


 

Úvodné slovo 

 

Toto číslo časopisu, vzniklo v druhom školskom roku, kedy sme okrem prezenčnej formy 

vyučovania zažili aj online vyučovanie.  Napriek všetkému nezvyčajnému, čo sa okolo nás 

dialo, toto obdobie prinieslo aj veľa nových vecí. Som presvedčená, že aj tieto nezvyčajné 

zážitky zanechajú stopy v každom z nás a nie nepríjemné, frustrujúce, ale skôr naopak. Sta-

li sme sa na škole silnejšími, sebavedomejšími a tvorivejšími. Spoznali sme sa navzájom i 

z inej stránky. Počas tohto obdobia vzniklo veľa úžasných prác žiakov, ktoré žiaci zdieľali 

navzájom online. Presvedčili sme sa, že žiadna prekážka nie je tak veľká, aby sme ju spo-

ločnými silami nezdolali. 

                                                                                                               Mgr. Anna Urbanská 



riaditeľ: PaedDr. Karol Drienovský 
zástupkyňa: Mgr. Mária Lukáčová 
zástupkyňa pre materskú školu: Gabriela Chovanová 
výchovná poradkyňa: Mgr. Soňa Gajdošová 
 

 Triednictvo základná škola: 

 
 

 

    I.A. - Mgr. Ivana Valkovičová 
    I.B -  Mgr. Lídia Macáková 
    I.C -  Mgr. Dominika Sághiová 
    II.A - Mgr. Anna Urbanská 
    II.B - Mgr. Stanislava Kramárová 
    II.C - Mgr. Veronika Kohajdová 
    III.A - Mgr. Mária Poliačiková 
    III.B - Mgr. Daniela Furková 
    III.C - Mgr. Zuzana Červená 
    IV.A - Mgr. Blažena Bogyová 
    IV.B - Mgr. Jana Sádovská 
    IV.C - Mgr. Ingrid Klčová 
    V.A -  Mgr. Zuzana Schmidtová 
    V.B -  Mgr. Pavel Hegedüš 
    VI.A  - Mgr. Jana Levická 
    VI.B -  PaedDr. Dagmar Andová 
    VII.A - PaedDr. Katarína Šlachtová 
    VII.B -  Mgr. Eva Foltánová 
    VIII.A - Mgr. Ivana Pavlatovská 
    VIII.B - Mgr. Lucia Oslancová Zelenková 
    IX.A  - Mgr. Stanislava Lakušová 
    IX.B - PhDr. Štefan Foltán 
        
            
 

 

 



   Mgr. Dominika Herdová (asistent učiteľa)  
   Mgr. Veronika Karáčová (asistent učiteľa)  
   Mgr. Natália Křapková (asistent učiteľa) 
   Mgr. Jana Tomková (asistent učiteľa) 
   Mgr. Natália Kováčová (asistent učiteľa) 
   Bc. Dominika Husárová (asistent učiteľa) 
   Mgr. Tatiana Havranová (učiteľka, vychováva teľka) 
   Bc. Lenka Pichňová (asistent učiteľa, vychovávateľka) 
   Mgr. Monika Plothová (vychovávateľka)  
   Bc. Natália Félisová (vychovávateľka) 
   Dagmar Zuzulová (vychovávateľka) 
   Mgr. Lucia Gulášová (vychovávateľka) 
   Bc. Slavka Solárová (vychovávateľka) 
   Mgr. Jarmila Beláňová (vychovávateľka) 

  Beztriedni učitelia na základnej škole: 

    Mgr. Gabriela Peceková 

    PaedDr. Lenka Krajčovičová 

    Mgr. Peter Mjuller 

    Mgr. Soňa Gajdošová 

    PaedDr. Andrea Hangaiová 

    Mgr. Dušana Zimová (školský špeciálny pedagóg) 

     

                   Triednictvo materská škola: 
I. trieda:  Gabriela Chovanová (triedna učiteľka), Žaneta Duchoňová    
II. trieda: Miroslava Oravcová (triedna učiteľka), Mgr. Jaroslava Dolníková  
III. trieda: Mgr. Alena Ürgeová (triedna učiteľka), Mgr. Annamária Fojtíková  
IV. trieda: Erika Golhová (triedna učiteľka), Anna Krupová 
                           
