


Milí žiaci a všetci v škole! 

 

Všetci sa tešíme na letné mesiace. Prázdniny sú pre nás obdobím odpočinku od školy. Zároveň sú časom 

a príležitosťou, učiť sa iné veci iným spôsobom ako v škole. Môžeme spoznať veľa nových prostredí, miest, 

osôb či dokonca chutí a vôní. Ak sa zamyslíme nad tým, čo nám z prázdnin najviac utkvie v pamäti, tak pre 

mnohých to bude práve dobrodružstvo. Dobrodružstvo sa nedá presne predvídať, skrýva v sebe veľké množ-

stvo emócií, niekedy tiež úsilie, nepohodlie a dokonca určité nebezpečenstvo. 

Nuž, sú pred nami prázdniny, množstvo možností a času. Zamyslime sa nad tým, veď škoda by to bolo nevy-

užiť. Ale choďme do všetkého s rozvahou a s veľkou mierou bezpečnosti a zodpovednosti. 

Prajem všetkým žiakom, rodičom a učiteľom skvelý oddych počas slnkom zaliatych dní a nové zážitky, ktoré 

nás nabijú energiou. 

Dovidenia v septembri! 

                                         Mgr. Anna Urbanská 
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Volám sa Ema Vozafová a mám 15 rokov. 
Absolvovala som ZŠ s MŠ Lúky vo Vrábľoch a vo svojom štúdiu budem ďalej pokračovať na 
Gymnáziu, tiež vo Vrábľoch.  
    K mojim záľubám patrí kreslenie, fotografovanie a plávanie. Chodím do plaveckého klubu 
v Nitre. Rada spoznávam nových ľudí a chodím na rôzne akcie. Baví ma študovať jazyky a v 
budúcnosti by som chcela navštíviť rôzne krajiny, nielen v Európe, ale aj iné kontinenty. 
Mám rada spoločnosť a často trávim čas s priateľmi. Myslím, že som zodpovedná a dá sa na 
mňa spoľahnúť. 



 
I.A Urban Kiss 

I.B Marco Máté 

I.C Naďa Zimová 

II.A Filip Matuška 

II.B Lucia Sádovská 

III.A Viktória Kytasová 

III.B Patrik Vaš 

IV.A Veronika Záhorská 

IV.B Katarína Bogyóová 

IV.C Dominik Macák 

V.A Petra Uhrínová 

V.B Jakub Cagáň 

VI.A Matej Kováč 

VI.B Alexandra Félisová 

VII.A Sandra Fűleová 

VII.B Lucia Lűleiová 

VIII.A Matej Pavlík 

VIII.B Samuel Chlpík 

IX.A Ema Vozafová 

IX.B Simona Bratová 





Úspech našich deviatakov v Testovaní 9 

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 INEKO uverejnil na svojich stránkach hodno-
tenie základných, stredných škôl a gymnázií. Základná škola s materskou ško-
lou, Lúky 1226, Vráble sa umiestnila v školskom roku 2016/17 na 25. mieste 
z viac ako 300 základných škôl Nitrianskeho kraja a obstála najlepšie spomedzi 
vrábeľských škôl. Zlepšila sa o tri miesta oproti predchádzajúcemu školskému 
roku. Hodnotenie škôl bolo vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku 
(Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. 
Najlepšie umiestnenie vo Vrábľoch naša škola získala aj pri hodnotení, ktoré zverejnil Okresný 
úrad Nitra v septembri 2017. Vo vyhodnotení športových súťaží sa umiestnila na 5. mieste 
v okrese. 
V novembri 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka a v apríli 2017 žiakov 
9. ročníka. Naši deviataci boli oproti celoslovenskému priemeru lepší v matematike o 1,7 % 
a piataci dokonca o 2,64 %. 
Uvedené úspechy nás tešia a napĺňajú hrdosťou, ale zároveň nás zaväzujú a motivujú 
k neustálemu zdokonaľovaniu, vylepšovaniu a napredovaniu.  

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) v máji zverejnil výsledky celosloven-
ského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ, ktoré sa uskutočnilo 21. marca 2018. Stalo sa už pravidlom, 
že žiaci našej školy dosahujú nadpriemerné výsledky v Testovaní9, ale výsledky dosiahnuté 
v tomto roku ďaleko prevyšujú všetky doterajšie úspechy. Priemerná úspešnosť našich deviatakov 
v matematike je 67,4% a v slovenskom jazyku a literatúre 73,9%. Rozdiel priemernej úspešnosti 
našej školy oproti národnému priemeru je v matematike  +11,5% a v slovenskom jazyku a literatúre 
+10,9%.  Tieto čísla hovoria veľa o zodpovednej a svedomitej práci žiakov, ale aj ich pedagógov. 
Poďakovanie patrí najmä pani učiteľkám Mgr. G. Pecekovej, Mgr. L. Gulášovej a PaedDr. K. Šlach-
tovej. Našim deviatakom želáme, aby svoje vedomosti zúročili v ďalšom štúdiu na stredných ško-
lách i v praxi. 

                                                                                    Mgr. M. Lukáčová (zástupkyňa riaditeľa  ) 



Úspešnými riešiteľmi biologickej olympiády (kategória E – Poznaj 
a chráň, odbor Botanika) v školskom kole sa stali Alexandra Striešková 
a Alexandra Félisová zo VI. B triedy. Museli zvládnuť teoretická časť, 
rozpoznať 50 druhov rastlín a vytvoriť si herbár. 11. apríla 2018 našu 
školu reprezentovala A. Striešková, na obvodnom kole, obsadila 8. 
miesto. 

Biologická olympiáda 

Úspešnými riešiteľmi fyzikálnej olympiády sa v školskom kole stali Matej Pavlík z 8.A a Samuel 
Chlpík z 8.B. Pri riešení úloh museli preukázať nadštandardné vedomosti z fyziky a matematiky. 
V okresnom kole chlapci obsadili 4. a 5. miesto.  

Fyzikálna olympiáda 

Dňa 22. 3. 2018 sa konala Biblická olympiáda. Súťaž pozostáva-
la z naštudovania dvoch kníh z Biblie: kniha Genezis a evanje-
lium podľa Marka. Našu školu reprezentovalo trojčlenné druž-
stvo v zložení Matej Palík, Slavomíra Kušanová a Alexandra 
Striešková. Stali sa úspešnými riešiteľmi a vo Vrábeľskom deka-
náte získali 3. miesto.  

Biblická olympiáda 

Dňa 15.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Všetci súťažiaci predviedli 
veľmi dobré vedomosti a zručnosti v štyroch úlohách – počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, gramatika a slovná zásoba. Žiaci súťažili v dvoch vekových kategóriách. 
V kategórii 1A (5. – 7. roč.) zvíťazil Martin Szombath zo VII.A a v kategórii 1B (8. – 9. roč.) sa ví-
ťazkou stala Emma Foltánová z VIII.B.  

Olympiáda z anglického jazyka 

13. marca 2018 sa v Nitre konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády pre žiakov základných 
škôl. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola: D. 
Macák, J. Prešinský, V. Turčeková a J. Cagáň. Žiaci aj v tomto kole dokázali svoje výborné mate-
matické vedomosti. Dominik Macák sa umiestnil na štvrtom mieste v kategórii štvrtákov.  

Okresné kolo Pytagoriády 

16. januára 2018 sa dvaja žiaci našej školy, Emma Foltánová (8.B) a Martin Szombath (7.A), zú-
častnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v Nitre. Súťažili v silnej konkurencii žiakov 
nitrianskeho okresu, kde museli dokázať svoje jazykové zručnosti v náročných úlohách nielen pí-
somného testu, ale aj v dvoch kolách ústnej odpovede. Preverili si tak svoje jazykové schopnosti 
v oblasti počúvania a čítania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby, ako aj pohotovosť 
a komunikačnú zručnosť pri simulovaných situáciách (tzv. role play) a tvorbe príbehu (picture sto-
ry). Emma Foltánová skončila v tejto náročnej súťaži ako úspešný riešiteľ.  

Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka 



Dňa 5. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády s celkovým počtom sú-
ťažiacich 45. Žiaci na prvých troch miestach sú úspešnými riešiteľmi a postupujú do obvodného ko-
la. Výsledky pre jednotlivé kategórie: kategória G (5. ročník):   1. miesto –  Adrián Malý, 2. miesto – 
Matej Šrank, 3. miesto – Jakub Cagáň 
- kategória F (6. – 7. ročník): 1. miesto – Peter Macák, 2. miesto – Alexandra Striešková, 3. miesto 
– Simona Tóthová - kategória E (8. – 9. ročník):  1. miesto – Matej Pavlík, 2. miesto – Emma Foltá-
nová, 3. miesto – Ema Vozafová. Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali žiaci, ktorí dosiahli 
minimálny počet bodov 55 z celkového počtu 100 bodov z teoretickej a z praktickej časti. Absolút-
nym úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády v tomto školskom roku je Adrián 
Malý z V. B triedy (82 bodov).  

