťažiaci: Sa-

muel Sádovský, Martin Záhorský, Tatiana Koscelníková, Ingrid Melišíková, Aneta Furková. 
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Žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka s pani učiteľkami Kytovou, Macákovou a Urbanskou strávili 

5 zaujímavých dní v škole v prírode na Skalke. Horská chata Limba v Kremnických vrchoch a jej oko-

lie  sa stali miestom pre učenie, no hlavne hry a aktivity na čerstvom vzduchu. Prívetivá a veselá atmo-

sféra, ktorú pomáhal učiteľkám vytvárať aj profesionálny outdoorový animátorský tím, dala každému 

dieťaťu možnosť zažiť pocit, že je stredobod pozornosti. Každé dieťa je jedinečné a mohlo sa prejaviť 

v rôznych oblastiach – šport, hudba, tanec či vlastná umelecká tvorivosť.  Premyslené programy okrem 

zábavy a aktívne tráveného voľného času  dali  šancu deťom naplniť ich túžbu po dobrodružstve, snahe 

vyniknúť v skupine a možnosť objavovať jedinečnosť  a krásy miesta, kde sme sa nachádzali.  Deti  si 

užili aj relax vo wellness centre v bazéne s vírivkami a zábavnými vodopádmi. 
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Detský divadelný súbor a recitačný kolektív fungujúci pri ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble má za sebou 

úspešný „divadelný“ školský rok.  S predstavením o holokauste A-7713 sa predstavili divákom 

v septembri 2013 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre v rámci programu Divadelné dialógy - 

POSTOJ. Túto inscenáciu mohli vidieť tiež obyvatelia Vrábeľ  na festivale židovskej kultúry – BABE-

LE. S pohybovým predstavením (NE)VOĽNOSŤ sa tri členky súboru predstavili na celoslovenskej 

súťaži  pantomímy a pohybových divadiel PAN 2014 v Liptovskom Mikuláši. Tu si v kategórii trojice 

odniesli diplom za 2.  miesto a Cenu za dôslednú dramaturgiu a náročnú réžiu. Aj na poli detskej dra-

matickej tvorivosti  sa im darilo úspešne. S predstavením INÝ,  ktoré vzniklo na motívy knihy Úžasná 

cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta (John Boyne) získali 1. miesto na okresnej prehliadke Javiskový 

škriatok  v Nitre, 1. miesto na krajskej prehliadke Detský javiskový sen v Šali a 3. miesto a vecnú cenu 

Spoločného školského úradu Šaľa na celoslovenskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti 

Zlatá priadka v Šali. Členovia súboru sa venujú aj umeleckému prednesu.  Zinscenovali texty Milana 

Lechana z knihy Zo žiackej knižky a vtipne vykreslili tému školy a rodičov. Spracovanie sa páčilo po-

rotcom na krajskej prehliadke tvorby detských recitačných kolektívov – Hviezdoslavov Kubín 2014 

v Topoľčanoch a udelili im prvé miesto. S predstavením sa súbor predstavil aj na celoslovenskej súťaži 

v Dolnom Kubíne. Najväčším úspechom súboru je nominácia a účasť  súboru na medzinárodnom festi-

vale Wigraszek 2014 v meste Suvalki, v Poľsku. Znovu naštudovali inscenáciu Kufor, ktorý zožral die-

ťa... a svoje posolstvo osamelosti a odcudzenosti rodičov a detí budú prezentovať  v  medzinárodnej 

konkurencii pred zahraničným divákom. 

MoDRé TraKy na súťažiach 
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Deň Zeme 2014 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl  
Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22.apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekoló-

govia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Ze-

me demonštračne vyzvali 

ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. 

Do roku 1990 venovali pozornosť 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 24.04. 2014 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ, Vráble, Lúky 1226 vedomostný kvíz 

,, Deň Zeme 2014 “. 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: Jakub Ganádik (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 

2. miesto: Lukáš Chylý (ZŠ s MŠ Lúky 1226). 

3. miesto: Michal Luley (ZŠ Viliama Záborského) 

 

Poradie družstiev:  

1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 

2.miesto: ZŠ Viliama Záborského 

3.miesto: ZŠ sv. Vojtecha 

 

 

 

Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble. 

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 
 

Dňa 5. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády 

s celkovým počtom súťažiacich 44. 