                             Rada školy 
1. Mgr. Stanislava Kramárová, predseda za pedagógov ZŠ  
2. Ing. Vladimír Gajdoš, člen za zriaďovateľa  
3. Ing. Mgr. Dagmar Tóthová Skačanová, členka za zriaďovateľa 
4. Ing . Július Ploth, člen za zriaďovateľa  
5. PhDr. Monika Bogyoóvá, členka za zriaďovateľa  
6. Mgr. Jana Valachová, členka za rodičov ZŠ  
7. Bc. Eva Kováčová, členka za rodičov ZŠ  
8. Zuzana Valachová, členka za rodičov ZŠ  
9. Miroslava Oravcová, členka za pedagógov MŠ  
10. PhamDr. Katarína Sádovská, členka za rodičov MŠ  
11. Daniela Rosipalová, členka za nepedagogických zamestnancov 



MsÚ Vráble vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Lúky vo Vrábľoch v 
júni 2021. Rada školy po dohovore so zriaďovateľom stanovila termín volieb na 
2.6.2021. Výberového konania sa zúčastnil zástupca Okresného úradu Nitra a zástupca 
Štátnej školskej inšpekcie Nitra.  
Do funkcie riaditeľa školy bol ako jediný kandidát už po tretíkrát zvolený PaedDr. Ka-
rol Drienovský. Pod jeho vedením škola za posledných desať rokov dosahovala výbor-
né výchovno-vzdelávacie výsledky a každoročne sa zvyšoval počet novoprijatých žia-
kov.  
Touto cestou prajeme novozvolenému pánovi riaditeľovi PaedDr. Karolovi Drienovské-
mu hlavne veľa zdravia a pracovného elánu do budúcich rokov. 
 
 
                                                            Predsedníčka Rady školy: Mgr. Stanislava Kramárová 



    Riaditeľská pochvala pre najlepších žiakov tried 

I.A Roman Pietor 

I.B Tamara Svečulová 

I.C Janka Sziglová 

II.A Nina Sovičová 

II.B Matej Sádovský 

II.C Zoja Botková 

III.A Daniel Kováč 

III.B Eliška Matušková 

III.C Natália Gúcka 

IV.A Sofia Bajaníková 

IV.B Marco Maté 

IV.C Naďa Zimová 

V.A Petra Tóthová 

V.B Dávid Solotruk 

VI.A Andrej Kováč 

VI.B Šimon Pilárik 

VII.A Laura Krajčovičová 

VII.B Ema Somorová 

VIII.A Hana Ondrušová 

VIII.B Maximilián Filip Oslanec 

IX.A Matej Kováč 

IX.B  Alexandra Striešková 





       Volám sa Matej Kováč  

 Posledných deväť rokov som navštevoval  

Základnú školu s materskou školou  Lúky 

vo Vrábľoch. 

Páčilo sa mi tu už od prvého ročníka, či už to 

bol učiteľský zbor, alebo zaujímavé krúžky po 

vyučovaní . Navštevoval som ich  viacero, ale 

najviac sa mi zapáčilo na  divadelnom krúžku. 

Divadelný súbor MoDré Traky  som navštevoval 

od piateho ročníka až doteraz. 

Na budúci školský rok budem navštevovať Gym-

názium Párovská 1 v Nitre. Vybral som si ho, 

pretože  jeho žiaci dosahujú  dobré výsledky a 

taktiež preto, že ešte neviem, aké  povolanie by 

som chcel vykonávať v budúcnosti.  



Divadelný - MoDRé TRaKy 
[vedúci]  

PhDr. Štefan Foltán  

Bedmintonový 
[vedúci]  
PaedDr. Dagmar Andová  

Folklórny 
[vedúci]  

Mgr. Ingrid Klčová  

Mažoretky 
[vedúci]  

Jarmila Beláňová  

Fitnes 
[vedúci]  

Mgr. Jana Tomková  

Robolab 
[vedúci]  
Mgr. Pavel Hegedüš, PaedDr. Andrea Hangaiová  

Turistický 
[vedúci]  

Mgr. Stanislava Kramárová, PaedDr. Katarína Šlachtová  

Florbal 
[vedúci]  