Školské kolo Geografickej olympiády 

Dňa 6. februára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády v Nitre. 
V kategórii G (5. ročník) nás úspešne reprezentoval Jakub Cagáň (75 bodov), ktorý skončil na 3. 
mieste z celkového počtu 56 zúčastnených žiakov (úspešných bolo len 7 riešiteľov). Matej Šrank 
sa umiestnil na 13. mieste (64 bodov), ktorý mal rovnaký počet bodov ako 6 žiakov (rozhodovali 
však body z teoretickej časti a 1 bod ho delil od úspešného riešiteľa). Na 49. mieste sa umiestnil 
Adrián Malý (34 bodov). 
V kategórii F (6. – 7. ročník) sa z celkového počtu 60 zúčastnených žiakov umiestnila na 18. 
mieste Alexandra Striešková (43 bodov). Na 23. mieste skončil Peter Macák (39 bodov) a na 34. 
mieste Simona Tóthová (32 bodov). 
V kategórii E (8. – 9. ročník) zo 62 zúčastnených žiakov bolo 20 úspešných riešiteľov. Na 25. 
mieste skončila Emma Foltánová (61 bodov). Na 29. mieste Matej Pavlík (58 bodov).   

Okresné kolo Geografickej olympiády 



Dňa 12. apríla 2018 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili exkurzie do Krajskej hvez-
dárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Slnečná sústava je plane-
tárny systém hviezdy - Slnka, v ktorej sa nachádza aj naša domovská planéta Zem. 
Žiaci na hviezdnej oblohe prostredníctvom videoprojekcie 3D  pristávali na jednotli-
vých planétach a obdivovali ich povrch. Pozorovali hviezdy, súhvezdia a ich pohyb 
po oblohe. Potom nasledovala  prednáška v UFO-sále, kde si  mohli prakticky, na 
modeloch pozrieť pohyb  Zeme, Slnka a Mesiaca. Najkrajším zážitkom bolo priame 
pozorovanie Slnka špeciálnym ďalekohľadom. 

V planetáriu a hvezdárni 

Informačné centrum Energoland Mochovce 

O tom, že učenie môže byť hrou, sa presvedčili žia-
ci II.A a II.B triedy, ktorí sa zúčastnili exkurzie 
v atómovej elektrárni v Mochovciach. Informačné 
centrum Energoland Mochovce ponúklo žiakom 
široké spektrum aktivít. Najväčší úspech zožala 
kinect hra na interaktívnej LED podlahe, jazda na 
supermotorke z minulosti do budúcnosti a 3D kino. 
Zaujímavý bol aj stroj času. Žiaci sa mohli virtuál-
ne ,,poprechádzať“ po elektrárni a na pamiatku si 
urobiť selfie. Čas strávený v Energolande plynul 
rýchlo. Súčasťou exkurzie bola aj vonkajšia pre-
hliadka areálu elektrárne.  

Dňa 22.10. sa zúčastnili žiaci 1.A, 1.B a 1.C zážitkovo – poznávacej exkurzie v Atlantis Center v 
Leviciach. Tu spoznali jedinečný svet  dinosaurov, zahrali sa na paleontológov, preskúmali dino-
saurí brloh. Zaujali ich miestnosti plné technických exponátov. Skúšali tvoriť obrovské mydlové 
bubliny, premiestňovať  veľké predmety a byť svedkami očných klamov.  

Prváci v Atlantis Center 



Žiaci 3. ročníka s triednymi učiteľkami A. Urbanskou a S. Kramárovou navštívili Nitru. Veľa sa o nej 
dozvedeli na hodinách vlastivedy. Historické dedičstvo chceli vidieť na vlastné oči. Hneď ráno si 
prezreli Misijné múzeum na Kalvárii. Slnečný deň im umožnil nerušený panoramatický výhľad na 
celú Nitru. Po presune na Nitriansky hrad sledovali skvostnú výzdobu Kostola sv. Emeráma. Hrad-
by a Námestie Jána Pavla II. ponúkli krásne miesta na prechádzku. Popri sochách v podhradí sa 
cez Pribinovo námestie dostali do parku na Sihoti.  

Žiaci štvrtého ročníka sa s pani učiteľkami L. Ma-
cákovou, Z. Červenou a  J. Beláňovou zúčastnili 
exkurzie do Piešťan. Počasie im v tento deň ne-
prialo. Aj napriek dažďu bola vyhliadková plavba 
loďou po nádrži Sĺňava  nezabudnuteľným zážit-
kom. Deti mali možnosť počas plavby vidieť vtáčí 
ostrov Čajka, ktorý patrí do zoznamu vzácnych 
vtáčích území Európy. Na Kolonádovom moste si 
pozreli sochu „barlolamača“.  Príjemným spestre-
ním bola prehliadka Kúpeľného ostrova a ochut-
návka vody z  liečivého prameňa. Žiaci navštívili  
aj Balneologické múzeum . 
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27. marec 2018 bol dňom, kedy sa žiaci ôs-
mych a deviatych ročníkov vybrali na exkur-
ziu do Osvienčimu. V Osvienčime sme nav-
štívili oba tábory – Auschwitz I. 
(koncentračný tábor) a Auschwitz II. 
(vyhladzovací tábor). Tí, ktorí tieto naj-
pochmúrnejšie „múzeá“ už navštívili, vedia, 
aký je to mrazivý zážitok. Keď žiaci kráčali 
so slúchadlami na ušiach po tomto obrov-
skom cintoríne, boli na ich tvárach vidieť 
rôzne pocity, od odporu cez ľútosť až po 
smútok. Dúfame, že žiaci si z tejto exkurzie odniesli ponaučenie, že na minulosť nesmieme zabú-
dať, treba sa z nej poučiť a chyby už neopakovať.  

Exkurzia do Osvienčimu 

Na hodinách občianskej náuky sa v rámci učebných 
osnov ôsmaci zoznamujú s trestným i občianskym 
právom, ako aj právom všeobecne.  Dňa 16. 02. 
2018 sa žiaci VIII.A mali v rámci vyučovania občian-
skej náuky zúčastniť súdneho pojednávania. Z dôvo-
du zrušenia tohto pojednávania sa ich ujala sudkyňa 
JUDr. Mária Ondrejová, ktorá ich oboznámila s prie-
behom súdneho pojednávania, porozprávala žiakom 
o rôznych trestných činoch a ochotne zodpovedala 
na mnohé zvedavé otázky. Po rozhovore s pani sud-
kyňou si mohli prezrieť priestory súdu a pojednávaciu 
miestnosť. 

Návšteva Okresného súdu v Nitre 

Exkurzia šiestakov 

Žiaci šiestych ročníkov si vo štvrtok 12. októbra obuli túlavé topánky a vydali sa na exkurziu. Ich pr-
vé kroky smerovali do obce Valašská Belá, kde navštívili sklársky skanzen – Sklársky sen. Zozná-
mili sa s históriou  výroby skla na Slovensku, názorne videli ako sa fúka a tvaruje sklo priamo vy-
tiahnuté zo sklárskej pece. Niektorí odvážlivci si fúka-
nie skla dokonca vyskúšali. Následne sa presunuli do 
obce ležiacej v kotline Strážovských vrchov – do Čič-
mian. Obec je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu 
ľudovej architektúry a je zaujímavá aj miestnym ľudo-
vým krojom a výšivkami s geometrickou ornamenti-
kou, ktorá sa stala tradičnými aj pre oblečenie sloven-
ských športovcov. V národopisnej expozícii sa zozná-
mili so životom v tejto rázovitej slovenskej obce. Po-
slednou zastávkou bol Lietavský hrad, ktorý svojou 
mierou zachovania patrí v súčasnosti medzi najväčšie 
a najkrajšie zachované zrúcaniny na Slovensku. 



V dňoch 29. – 30. mája absolvovali šiestaci koncoročný výlet na sever Slovenska.  Prvý 
deň ich čakala 14 km dlhá túra Prosieckou a Kvačianskou dolinou, jeden z najkrajších a 
najobľúbenejších turistických okruhov na Slovensku.  Na začiatku prešli úzkou tiesňavou 
Prosieckej doliny - Vrátami, po chvíli ich zastihla malá búrka, a potom sa mohli kochať  15 
metrov vysokým vodopádom Červené piesky. Po prekonaní výškového prevýšenia sa po-
mocou rebríkov ocitli na lúkach nad Veľkým Borovým. Následne ich kroky viedli do doliny 
s historickým drevenými mlynmi. Odtiaľ ich už čakala cesta do Kvačian, ktorá bola lemova-
ná lávkami s nádhernými výhľadmi do rokliny riečky Borovianka. Druhý deň sa vrátili späť 
v čase a v múzeu oravskej dediny, v Zuberci-Brestovej, sa zúčastnili programu pre školy: 
„Zahrajme sa ako kedysi“. Remeselníci deťom vysvetlili a predviedli postup výroby rôz-
nych remesiel (hrnčiarstvo, drotárstvo, rezbárstvo, tkanie, výroba sviečok z včelieho plás-
tu, maľba na skle) a všetky si deti potom mohli vyskúšať.  