Výsledky pre jednotlivé kategórie: 

Kategória I (5. ročník):   1. miesto – Natália Juríková 

                                        2. miesto – Sofia Vojteková 

                                        3. miesto – Miroslava Končalová 

Kategória H (6. ročník): 1. miesto – Ingrid Melišíková (úspešná riešiteľka) 

                                        2. miesto – Adam Tóth (úspešný riešiteľ) 

                                        3. miesto – Samuel Sakáč 

Kategória G (7. ročník): 1. miesto – Linda Blašková 

                                        2. miesto – Paulína Božgaiová 

                                        3. miesto – Natália Dolníková 

Kategória F (8. ročník):  1. miesto – Jakub Ganádik (úspešný riešiteľ) 

                                        2. miesto – Lukáš Chylý (úspešný riešiteľ) 
                                        3. miesto – Radovan Šranko 

Kategória E (9. ročník):  1. miesto –  Adam Cigáň (úspešný riešiteľ) 

                                        2. miesto – Ingrid Huranová 

                                        3. miesto – Štefan Hajdú. 

Do obvodového kola postúpili žiaci iba z prvých miest v jednotlivých kategóriách  

6., 8. a  9.ročníka. 

Menovite: Melišíková Ingrid (6. ročník), Ganádik Jakub (8. ročník) a  

                 Cigáň Adam (9. ročník).  

Absolútnym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je Ganádik Jakub 

 z VIII.A triedy. 
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Deň vody - mestské kolo - ,, World water day - čiže Voda pre mestá” 
 

 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 20. 3. 2014 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 vedomostný kvíz ,, Deň vody 2014 “, 

ktorej sa zúčastnili vrábeľské školy. Súťaž organizovala ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226,  Strom života 

mesta Vráble s podporou Mesta Vráble. 

Do porotcovských kresiel zasadli: Mgr. Dana Miklová (zástupca školského úradu mesta Vráble) 

a učitelia zo základných škôl. 

Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole žiaci vypĺňali jednoduchý test o vodách sveta a vypĺňali ob-

rysové mapy sveta. V druhom kole písali písomnú previerku po prezentácií o Slovensku. Následne vy-

plnili aj jednoduchú slepú mapku riek Slovenska. Tretie kolo predstavovali tajničky a zábavné ekohry 

a na záver ešte zaujímavosti o Žitave. 

Všetci zúčastnení v troch kolách presvedčili, že ich kvíz zaujal a zvládli ho veľmi dobre. 

 

Poradie jednotlivcov: 

1. miesto: Hana Poláková (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 

2. miesto: Marcel Tokár (ZŠ Viliama Záborského) 

3. miesto: Dávid Fritz (ZŠ Viliama Záborského) 

 

Poradie družstiev: 

1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 

2.miesto: ZŠ Viliama Záborského 

3.miesto: ZŠ sv. Vojtec 

 

 

Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble 

 

 

 

 

 

 

Zároveň sa aj celá škola zapojila  

do akcie „modrý deň“, ktorý nás upozorňuje 

o dôležitosti pitnej vody a potrebe jej šetrenia  

oblečením niečoho modrého v daný deň. 
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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, sta-
rostlivosť 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. 
 
Tento školský rok pracuje nezávislý krúžok Mladý ekológ, ale jeho aktivity sú vedené priebežne, podľa potreby 
s dievčatami IX.B triedy ( 8 žiačok ). 
 
                       

Naši žiaci zachraňujú vtáky pred uhynutím 
      Žiaci šiesteho 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 predátorov. 

Uhynúť môžu aj od hladu, a to najmä menšie druhy. 

Žiaci sa naučili vďaka projektu zostrojovať aj nenáročné kŕmidlá , nielen klasické domčeky z dreva. 

Vyrobiť sa dajú napríklad z veľkej plastovej fľaše od kuchynského oleja. Tieto majú zväčša aj úchyt-

ku, ktorou sa dajú ľahko zavesiť na konár stromu. Sú to príklady jednoduchých kŕmidiel, aby mohli 

žiaci nielen v škole, ale aj doma pomáhať vtáčikom v tomto zim-

nom období.  

Naučili sa , aké je najlepšie miesto pre kŕmidlo, čo vlastne 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, encyklopédií) ale aj názorne (na vlast-

né oči) môžu vzdelávať, rozoznávať jednotlivé druhy vtákov pria-

mo v areáli našej školy.    
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ÚVAHA ... 

 

Od hôr až po more rieka tečie, 

Celý svet prechádza. 

Ľudská necitlivosť do nej špinu metie 

A chemikálie zanáša. 

 

 

Les sa stal pohrebiskom rastlín, 

Ktoré na prach zoschli. 

Nevidno lesk zelených bylín, 

Lebo biedne zvädli. 

 

 

V mori nastal veľký nárek, 

Nad mnohými rybami. 