Mgr. Peter Mjüller  

Hravá slovenčina 
[vedúci]  
Mgr. Mária Poliačiková  



Začiatkom októbra, keď teplé slnečné leto vystriedala pani jeseň a my sme 
boli opäť v škole, rozhodli sme sa v našom ŠKD uskutočniť náš tradičný te-
qičák. Vyrezávanie a zdobenie tekvíc prebiehalo trochu inak ako po minulé 
roky. Väčšinu prác tvorili deti doma spolu s rodičmi, alebo priniesli tekvice 
do školy a v zdobení pokračovali spolu s pani vychovávateľkami. A tak vzni-
kali prvé rozprávkové postavy, rôzne zvieratká a jesenné aranžmány. Vy-
brať, vyhodnotiť tú naj tekvicu by bolo veľmi ťažké, každému sa páčilo niečo 
iné, ale najviac u detí zarezonovala tekvica v podobe mimozemšťana, sovy a 
kocúra. Šikovnosť, tvorivosť a fantázia detí a ich rodičov bola odmenená 
sladkou odmenou a diplomom. Hotové práce boli výnimočne vystavené pri 
hlavnom vchode budove, aby tak boli dodržané aj hygienické opatrenia. 
Ráno nás potom pri mihotavom svetle kahancov vítali rôzne dekorácie 
a postavy. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám pomohli toto podujatie 
zorganizovať.  

       Netradič ný  Teqič a k 



Dňa 26. novembra 2020 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok ho žiaci absolvovali trochu netradične 
- dištančnou formou. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov siedmeho ročníka v kategórii 1A a 5 žiakov ôsmeho a deviateho roční-
ka v kategórii 1B. V kategórii 1A boli najlepší: 1. Adriana Božgaiová (VII.A), 2. Ela Solárová (VII.B) a 3. Stanislava Marcinová 
(VII.B). V kategórii 1B boli najúspešnejší žiaci: 1. Alexandra Striešková (IX.B) a na 2. mieste skončili s rovnakým počtom bodov 
Petra Ivanová (VIII.A) a Jakub Cagáň (VIII.B). Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazkám oboch kategórií gratulujeme 
k postupu do okresného kola.  

Š kolske  kolo olýmpia dý v angličkom jazýku 

Mladý ekológ je názov ekologického klubu na našej škole a je členom Stromu života, environmentálnej neziskovej organizácie s 
pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Pôsobí v ňom 17 žiakov zo VII.A triedy. Aj tento školský rok sme sa zapojili 
do programov environmentálnej výchovy s názvom „Modré z neba“. Začiatok projektu žiaci absolvovali v škole, ale čistotu 
ovzdušia, smer vetra, druh, množstvo a pH zrážok monitorovali už v domácich podmienkach. Výsledky projektu zaslali Mladí 
ekológovia do kancelárie Stromu života v Bratislave. Do projektu Kyslý dážď sa klub Mladý ekológ zapája každoročne.  

Mladý  ekolo g č lenom Štromu z ivota 



Vzdela vanie poč as prerus enia preva dzký 

Už minulý školský rok sa naša škola zapojila do projektu firmy Curaprox s názvom Ekoa-
larm a začali sme zbierať staré zubné kefky. Za 6 mesiacov sa nám spoločne podarilo 
vyzbierať 1000 kusov, ktoré sme odovzdali firme Curaprox a takýmto spôsobom sme 
získali 5 sád košov na triedenie odpadu. Aj takto jednoducho a nenápadne máme šan-
cu prispieť k šetreniu zdrojov, k opätovnému použitiu materiálov a k premene nášho 
okolia na ekologickejšie. Projekt stále pokračuje, a preto, ak budete mať zničenú zubnú 
kefku, ktorú už nebudete potrebovať, nevyhoďte ju do obyčajného smetného koša, ale 
pripravte si ju na prinesenie a odovzdanie do školy. Kefke tak dáte novú možnosť byť 
užitočnou a triedenie odpadu v škole bude jednoduchšie. Viac o projekte na stránke 
https://www.ekoalarm.sk  

        Projekt Ekoalarm 

Ľudia už od dávnych čias chceli preskúmať tajomstvá vesmíru. Dnes sa používajú na jeho skú-
manie čoraz zložitejšie zariadenia, napríklad optické a vesmírne ďalekohľady, umelé družice, 
vesmírne sondy, raketoplány, satelity. Skutočný výskum vesmíru sa začal až vtedy, keď vedci 
zostrojili raketu. Objavovanie vesmíru a využitie kozmonautiky poňali žiaci piateho ročníka 
netradične a rozhodli sa vyrobiť rakety, lietadlá doma. Výtvory piatakov si môžete pozrieť vo 
fotogalérii. Do práce sa zapojili: S. Leghart, D. Bajnek, A. Kováč, N. Červená, F. Matuška, M. 
Trubíniová, T. Zrubec (žiaci V.A) a D. Kováč, S. Skačanová, K. Mrváňová, A. Kušanová,                
E. Krčmárová, M. Červený, D. Solotruk (žiaci z V.B)  