V sobotu 5. mája 2018 sa naši turisti zúčastnili výletu do zubrej 
zvernice pri Topoľčiankach. Zvernica sa rozprestiera na 27ha lesov 
v blízkosti obce Lovce. V prírodných podmienkach tu žije zubor eu-
rópsky, ktorý je najväčším európskym cicavcom. Deti mali možnosť 
vidieť stádo dospelých jedincov a ich mláďat.  

Návšteva zubrej zvernice pri Topoľčiankach 

V sobotu 14. apríla 2018 sa začala letná sezóna pre turistický krú-
žok na našej škole. Po dlhej zime nás konečne privítal krásny, sl-
nečný víkend. Žiaci si nabalili svoje ruksaky dobrým jedlom a s ne-
skrývanou radosťou sa vybrali na zrúcaninu hradu Hrušov, ktorá sa 
nachádza pri obci Hostie v okrese Zlaté Moravce. Najviac sa tešili 
naši prváčikovia, ktorí sa ešte takejto spoločnej akcie doteraz nezú-
častnili.  

Hrad Hrušov 

Turistický krúžok začal svoju činnosť v tomto školskom roku 
18.októbra 2017. Deti sa zúčastnili turistického výletu na studničku 
v Lúčnici nad Žitavou. Najväčšiu radosť mali noví členovia krúžku, 
ktorí túto lokalitu ešte nepoznali.   

Psie záprahy 

4. novembra 2017 sa naši turisti zúčastnili výletu na psie záprahy, 
ktoré sa už tradične konali v Revišti pri Žarnovici. Videli súťažiť 
rôzne psie plemená, ktoré boli zapriahnuté do trojkoliek a štvorko-
liek. Chovateľov sa mohli spýtať na všetko, čo ich o psíkoch zaují-
malo. Po ukončení súťaže ich čakal výstup na zrúcaninu hradu 
Revište. V krásnom, slnečnom počasí ho aj najmenšie deti bez 
problémov zvládli. Na záver výletu im usporiadatelia psích zápra-
hov pripravili bežecké preteky. 

23. júna sa konala posledná turistická akcia v tomto školskom roku. 
Malí turisti sa autobusom doviezli až do Malých Karpát, kde sa na-
chádza jaskyňa Driny. Prezreli si podzemné priestory jaskyne s 
krásnou kvapľovou výzdobou. Dozvedeli sa zaujímavosti o objavení 
a sprístupnení týchto priestorov.  

Turisti v jaskyni Driny 



39 žiakov  7. až  9. ročníka sa v dňoch od 22. 1. 
do 26. 1. zúčastnilo lyžiarskeho kurzu vo Vita-
novej. Pod vedením skúsených učite-
ľov,  inštruktorov ( Mgr. L. Oslancovej,  Mgr. 
R.  Kupca  a  PaedDr.  D. Andovej) sa začiatoč-
níci naučili základom lyžovania a pokročilí si 
zdokonaľovali  jeho  techniku. Na celkový prie-
beh dohliadal  riaditeľ PaedDr. K.  Drienovský 
a o naše zdravie sa starala  Bc. E. Kováčo-
vá. Počasie nám prialo, snehu bolo dosť 
a slniečko svietilo skoro každý deň.  

Na túto stredu sa tešili všetci žiaci našej školy, od najmenších 
škôlkarov až po deviatakov. Prišiel totiž, tak ako po iné roky, 
Mikuláš. A nebol sám, sprevádzali ho dvaja anjeli a dvaja čerti. 
Všetkým deťom rozdali sladký darček. Samozrejme, iba ak po-
slúchali a ešte aj niečo zaspievali. V spievaní boli najaktívnejší 
naši najmenší – škôlkari, prváci, druháci.  

Lyžiarsky kurz 

Vianočné posedenia 

Blíži sa čas Vianoc, čas, keď každý z nás chce urobiť radosť svojim 
najbližším. Aj deti našej školy chceli potešiť svojich rodičov i starých 
rodičov. Pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek si pri-
pravili vianočné vystúpenia plné básní, piesní, tancov a krásnych 
želaní. Svoj program predviedli deti z 1.A, 
1.B, 1.C, 2.A, 2.B a 3.A.  

Mikulášska nádielka 



Farma zvierat 

Dňa 17. 10. 2017 sa žiaci VIII.B triedy zúčastnili divadelného predsta-
venia „Farma zvierat“ v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Hru 
naštudovali na motívy známeho románu Georgea Orwella v réžii Pet-
ra Chmelu. Vypovedá o sile manipulácie a nebezpečenstve zneužitia 
ideálov.  

Žiaci 3.b prežili noc z 19. januára na 20. januára netradičným spôsobom. 
Domáce a pohodlné  postieľky vymenili za spánok v „spacákoch“ na pod-
lahe svojej triedy. Aj keď boli tieto podmienky trochu náročné, pre deti to 
bol nevšedný zážitok. Zrazu bola škola nielen miestom, kde sa musia 
učiť, ale aj táborom hier a zábavy. Večer si spestrili rozprávaním veselých 
príhod a naháňačkou po tmavých chodbách školy.  

Vrábeľská knižnica aj v tomto roku zorganizovala milé stretnutie s mladou 
a sympatickou spisovateľkou Kristínou Baluchovou. Zúčastnili sa jej žiaci 
3. a 4. ročníka. Beseda sa niesla v duchu letectva, keďže pani spisovateľ-
ka je bývalá letuška. Tomuto povolaniu sa venovala niekoľko rokov 
a cestovala do rôznych krajín sveta. V knižkách, ktoré nám predstavila, si 
prídu na svoje všetky deti, ktoré zaujíma lietanie. 

Stretnutie so spisovateľkou Kristínou Baluchovou 

Škola nemusí byť vždy iba o učení a písomkách. Môže sa stať miestom, kde sa konajú aktivity, 
ktoré deti do školy lákajú a oni sa na pobyt v nej tešia. S rovnakým pocitom prichádzali v podvečer 
30. apríla žiaci šiestych ročníkov, aby absolvovali „prespávačku“ v škole. V priestoroch školského 
átria si nad ohňom poopekali večeru, zaspievali si pri gitare, prechádzali sa nočnými školskými 
chodbami pri riešení úloh počas nočnej hry, v zvukovom kvíze spomínali na zvučky večerníčkov 
a nakoniec neskorú noc zavŕšili sledovaním filmu. Po spánku v spacákoch ich čakala rozcvička na 
sviežom rannom vzduchu.  



STORY, súťaž v prednese anglickej poézie a prózy, sa v našej škole koná pravidelne. 
I tento rok sa 14. marca v klubovni školy stretli nadšenci anglickej literatúry. Žiačky 4. – 
7. ročníka ako šikovné súťažiace a interpretátorky cudzojazyčných textov a pani učiteľ-
ky anglického jazyka ako členky poroty a vďačné obecenstvo. Víťazkou v 1. kategórii (3. 
– 4. roč.) sa stala N. Miklóssyová (IV.A), 2. miesto A. Božgaiová (IV.A) a v 2. kategórii 
(5. – 7. roč.) zvíťazila A. Félisová (VI.B), 2. miesto H. Ondrušová (V.A), 3. miesto A. 
Striešková (VI.B) 

Žiaci piateho ročníka zažili, aké je to byť scenáristom, režisérom, rekvizitárom, výrobcom bábok 
a bábkohercom. Počas dvoch týždňov prešli všetkými týmito povolaniami a v praxi si vyskúšali 
teoretické vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách literatúry. Ľudovú rozprávku Tri prasiatka naj-
skôr prerobili na scenár bábkovej divadelnej hry, z kuchynského náradia si vytvorili bábky prasia-
tok a vlka, naučili sa repliky a 27. marca sa trieda zmenila na malé javisko. Úspešne prezentovali 
svoje zručnosti v animovaní bábok a zožali zaslúžený potlesk. Aj týmto spôsobom  vedieme žia-
kov k tomu, aby vyučovanie nebolo iba memorovaním vedomostí, ale aby svoje vedomosti vedeli 
využiť aj prakticky.  

 - školské kolo prednesu v anglickom jazyku 



V decembri, v predvečer blížiacich sa sviatkov pokoja a lás-
ky, žiaci 7.b a 8.a triedy ZŠ s MŠ Lúky zažili krásne chvíle 
strávené v ZSS Kreatív v Klasove. Stretli sa tu nielen s milý-
mi a obetavými pracovníčkami, ktoré svoju prácu nadovšetko 
milujú, ale i s ich zverencami. Toľko nehy a lásky, ktoré nám 
rozdávali, človek v dnešnom svete len málokedy zakúsi. Pre-
šli s nami viaceré oddelenia, videli sme, ako žijú, učia sa a 
oddychujú. Napriek neskutočnému handicapu, ťažkému fy-
zickému aj psychickému postihu, s ktorým sa musia denno-
denne pasovať, sa správajú srdečne a priateľsky. Naplnení 
pokojom a láskou sme odtiaľ odchádzali v sprievode všet-
kých, s ktorými sme sa na začiatku zvítali. Boli sme očarení, 
že sme im už len svojou prítomnosťou  urobili nevýslovnú 
radosť. Táto návšteva nám otvorila nielen oči, ale aj srdcia, a 
prinútila zamyslieť sa nad životom, aký v súčasnej hektickej dobe žijeme. Vážme si jeden druhého, 
vážme si zdravie, ktoré máme a týmto ľuďom nebolo dopriate. Touto cestou chceme vysloviť po-
ďakovanie p. Luleiovej, mamičke žiačky 7.b triedy, ktorá nám sprostredkovala túto návštevu v ZSS 
Kreatív v Klasove.  