Nečistota sa valí z mnohých riek 

A ryby plávajú hore bruchami... 
 

 

Frederika Müllerová, Mladý ekológ 

 

 

ZAMYSLENIE... 

 

Slnečné lúče sa od vody odrážajú, 

Púčiky zo slnečnice na stonke vyrastajú. 

Na zelenom koberčeku púpavy svietia, 

Ponad ne lastovičky letia. 

Z margarétky biele lupene trhajú  

A krásne sny sa im napĺňajú. 

Po zimnom období jar sa prebúdza 

A od jasného potoka sa dúha odráža. 

Sneh sa rozpúšťa 

A hora sa na slnci váľa. 

Keď s pôvabom dieťaťa 

Som sa nahlas smiala... 

Gabriela Paulovičová, Mladý ekológ 
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Reklama  na úsmev: 

Poznám dobrý liek na všetok smútok v duši.  

Vyčaríš ho sám a ešte ti aj sluší. Je to úsmev v tvojej tvári, s ním sa ti vždy dobre darí. 

                                                                                                                                Katarína Dolníková V.B 

 

Úsmev, ktorý v tvári nosíš, nikdy za nič nevymeníš. Nech ťa navždy sprevádza dôvod vždy usmievať 

sa! Keď aj sem tam niečo skazíš, úsmev to hneď napraví. Túto vec si zapamätaj a keď sa dá, 

 tak sa usmievaj! 

                        Simona Bratová V.B  

Reklama na jednotky: 
Chceš mať v žiackej jednotky? Uč sa všetko do bodky! Na hodinách pozor dávaj,  

jednotky si privolávaj! Používaj vlastný rozum a vždy ti príde niečo na um. 

                          Katarína Dolníková V.B 

Zasmejme sa vtipnej básni o sebe, o svojom správaní, o reči, chôdzi.... 

 

Sabina 
Ja sa volám Sabina Novotná 

a mám jedenásť rokov. 

Som veselé dievča  

a mám  rada folklór. 

 

Ja sa volám Sabina Novotná 

a mám jedenásť rokov, 

moja chôdza je ťarbavá, 

no viem spraviť aj tridsať skokov. 

Nemám síce dokonalú reč, 

ale po rusky a španielsky 

naučím sa tiež. 

 

Ja sa volám Sabina Novotná 

a mám jedenásť rokov. 

Som veselé dievča  

A mám rada folklór. 

Nie som veľmi poslušná ani tichá, 

Som rebelka veselá, milá. 

                   Sabina Novotná V.A 

 

 

 

 

Ema 
Moje meno a môj vek? 

Je to Ema, jasné hneď. 

Mám jedenásť ako ty, 

rada skáčem, rada behám,  

trocha športu, mám aj elán. 

Preto asi nie som zlá, 

bývam teda priateľská. 

 

Moje meno a môj vek? 

Je to Ema, jasné hneď. 

Mám jedenásť ako ty, 

moja chôdza trochu divná, 

chodím ako Shrek... 

Hovorím ja po slovensky 

aj keď málo, vedia všetci. 

 

Moje meno a môj vek? 

Je to Ema, jasné hneď. 

Mám jedenásť ako ty, 

rada skáčem, rada behám,  

trocha športu, mám aj elán. 

Preto asi nie som zlá, 

bývam teda priateľská. 

Správam sa aj trochu divne,  

každý vieme niečo iné... 

               Ema Vozafová V.A 

 

 

 

Katarína 
Moje meno podobá sa lienke  

Katarínke,  

vek je podľa bodiek jedenásť. 

Som taká, aká som, 

vtipná a vždy bláznivá. 

 

Moje meno podobá sa lienke  

Katarínke,  

vek je podľa bodiek jedenásť. 

Moja chôdza je ladná, 

ale rýchla, nikto ma nedobehne.  

Moja reč sa všetkým páči, 

sebaistá, hlasná,  

mne je taká vlastná. 

 

Moje meno podobá sa lienke  

Katarínke,  

vek je podľa bodiek jedenásť. 

Som taká, aká som,  

vtipná a vždy bláznivá. 

Moje správanie je príjemné,  

nápadné,  

priateľské sa najviac hodí, 

veď ma majú všetci radi. 

 

          Katarína Dolníková V.B 

Skús to aj ty! 

1. verš: Uveď svoje meno a vek 

2. verš: Napíš, aký si 

3. verš: Zopakuj 1. verš 

4. verš: Aká je tvoja chôdza 

5. verš: Aká je tvoja reč 

6. verš: Zopakuj 1. verš 

7. verš: Zopakuj 2. verš 

8. verš: Aké je tvoje správanie 
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