Dňa 10. novembra 2017 prebehla v našej škole zbierka „Hodina deťom“. Na-
še žiačky vyzbierali sumu 198,50€. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli 
akoukoľvek sumou. 

Hodina deťom 

V sobotu, 7. apríla sa na našej škole konal slávnostný zápis prvákov. Bol pre nich pripravený pestrý 
program. Na úvod ich privítali tancami žiačky z našich tanečných krúžkov, mažoretky a deti 
z folklórneho súboru. Neskôr mohli budúci prváci na otvorenej hodine z prírodovedy predviesť, čo 
všetko už vedia a naši prváci im ukázali, čo sa v škole od septembra naučili. Neskôr ich staršie žiač-
ky našej školy previedli po škole. Deti si preverili, čo už ovládajú z anglického jazyka, akí sú zruční 
v práci s počítačom, vyskúšali si zaujímavé pokusy z fyziky a chémie, žiaci z krúžku Robolab im 
ukázali robotov z lega, v dielňach si prezreli výrobky z dreva, ktoré naši žiaci vyrobili na hodinách 
technickej výchovy, divadelníci z MoDRých TRaKov im predviedli divadelné predstavenie. 
V telocvični im naše úspešné gymnastky zacvičili na kruhoch a hrazdách. Už sa tešíme, kedy sa 
s budúcimi prvákmi znovu stretneme v septembri na otvorení nového školského roka.  

Návšteva v zariadení sociálnej starostlivosti v Klasove 



Prvý marec bol na našej škole trochu odlišný, ako iné dni. Zavítali k nám škôlkari, budúci prváci 
z Vrábeľ, Horného Ohaja, z Meleku a z Tajnej. Aby sa u nás nenudili, pripravili sme im zábavný 
program. Naše žiačky sprevádzali škôlkarov po celej škole, kde ich čakali rôzne prekvapenia. 
V prváckej triede im prváci ukázali, čo všetko sa už naučili a ako vyzerá ich trieda. V COMP učebni 
predviedli svoje zručnosti na počítačoch, neskôr ukázali, či už vedia niečo z anglického jazyka, a či 
by vedeli pracovať s interaktívnou tabuľou. V dnešný deň nemohli chýbať členovia divadelného sú-
boru Modré traky, ktorí škôlkarov zabavili svojimi scénkami. Po tom, ako si v tvorivých dielňach vy-
robili jarnú dekoráciu, v telocvični predviedli, akého majú športového ducha pri futbale, na trampolí-
nach, kruhoch, pri hraní kolkov. Svoju návštevu našej školy ukončili v jedálni, kde si pri občerstvení 
rozprávali zážitky z prežitého dňa.  



Vo štvrtok 10. mája 2018 sa naša klubovňa premenila na malú divadel-
nú sálu. Videli sme bábkové predstavenie na motívy rozprávok Jozefa 
Pavloviča O princeznách a drakoch, ktoré odohralo divadielko Svetiel-
ko. Princezné sa nemohli vydať, nikto ich nechcel,  lebo boli nevycho-
vané a hádali sa. Deti sa aktívne zapájali do deja.  

Divadlo Svetielko pre našich druhákov 

Výrik, kuvičok, myšiarka, krkavec a rôzne druhy sokolov sme mohli vi-
dieť na ihrisku našej školy. Pozvali sme medzi nás pána Danka, ktorý 
prišiel so svojimi operenými zverencami. Porozprával deťom o živote 
dravcov a sov, spôsobe ich lovu, ale aj záchrany, starostlivosti 
a výcviku. Pre deti boli najzaujímavejšie ukážky, čo všetko cvičené so-
koly a krkavec dokážu.  

Sokoliari v ŠKD 

V ŠKD sme zažili netradičné popoludnie. Zavítal k nám pán Belovics so svojím interaktívnym pohy-
bovo-rekreačným predstavením zameraným na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí s názvom 
Knick-Knack. Deťom predviedol rôzne ukážky zamerané na výdrž a šikovnosť.  

Kufor plný prekvapení 

Imatrikulácia prvákov 

Žiakov 1. ročníkov sme privítali ešte raz. Imatrikulácia – slávnostné pasovanie 
za žiakov školy sa v našom ŠKD stalo už tradíciou. Prvé čiary, prvé hlásky 
a možno aj prvé vrásky. Prvé dva mesiace zvládli výborne, a tak sa pred 
„prvými“ prázdninami rozhodli ukázať, čo všetko už zvládli.  V prvej časti  popo-
ludnia predviedli svoje umenie členovia  súboru Modré divadlo, ktorí do svojho 
predstavenia zo školského prostredia zapojili aj deti. Všetci zvládli abecedu 
básní, piesne i tanečno-pohybové hry. Potom už nič nebránilo tomu, aby ich 
pán riaditeľ, PaedDr. K. Drienovský, pasoval za „žiakov školy“ a odovzdal im 
Pasovacie listiny a sladkú odmenu. 

Jeseň už tradične patrí šarkanom. Inak tomu nebolo ani tento rok 
v ŠKD. Žiaci si v oddeleniach spolu s pani vychovávateľkami vyrobili na-
ozaj originálnych a krásnych šarkanov, ktorými si vyzdobili triedy 
a priestory školy. Keď boli podmienky ideálne pre túto jesennú zábavku, 
vybrali sme sa na školský dvor a na oblohe bolo vidieť množstvo fareb-
ných šarkanov rôznych veľkostí a tvarov.  

Šarkaniáda v ŠKD 

Oficiálny koniec zimy sme  aj tento rok zavŕšili jedným z najznámejších 
slovanských zvykov, ktoré sa konali vždy na počiatku jari – vynášaním 
Moreny. Podľa povery sa vynesením Moreny ako symbolu zimy mala 
magicky privolať jar, teplo, ktoré zvíťazí nad chladom a zimou. Spoloč-
ným úsilím žiaci II.A Morenu vyrobili a obliekli ju ,,do kroja.“ Symbolicky 
sa s ňou rozlúčili krátkou prechádzkou so spevom 13. marca 2018 pri 
rieke Žitava vo Vrábľoch.  

Vynášanie Moreny 



Mesiac úcty k starším 

Prišla jeseň a s ňou mesiac október - Mesiac úcty k starším. S deťmi 
sme sa porozprávali o starých rodičoch, o tom, aké je dôležité im po-
máhať, smiať sa s nimi a prejavovať im lásku. Zhodli sme sa, že pri-
pomínať si ich nebudeme len jeden deň, či jeden mesiac, ale každý 
deň v roku. A tiež už nezabudneme na najjednoduchší prejav úcty k 
starším, a to je pozdrav.  

Talenty ŠKD 

Karneval v školskom klube detí 

Vystúpenie ku Dňu matiek 

Byť mamou je úžasné. Toto poslanie je krásne a zároveň náročné. Lás-
ka, obetavosť, pracovitosť a radosť zo života sú každodenné prejavy, 
ktorými nešetrí žiadna mama. A keď pridá k tomu i nežné pohladenie, 
svet je pre deti hneď krajší. Pestrým programom žiaci prvého a tretieho 
ročníka pod vedením pani učiteliek D. Zuzulovej, A. Urbanskej a 
B.  Bogyovej poďakovali svojim mamám za ich starostlivosť.  

Popoludnie plné zábavy, súťaží a hier  aj taký bol náš tradičný karneval. Deti netrpezlivo očakávali 
tento deň. Dokázali úžasnú tvorivosť a fantáziu pri  zhotovovaní masiek. Zábavné súťaže, diskoté-
ka  a dobrá nálada vládla celé popoludnie. Princezné, zvieratká, hrdinovia z rozličných filmov 
a rozprávok, bojovníci, športovci a mnoho ďalších masiek sa vzájomne predstavili v školskej jedálni.  



 

To, ako je mamina naladená ovplyvňuje rodinu, deti i celé okolie. Tak prečo nerozhýbať maminy aj 
s deťmi a dopriať im spoločné zážitky a radosť?  Rozhodli sme sa podporiť túto myšlienku. Školená 
trénerka akadémie Mateja Tótha, Mgr. Andrea Ballová, nás 11. mája rozhýbala priamo v našej te-
locvični. Mamičky, deti z 1.C a 1.A, spolu s pani učiteľkou I. Klčovou a pani vychováteľkou L. 
Pichňovou cvičili, naháňali sa, posilňovali, skúšali mentálny tréning, cvičenia v štafetách, dvojiciach. 
Andrejka nám predstavila tréning v duchu akadémie Mateja Tótha. 

Akadémia Mateja Tótha nás rozhýbala 

Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky. Byť matkou je životným posla-
ním. Iste každá mamička uzná, že byť matkou je vzácny dar, ktorý sme dostali a ktorý si zaslúži 
oslavu v podobe Dňa matiek. Aby tento deň  len tak neuplynul bez povšimnutia, rozhodli sme sa ho 
spríjemniť tancom. V piatok 11. mája sa stretli mamičky, oteckovia, deti, aby si prišli pripomenúť 
tento sviatok spoločným zumba cvičením pod vedením trénerky Beatky Hasákovej, ktorá všetkých 
dostatočne rozhýbala.  

V rytme zumby 

Dňa 22. 3. 2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v športovej gymnastike v Nitre, ktorých sa zú-
častnili aj žiaci a žiačky našej školy. Súťažilo sa v troch kategóriách: kategória A (žiaci a žiačky 1.- 
3.ročníka), kategória B (žiaci a žiačky 4.- 6.ročníka), kategória C (žiaci a žiačky 7.- 9.ročníka). 
Naše najstaršie gymnastky obhájili minuloročný titul  majsteriek Nitrianskeho okresu a budú okres 
Nitra reprezentovať na Majstrovstvách kraja v Nových Zámkoch, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 4. 
2018. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: žiačky – akrobatika, hrazda, preskok, cvičenie na lavičke, 
žiaci – akrobatika, hrazda, preskok, člnkový beh. Výsledky: 
Kategória A – chlapci: 2. miesto v zložení: Urban Kiss, Damján Očovský, Martin Štefák, Tomáš 
Kvaššay 
Kategória A – dievčatá: 3. miesto v zložení: Liliana Murcinová, Laura Székelyová, Lucia Hrvolová, 
Nela Melušová, Sofia Vargová, Karin Kudryová 
Kategória B – dievčatá: 6. miesto v zložení: Diana Marhevszká, Ema Murgašová, Vanesa Fazeka-
šová, Lucia Drahošová 
Kategória C – dievčatá: 1. miesto v zložení: Hana Sakáčová, Bibiana Mináriková, Lívia Šabíková, 
Jana Roháčová.  

Gymnastky obhájili minuloročný titul 



4.októbra 2017 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili Dňa otvorených 
dverí v FC Nitra. Za prítomnosti sprievodcu mali možnosť nazrieť do bež-
ného dňa profesionálneho futbalistu. Nahliadli priamo do šatne A muž-
stva počas teoretickej prípravy trénera Ivana Galáda, do priestorov klu-
bovej reštaurácie, kancelárie mládežníckych trénerov, VIP miestnosti, 
miestnosti pozápasových tlačových konferencií, priestorov regenerácie 
hráčov a detského kútika. Následne si z bezprostrednej blízkosti pozreli 
tréning A mužstva na hlavnom ihrisku a po tréningu nasledovalo fotenie 
a autogramiáda s futbalistami.  

Deň otvorených dverí v FC Nitra 

Krajský výbor Slovenského streleckého zväzu Nitra v spolupráci s vybra-
nými Športovo streleckými klubmi a Základnými školami zorganizovali 
porovnávaciu „Súťaž talentovanej mládeže v streľbe zo vzduchových 
zbraní.“  Cieľom súťaže je kvalitná príprava na školské kvalifikačné pre-
teky a Majstrovstvá SR škôl v športovej streľbe a oživiť záujem mládeže o športové využívanie 
voľného času a vyhľadávanie talentov v športovej streľbe pre vekové kategórie mládeže. Súťaží 
sa v kategóriách: 1. Starší žiaci a žiačky :   1.1.2002 – 31.12.2004, 2. Mladší žiaci a žiačky : 
1.1.2005 – 31.12.2007. Družstvo sa skladá z troch strelcov z rôznych vekových kategórií, ktorí zá-
roveň súťažia aj v rámci svojej kategórie. Na súťaži používajú vlastnú zbraň aj strelivo. Majú 15 
minút na nástrel a 30 súťažných striel. Hodnotí sa podľa platných pravidiel športovej streľby SSZ. 
Našu školu na súťaži reprezentovalo strelecké družstvo v zložení: J. Cagáň 5.B (kat. mladší žiaci), 
H. Sádovská 7.B (kat. mladšie žiačky), S. Sasko 8.A (kat. starší žiaci). Strelecké družstvo našej 

školy sa po úspešnom 
prvom kole ( 9.11.2017) 
prestrieľalo do druhého 
krajského kola, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 
27.11.2017 vo Svätom 
Petri v okrese Komárno. 
V druhom kole sa najlep-
šie darilo Jakubovi Cagá-
ňovi . 

Súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní 

10. mája 2018 príjemne prekvapili naši futbalisti, žiaci 5. a 6.ročníka. Na 
Majstrovstvách okresu v malom futbale pod názvom Školský pohár Slo-
venské futbalového zväzu, ktoré sa konali na ZŠ Tulipánová v Nitre, ob-
sadili výborné 2.miesto. Na turnaj  postúpili ako víťazi z obvodného vrá-
beľského kola. Na majstrovstvách okresu za sebou nechali ZŠ Topoľo-
vú, Nitra, ZŠ Výčapy-Opatovce, ZŠ Škultétyho, Nitra a ZŠ Zbehy. Nad 
ich sily boli len žiaci športových tried ZŠ Tulipánová, Nitra. Veľkú po-
chvalu si zaslúži každý člen družstva, kde šiestaci príkladne ťahali kolek-
tív a piataci sa tiež nestratili, bojovali o každú loptu a získali tak cenné 
skúsenosti do ďalších rokov. Našu školu reprezentovali: F. Cigáň 
(kapitán družstva), L. Chren, Š. Očadlík, P. Šarkőzi, M. Švec, N. Topor-
cer, M. Oslanec, A. Malý a J. Valach.  

Futbalisti druhí na majstrovstvách okresu 



Tak ako každoročne, aj v tomto roku sa dňa 26. apríla 2018 v areáli skladov Civilnej ochrany 
v Nitre konala Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany.  Cieľom súťaže bolo overiť vedomosti 
a precvičiť zručnosti získané učivom „Ochrana človeka a prírody“ s dôrazom na civilnú ochranu.  
Súťažili štvorčlenné družstvá (2 chlapci a 2 dievčatá ). Na tratí dlhej 1,2 km bolo 6 stanovíšť: - ci-
vilná ochrana (použitie ochrannej masky, improvizované prostriedky individuálnej ochrany, evaku-
ačná batožina, rozoznávanie varovných signálov) 
-  pohyb a pobyt v prírode ( meranie vzdialenosti na mape, odhad vzdialenosti v teréne, určovanie 
svetových strán v teréne) 
-   hasenie malých požiarov 
-   streľba zo vzduchovky 
-   zdravotnícka príprava (ukážka správneho ošetrenia úrazu, správne privolanie pomoci na Linku 
tiesňového volania 112) 
-    testy (otázky z problematiky CO, zo zdravotníckej prípravy, z dopravy a otázky z protipožiarnej 
ochrany). 
Našu školu reprezentovali 2 družstvá v zložení: Lucia 
Luleiová, Karin Kováčiková, Samuel Sasko, Maximilián 
Filip Oslanec (A družstvo), Hana Sádovská , Patrícia Bla-
hová, Jakub Cagáň, Matej Kováč (B družstvo). Na celkové 
zdolanie trate mali súťažiaci časový limit 40 mi-
nút.  Absolvovaním všetkých disciplín a ziskom 571 bo-
dov, v konkurencii trinástich družstiev, družstvo B úspešne 
postúpilo na Majstrovstvá kraja.. 

Jana Roháčová, Lívia Šabíková, Bibiana Mináriková, Hana Sakáčová sa ako víťazky Majstrovstiev 
okresu v športovej gymnastike posledný aprílový týždeň zúčastnili Majstrovstiev kraja v Nových 
Zámkoch. Úspešne reprezentovali okres Nitra a zo súťaže si odniesli medaily a pohár za pekné 
3.miesto. 



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

štýlu. Vytvárať zdravé prostredie na prácu a učenie. Poskytovať poznatky a návody s cie-

ľom ovplyvniť postoje a podnietiť každodenné zodpovedné správanie sa voči svojmu zdra-

viu. 

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

na nové trendy v stravovaní, na environmentálnu výchovu, na výchovu k prosociálnosti 

a humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, na výchovu k manželstvu a rodičovstvu a 

bezpečnosť žiakov. 

Žiacky parlament je neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu. 

                                                                       Mgr. Anna Urbanská, koordinátorka projektu ŠPZ 

Žiaci našej školy vedia, že každý človek je v ohrození života odkázaný na pomoc iných ľudí. Vedieť 
poskytnúť prvú pomoc nie je výsadou dospelých. Deti neraz reagujú lepšie. Je u nich úžasné, že nie 
sú ľahostajné, sú zvedavé a chcú pomáhať. Preto ich treba naučiť čo najviac. Teória však nestačí. 
Je potrebný každoročne opakovaný tréning na neživej figuríne, ktorý perfektne pripraví na reálnu 
situáciu. Potom je školák schopný zhodnotiť situáciu, skontrolovať vedomie, či človek dýcha, urobiť 
záklon hlavy, vykonať vonkajšiu masáž srdca, dať pacienta do stabilizovanej polohy a volať dospe-
lého  alebo záchranku. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. A práve preto Operačné stredi-
sko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky pripravilo pre našich žiakov kurz prvej pomo-
ci srdcovo-pľúcneho oživovania. V našej škole sa snažíme, aby znalosti a schopnosti prvej pomoci 
patrili k povinnej výbave každého žiaka.  

Deti môžu zachrániť život 



Vitajte vo svete sviežosti a zdravia! Smoothie je hustý, zamatovo hebký nápoj 
z ovocia alebo zeleniny. Obsahuje množstvo vitamínov, minerálov, antioxidantov 
a vlákniny. Je vyrobený z čerstvých surovín bez konzervantov a teda zdraviu veľmi 
prospešný. Jeho príprava je rýchla a jednoduchá. Len očistiť, rozmixovať a vypiť. Dodá potrebnú 
energiu, zasýti, osvieži,  čím nám pomôže prekonať únavu a dodá optimizmus. Smoothie sa stalo 
hitom dnešnej doby. Niet sa čo čudovať. Milujú ho aj deti v škole. „Však, milí tretiaci!“ Preto si pri-
pravili ovocnú desiatu a lahodný nápoj.  

Biela pochúťka pre malých aj veľkých. Tak môžeme nazvať mlieko a mliečne výrobky. Predstavujú 
jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom mliečneho 
dňa v škole je poukázať a vyzdvihnúť biologicky významný obsah mlieka, mimoriadne nutričné 
vlastnosti a inšpirovať deti k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. A tak si  pripili 
pohárom mlieka na zdravie nás všetkých. Mlieko nám do školy priviezli z Poľnohospodárskeho 
družstva vo Vrábľoch. Ďakujeme pánovi Erikovi Solárovi. Rohlíky k mlieku darovala pekáreň MAAN 
s.r.o Vráble - rodina Austenova.  

Deň mlieka 

Žiaci III.A sa rozhodli na MDD zameniť triedu za netypické a originálne prostredie. 
Usporiadali si detskú oslavu v podobe pikniku na súkromnej záhrade. Horúce po-
časie ich vohnalo do chládku stromov. Pripravili si neformálne zdravé jedlo 
a rozložili ho na deke v provizórnych podmienkach. Išlo o zaujímavé spojenie krás prírody s trochu 
nepohodlným sedením na zemi. Toto všetko vyústilo do pôžitku zo spoločne stráveného času, dob-
rého jedla, pohárov ovocnej šťavy a zaujímavými spoločnými hrami. Pohladili si aj zvieratká 
a prezreli bylinkovú záhradu. Bol to výborný nápad a úžasný zážitok, ktorý vyvolal u detí pocit výni-
močnosti v tento deň.  

Piknik v záhrade 

Smoothie 

Čokoládová párty 

Čokoláda patrí medzi najpopulárnejšie potraviny na svete. Je horká, sladká, mliečna. Nikto jej chu-
ti neodolá. Má pôvod  u obyvateľov stredného Mexika, kde sa kakaovník pestoval pred tritisíc rok-
mi. Vyrába sa zo zrniek tropického kakaového stromu. Je zdravá a  má  priaznivé účinky na ľud-
skú psychiku. A tak si žiaci IV. A zorganizovali čokoládovú party. Spoločne vyrobili za pomoci 
fondue čokoládové dobroty: medailóniky, jahody,  banány a iné produkty obalené v čokoláde. Keď 
čokoláda stuhla, už len maškrtili na vlastnoručne vyrobených produktoch. Vieme, že čokoláda 
je  energeticky bohatá potravina, a preto by sme ju mali konzumovať s mierou. To bolo na tom 
všetkom najťažšie. Ale nestojí za to vyskúšať, či má naozaj priaznivé účinky?  





 
 

Je len málo aktivít, ktoré zabezpečia tak komplexný rozvoj celého tela, ako je plávanie. Je to jeden 
z najzdravších športov a prispieva k otužovaniu. 
Žiaci 3. a 6. ročníka pod vedením triednych učiteľov, absolvovali plavecký výcvik v krytej plavárni 
v Leviciach. 
Plaveckí tréneri z plaveckej školy Aquasport cvičili so žiakmi pohybové a koordinačné schopnosti, nacvičova-
li dýchanie, splývanie, rôzne druhy plávania, orientáciu nad aj pod vodou, súhru dýchania a plávania. Aby bo-
lo učenie aj zábavné, využívali rozmanité pomôcky, ako plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, pla-
vecké dosky rôznych tvarov, kruhy, vodnú šmýkalu a pod. Odmenou pre žiakov bol diplom po absolvovaní 
vodných súťaží. Tešíme sa na ďalšie zdokonaľovacie kurzy plávania. 
 



Začiatkom júna prežili tretiaci a štvrtáci päť krásnych a nevšedných dní na Orave. Námestovo a hotel Studnička sa stali 
ich miestom pobytu v škole v prírode. Každý deň mali pripravený bohatý a zaujímavý program. O to, aby boli ich zážitky 
nezabudnuteľné, sa postaralo šesť učiteliek (S. Kramárová, A. Urbanská, L. Macáková, Z. Červená, D. Furková, J. Be-
láňová) spolu s animátormi. Zábava, hra, tanec, spev, súťaže a šport sa prelínali celým dňom. Úžasné prírodné pro-
stredie Oravskej priehrady umožňovalo príjemné prechádzky na čerstvom vzduchu. Plavba loďou, návšteva ranču so 
zvieratami, pobyt v soľnej jaskyni či pyžamová párty pomáhali deťom zabudnúť na odlúčenie od rodiny. Deti si precvičili 
svoju prispôsobivosť, toleranciu k iným a upevnili si zodpovednosť za samého seba.  



 

V rámci Európskeho týždňa športu, ktorého hlavnou témou bolo: Buďme aktívni!, sa naši žiaci postavili na 

štart v behu. Táto kampaň mala všetkých nabádať k pohybu, a to nielen počas jedného týždňa, ale po celý 

rok. 

Žiaci všetkých škôl vo Vrábľoch si zmerali v septembri 2017 sily v behu na novej tartanovej dráhe. Zážit-

kom pre žiakov bolo aj stretnutie s Matejom Tóthom, zlatým olympijskym víťazom v chôdzi na 50 km z Ria 

2016. Behať vie každé malé dieťa. Kto vie chodiť, vie aj behať. Telo sa pri akomkoľvek behu napĺňa desať-

krát viac kyslíkom ako pri pozeraní televízie. To súťažné behanie je trochu iné. Je spravodlivé. Vzdialenosť 

a stopky neklamú. A tie jednoznačne postavili našich žiakov na stupne víťazov, na zlaté a strieborné miesta. 

Beh na 60 m - mladšie žiačky 5. a 6. ročník: 1.miesto: Dominika Svečulová, 2.miesto: Alexandra Félisová, 

mladší žiaci 5. a 6. ročník: 2. miesto : Filip Cigáň, staršie žiačky 7. – 9. ročník: 1. miesto: Sabina Novotná. 

Beh na 600 m 1. miesto: Vanesa Valachová. 

Štafetový beh na 200 m staršie žiačky 2. miesto: Sabina Novotná, Tamara Frajková, Lucia Luleiová, Jana 

Roháčová. Štafetový beh na 200 m starší žiaci 2. miesto: Adam Kováč, Dávid Myjavec, Richard Sve-

čula, Samuel Sasko. 

Tešíme sa s vami. 

                                                     Mgr. Anna Urbanská, . koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie 





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 svo-
ju 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. 

 
„EKOPOSTER 2017“ 

autorka: Vivien Vranová – Diplom za zaujímavé dielo. 



Dňa 19. apríla 2018 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ, Vráble, Lúky 1226 vedomostný kvíz "Deň Zeme 
2018“. Súťaž organizovala naša škola, Strom života mesta Vráble s podporou  Mesta Vráble. Zú-
častnili sa jej vrábeľské základné školy. Do porotcovských kresiel zasadli prítomní učitelia základ-
ných škôl. 
 
Poradie jednotlivcov: 
1. miesto: E. Lovászová (ZŠ s MŠ Viliama Záborského) 
2. miesto: Denis Valko (ZŠ s MŠ Viliama Záborského) 
3. miesto: Emma Foltánová (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
 
Poradie družstiev: 
1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 
2. miesto: ZŠ s MŠ Viliama Záborského 
3. miesto: ZŠ, Levická 903 
Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble.  

Pripomíname si eko-dni, akcie prezentujeme na internetovej stránke školy a  
na eko-nástenke v škole ako aj rôzne eko–hry. 
 



V rámci projektu Kyslý dážď sa šikovné „stromáčky“ zapojili aj tento školský rok do 
programu Modré z neba a vlastnoručne si zhotovili meteorologickú stanicu. Počas 25 
dní sledovali počasie vo svojom meste. Monitorovali čistotu ovzdušia, smer vetra, 
druh, množstvo a pH zrážok. “Meteorologický tím” z ôsmeho ročníka tvorili: Erika 
Ráczová, Slavomíra Kušanová, Liana Sára Stenbauerová, Chiara Leckéšová, Vanesa 
Ďuráčová, Hana Sakáčová, Emma Foltánová, Linda Réšoová, Marianna Kudryová a 
Lenka Šimoniková. Počas monitoringu vypĺňali záznamové karty, sledovali počasie a 
pH zrážok aj na internete. Ďalej zisťovali fyzicko-geografické a demografické charak-
teristiky sledovaného územia, historické aspekty a zaujímavosti mesta Vráble. Výsled-
ky projektu zaslali mladé ekologičky do kancelárie Stromu života v Bratislave. Do pro-
jektu Kyslý dážď sa klub Mladý ekológ zapája každoročne. 

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

 
Tento školský rok pracuje nezávislý krúžok Mladý ekológ, ale jeho aktivity sú vedené 
priebežne, podľa potreby so žiačky VIII.B triedy ( 10 žiakov ). 

Zapojili sme sa aj do fotografickej súťaže „Zrkadlo duše“ (celoslovenská amatérska 
fotografická súťaž 8. ročník) Stromu života, ktorá trvala do novembra. V nej získali 
Diplom uznania poroty - Emma Foltánová a ocenenie ako 
Ďalšie zaujímavé dielo poroty druhej úrovne - Linda Réšoová /VIII.B/. 



22. marca 2018 sa uskutočnil na našej škole vedomostný kvíz ,, Deň vody 2018 “, do ktorej sa za-
pojili vrábeľské školy. Súťaž organizovala naša škola,  Strom života mesta Vráble s podporou Mesta 
Vráble. Do porotcovských kresiel zasadli učitelia prítomných základných škôl. Nás repreznetovali: 
H. Sádovská a N. Mihóková. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole žiaci vypĺňali jednoduchý test 
o vodách sveta a vypĺňali obrysové mapy sveta. V druhom kole písali písomnú previerku 
o Slovensku. Následne vyplnili slepú mapku riek Slovenska. Tretie kolo predstavovali tajničky 
a zábavné ekohry, zaujímavosti o Žitave. 
Poradie družstiev: 
1. miesto: ZŠ sv. Vojtecha, Vráble 
2. miesto: ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble 
3. miesto: ZŠ, Levická 903, Vráble 
 
Poradie jednotlivcov: 
1. miesto: Natália Mihóková (ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble) 
2. miesto: Hana Sádovská (ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble) 
3. miesto: Marek Gajdoš (ZŠ s MŠ V. Záborského, Vráble) 
Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami.  

Finančne súťaž podporilo mesto Vráble.  

Voda bola, je a bude potrebná všetkým, všade a vždy, od útleho detstva až po neskorú starobu. 
Otázkou je, akým spôsobom ju využívame a ako sa k nej správame. Mnohí sú presvedčení, že je 
nevyčerpateľná a je zdroj, z ktorého možno len brať.  Naučme sa šetrne s ňou zaobchádzať v jej 
najčistejšej forme a aspoň v tejto podobe ju zachovať pre ďalšie generácie! To je dôvod, prečo sa 
aj celá škola zapojila do akcie „modrý deň“, ktorým sme chceli upozorniť na jej dôležitosť, a aspoň 
symbolicky sme sa obliekli do modrého.  

22. marec - Svetový deň vody 



Naša škola zapojila do celoslovenského projektu Tajný život mesta 2, organizovaného Centrom en-
vironmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen a Vzdelávacím 
a informačným strediskom Bílé Karpaty z ČR. Témou projektu je spoznávať rozmanitosť rastlín 
(biodiverzitu) mesta a okolia školy pomocou mobilnej aplikácie na identifikáciu rastlín PlantNet. 
U žiakov aj u širšej verejnosti sa tak prejaví prirodzená zvedavosť bádateľským prístupom spozná-
vať dreviny, kry a byliny okolo seba. Ako podporná pomôcka môže byť aj tablet. Táto francúzska ap-
likácia na Slovensku tak pomáha napĺňať databázu pozorovaných, objavovaných a skúmaných dru-
hov rastlín pre verejnosť. Na našej škole preto funguje školský tím v zložení Slavomíra Kušanová, 
Emma Foltánová, Samuel Chlpík a Adam Major z VIII.B triedy, ktorých úlohou je vytvoriť bádateľskú 
metodiku formou ekohľadačiek a prezentovať ju na jednodňovom kurze pre školské tímy vo februári 

Dňa 15. februára 2018 sa školský tím /S. Kušanová, S. Chlpík a A. Major/ zúčastnil jednodňového 
kurzu Tajný život mesta 2 v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica Zvolen. Žiaci jednotli-
vých škôl z rôznych kútov Slovenska si tak mohli na vlastnej koži vyskúšať tvorbu questov /
hľadačiek/ priamo v meste. Na základe úloh vypracovali aktivity podľa zadaní: rozpoznávali stromy 
a kry pomocou aplikácie PlantNet, hľadali zaujímavé prírodné prvky 
mesta, skladali báseň na identifikáciu 
rastlín.  Do konca apríla má školský 
tím za úlohu dokončiť quest 
a zamerať sa priebežne do mája na 
jeho propagáciu. Dozvedeli sa veľa 
zaujímavých informácií , foriem pre-
zentácií, spôsobov tvorby a námetov 

Školský tím v zložení Slavomíra Kušanová, Emma Foltánová, Samuel Chlpík a Adam Major 
z VIII.B triedy v rámci celoslovenského projektu Tajný život mesta 2, vytvoril bádateľskú metodiku 
„questu“ formou ekohľadačky. Má názov „Ekohľadačka na lúkach“, pretože je v areáli našej ško-
ly.  Jej cieľom je podporovať vzťah k životnému prostrediu, k prírode, miestnej krajine a všímať si 
okolie a jeho biodiverzitu. Zároveň podporuje environmentálne vzdelávanie pre deti aj dospelých 
ako aj trvalo udržateľný cestovný ruch vo Vrábľoch. Začiatok hľadačky začína od hlavného vchodu 
budovy školy a čas na hľadanie je prístupný celoročne. U žiakov aj u širšej verejnosti sa tak prejaví 
prirodzená zvedavosť bádateľským prístupom, formou hádaniek, indícií, básničiek, tajničiek 
a nápovedí spoznávať dreviny a kry v areáli školy. Sprievodcom ekohľadačky je lúčny koník, ktorý 
prechádza jednotlivými stanovišťami. Záver tvorí tajnička, ktorá ukrýva miesto – skrýšu, kde môže-

Ekohľadačka v areáli našej školy 

Na našej škole pokračuje infokampaň v rámci celoslovenského projektu Tajný život mesta 2, ktorej 
úlohou je prezentovať bádateľskú metodiku „questu“ formou ekohľadačky. Školský tím v zložení S. 
Kušanová, E. Foltánová, S. Chlpík a A. Major z VIII.B triedy vytvoril quest s názvom „Ekohľadačka 
na lúkach“. Hľadačku si môžete stiahnuť, získať a pozrieť vo formáte pdf na webovej stránke našej 
školy. Keďže sa nachádza v areáli školy, vyskúšali si ju v prvom rade žiaci, učitelia, rodičia, vycho-
vávateľky našej školy a ďalej ju propagujeme aj širšej verejnosti - na námestí mesta Vráble, článka-
mi v regionálnych novinách a videoprezentáciou na https://www.youtube.com/watch?
v=LzA3zLD_Nuk.  

https://www.youtube.com/watch?v=LzA3zLD_Nuk
https://www.youtube.com/watch?v=LzA3zLD_Nuk


Detský divadelný súbor a recitačný kolektív MoDRé TRaKy, pôsobiaci pri ZŠ s MŠ na sídlisku 
Lúky, pripravil v školskom roku 2016/2017 dve inscenácie.  S hrou  „Mucha...Daniel a my“ obsadili 
na krajskom kole súťaže detských recitačných kolektívov 
v Topoľčanoch – Hviezdoslavov Kubín tretie miesto. Spraco-
vali v nej poviedky ruského autora  Daniila Charmsa, ktorý za-
chytáva absurdnosti nášho každodenného života.  Na poli det-
skej dramatickej tvorivosti  spracovali motívy knihy Williama 
Goldinga Boh múch. Korene násilia a hľadanie hraníc detskej 
hry preniesli následne na javisko v predstavení „ Ostrov“.  Po 
prvom mieste na okresnej prehliadke  Javiskový škriatok, 
a druhom mieste na krajskej prehliadke Detský javiskový 
sen  sa dostali na celoslovenskú súťaž Zlatá priadka a obsadili 
prvé miesto, čím sa stali najlepším detským divadelným súbo-
rom na Slovensku v tejto sezóne.  Myšlienky z tohto predsta-
venia si mohli odniesť  aj diváci na Scénickej žatve v Martine, ktorá je každoročne prehliadkou naj-
lepších slovenských amatérskych predstavení  uplynulej sezóny, na Divadelnom boďáku v DAB 
Nitra, prehliadke víťazných inscenácií Nitrianskeho 
kraja, na celoslovenskom inšpiratívnom divadelnom 
festivale v Brezne – Divadelná chalupka. 

Členovia detského divadelného súboru MoDRé TRaKy sa na kon-
ci novembra každoročne zúčastňujú celoslovenskej prehliadky 
pantomímy a pohybových divadiel – PAN 2017, v Liptovskom Mi-
kuláši. Rovnako tomu bolo aj tento rok. Počas štyroch dní sa nau-
čili základom pantomímy, žonglérskemu umeniu, hereckej práci v 
tvorivých dielňach, ktoré viedli pedagógovia a profesionálni herci 
zo Slovenska a pražskej Akadémie múzických umení z Prahy. 
Stali sa tiež súčasťou zápisu do slovenskej knihy Guinessových 
rekordov, keď prekonali počet mímov na jednom javisku. Okrem vzdelávania sa MoDRé TRaKy 
úspešne zúčastnili aj súťažnej časti festivalu. Získali víťazstvo v kategórii dvojíc Emma Foltánová a 
Emma Balogová za etudu "Ja" a cenu za výtvarné riešenie v predstavení "Myšlienka" v kategórii 
súbory. Svoju činnosť môžeme uskutočňovať aj vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samospráv-
neho kraja, mesta Vráble a Rade rodičov pri našej ZŠ.  

MoDRé TRaKy na festivale pantomímy 



V dňoch 12. – 16. februára naša škola hostila vzácnu návštevu, dvoch mladých študentov zo 
zahraničia. Chika (Cika Zakiyah Prasodjo) z Indonézie je študentkou holandského jazyka 
a literatúry a Mota (Almoatz Khairullah) zo Saudskej Arábie študuje mechanické inžinierstvo 
na univerzite na Novom Zélande. Obaja prišli prezentovať krajiny, z ktorých pochádzajú a 
žijú, sprostredkovať svoje tradície, zvyky a kultúru. Ich interaktívne prezentácie 
a workshopy boli pútavé a zaujali všetkých žiakov od štvrtého až po deviaty ročník. 
V komunikácii so stážistami si žiaci mohli precvičiť použitie anglického jazyka, a to nielen 
počas vyučovacích hodín, ale aj počas prestávok. Najmä mladší žiaci si nenechali ujsť príle-
žitosť vypýtať si autogram, či urobiť si s Chikou a Motom „selfie“ fotku. Projekt Educate 
Slovakia sprostredkovala agentúra AIESEC. V našej škole prebehol po prvýkrát a v jeho 
účastníkoch zanechal pozitívne dojmy a ohlasy.  



20. marca 2018 sa uskutočnilo na našej škole v spolupráci s KOS v Nitre obvodné kolo 
v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si 
zmerali žiaci základných škôl z Vrábeľ a blízkeho okolia. Všetci recitátori našej školy si obhájili svoje 
dobré meno v tejto súťaži a postavili sa na stupienky víťazov: 
1. miesto – L. Krajčovičová /I. kategória – próza/ 
1. miesto – L. Gulášová /II. kategória – próza/ 
1. miesto – A. Félisová /II. kategória – poézia/ 
3. miesto – A. Stanová /II. kategória – poézia/ 
1. miesto – E. Foltánová /III. kategória – próza/ 
2. miesto – E. Balogová /III. kategória – próza/ 
3. miesto – N. Juríková /III. kategória – poézia/ 

Úspešní recitátori v obvodnom kole v umeleckom prednese 

V dňoch  7. - 8. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy 
– Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách. Najús-
pešnejšími boli: 
I. kategória – poézia:  1. miesto – L. Hrončeková, 2. miesto – V. Krajčovičová, 3. miesto – S. Ska-
čanová 
I. kategória – próza:  1. miesto – L. Krajčovičová, 2. miesto – S. Marcinová, 3. miesto – M. Guláš 
II. kategória – poézia: 1. miesto – A. Stanová, 2. miesto – V. Valachová, 3. miesto – N. Filipčíko-
vá  
II. kategória – próza: 1. miesto – L. Gulášová, 2. miesto – M. kováč, 3. miesto – A. Striešková 
III. kategória – poézia: 1. miesto – N. Juríková, 2. miesto – I. Totkovič, 3. miesto – S. Kušanová 
III. kategória – próza: 1. miesto – E. Balogová, 2. miesto – S. Novotná, 3. miesto – S. Jaczenko 
Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže. Automatický postup na základe úspechov z minulého 
ročníka súťaže majú E. Foltánová, A. Félisová.  

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 



ROČNÉ OBDOBIA 

 

Na jar rastú snežienky, 

tulipány i bleduľky. 

Slniečko už krásne svieti, 

radujú sa všetky deti. 

 

Cez leto prídu prázdniny, 

tešíme sa na výlety. 

Obilie už dozrieva, 

nastáva čas kúpania. 

 

Na jeseň vždy zas a zas, 
prichádza náš školský čas. 

Zo stromov lístie opadáva, 

príroda nám úrodu dáva. 

 

Každým rokom aj zima príde, 

teplé oblečenie sa nám vždy zíde! 

Staviame si snehuliaky, 

a čakáme na darčeky. 

 

Štyri ročné obdobia, 

stále nám radosť urobia. 

A takto to ide krokom krok, 

dookola každý rok. 

 
 
 
 

Viktória a Laura Krajčovičové, 

IV.A 



Naše najväčšie úspechy 

Celoštátne kolo 

L. Gulášová, E. Balogová, N. Juríková, K. Dolníková, M. Kováč, A. Féliso-
vá, E. Foltánová /MoDRé TRaKy/ 

1. miesto v Zlatom pásme 

Zlatá priadka - detská dramatická tvorivosť 

Celoštátne kolo - Divadlo – 

pripravoval: Štefan Foltán 

 

L. Gulášová, A. Stanová, N. Filipčíková, O. Mikla, A. Félisová, A. Strieško-
vá, B. Bogyová, K. Drahošová, V. Valachová, L. Blaško, S. Chlpík /MoDRé 
TRaKy/ 

účasť 

Hviezdoslavov Kubín - detské recitačné kolektívy 

Celoštátne kolo – Divadlo 

pripravoval: PhDr. Štefan Foltán 

 

L. Gulášová, E. Balogová, N. Juríková, M. Kováč, A. Félisová, E. Foltáno-
vá, S. Chlpík /MoDRé TRaKy/ 

Cena za výtvarné spracovanie témy /kat. súbory/ 

PAN - festival pantomímy a pohybových divadiel 

Celoštátne kolo – Divadlo 

pripravoval: PhDr. Štefan Foltán 

 

Emma Balogová, Emma Foltánová /MoDRé TRaKy/ 

1. miesto /kat. dvojice/ 

PAN - festival pantomímy a pohybových divadiel 

Celoštátne kolo – Divadlo 

pripravoval: PhDr. Štefan Foltán 
 



Krajské kolo 
Vanesa Ďuráčová 

2. miesto /kat. - sólo/ 

Tanečný kolotoč - disco tance 

Krajské kolo - Telesná výchova – 

pripravovala: Mgr. Lucia Gulášová 

 

Emma Foltánová, Slavomíra Kušanová 

Účasť 

Bedminton 

Krajské kolo - Telesná výchova 

pripravovala: PaedDr. Dagmar Andová 

 

Hana Sakáčová, Patrícia Blahová, Matej Kováč, 
Jakub Cagáň 4. miesto 

Mladý záchranár CO 

Krajské kolo - Telesná výchova 

pripravovala: Mgr. J. Sádovská 

 

Laura Krajčovičová 

strieborné pásmo 

Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes 

Krajské kolo - Slovenský jazyk a literatúra 

pripravoval: PhDr. Štefan Foltán 

L. Gulášová, E. Balogová, N. Juríková, K. Dolníková, M. Kováč, A. Félisová,  

E. Foltánová /MoDRé TRaKy/ 

2. miesto v Zlatom pásme 

Detský javiskový sen 

Krajské kolo – Divadlo 

pripravoval: PhDr. Štefan Foltán 

 

Lucia Lüleiová, Karin Kováčiková, Samuel Sasko 

6. miesto /kat. starší žiaci a žiačky/ 

Streľba zo vzduchovej pušky 

Krajské kolo - Telesná výchova 

pripravovala: Mgr. Jana Sádovská 

 

Hana Sádovská, Patrícia Blahová, Jakub Cagáň 

4. miesto /kat. mladší žiaci a žiačky/ 

Streľba zo vzduchovej pušky 

Krajské kolo - Telesná výchova - pripravovala: Mgr. Jana Sádovská 
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