Objavovanie vesmí ru v 5. roč ní ku 

https://www.ekoalarm.sk


         Druha či sa zaba vaju  v prí rode 

Začala sa jeseň. Deti z II.A však rozhodne nesedia doma. Užívajú si čaro farebnej prírody a oddychových prechádzok 
v napadanom lístí, tešia sa z jesenných plodov, objavujú let šarkanov a pritom všetkom otužujú svoje telo na čerstvom vzdu-
chu. Toto všetko patrí k jeseni a k zdravému životnému štýlu, ktorý u detí podporujem.  



Vianoč na  pos ta pre seniorov 

Vianočná pohľadnica prinesie trochu lásky, poteší srdce a vyvolá spomienku. Je to tradícia, ktorá urobí radosť každému z nás, 
hoci už dnes nie je samozrejmosťou. Práve teraz,  v čase, kedy sú pre nás všetkých stretnutia s blízkymi také vzácne, pohľadni-
ca sa stáva jediným kontaktom s okolitým svetom pre seniorov v domovoch dôchodcov. S myšlienkou urobiť im radosť sa žiaci 
1.B zapojili do projektu „Vianočná pošta“. Prváci sa pokúsili napísať svoje prvé slová a prvú vetu ako pozdrav seniorom. Verí-
me, že  vianočné pozdravy prváčikov rozžiaria oči  a prinesú úsmev na tváre starčekov v domove dôchodcov v Košiciach a v 
Bratislave. 
Žiaci 1.B sa súčasne zapojili aj do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.  Vďaka rodičom, ktorí prispe-
li  množstvom  milých drobností, boli obdarení seniori v domovoch dôchodcov.  

            Pomoč seniorom 



Opäť prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú za dverami. Deti veria, že keď si dajú čižmy na noc do okna, Mikuláš ich 
naplní sladkosťami. Do školy tento rok nemohol prísť, a preto si deti z II.A pripomenuli túto tradíciu vlastnoručne vyrobe-
nými Mikulášmi.  

     Mikula s  

      Zdobenie medovní kov 

K Vianociam neodmysliteľne patrí i zdobenie medovníčkov. Túto tradíciu sme si priblížili aj u nás v ŠKD. Žiaci ich zdobili bielou 
cukrovou polevou. Na krásne medovníčky sa však nedalo len tak pozerať. Detské chuťové poháriky nenechali na seba dlho ča-
kať a po medovníčkoch nezostala ani omrvinka.  



Aj chémia môže byť zábavná. Po prebratí tematického celku: Zmesi, dostali žiaci 7. ročníka za domácu úlohu vytvoriť „Lávovú 
lampu“. Na pokus boli potrebné len prísady z kuchyne (voda, olej, potravinárske farbivo, šumivá tabletka). Žiaci si sami vyrobili 
zmes a pozorovali hustotu jednotlivých kvapalín. Po vhodení šumivej tablety sa začal uvoľňovať oxid uhličitý, ktorý so sebou 
unáša kvapky vody. Tie vystupujú na vrch a potom znovu klesajú ku dnu. Výsledkom sú stúpajúce a klesajúce farebné bublinky 
vody, ktoré vytvárajú efekt „Lávovej lampy“.  Žiakom sa úloha páčila, dokonca u niektorých pracovala celá rodina a pokus si 
niekoľkokrát zopakovali.  

Žiaci II.B zmenili svoje detské izby na výskumné stanice. Skúmali rozpúšťanie rôznych látok vo vode. Použili suroviny, s ktorými 
sa takmer každý deň doma stretávajú. Zistili, že v domácnosti majú množstvo látok, ktoré sa vo vode rozpustia, napríklad soľ, 
cukor, sirup, mydlo, ale aj veľa látok, ktoré sa vo vode nerozpúšťajú, napríklad mak, pohánka, múka. Pokusy zaujímavo zdoku-
mentovali a tešia sa na podobné aktivity počas hodín prvouky v škole.  

So žiakmi 2.c  triedy sme sa na  hodine prvouky rozprávali o rozpúšťaní látok vo vode.  Aby sme sa presvedčili, že niektoré látky 
sa naozaj vo vode rozpustia, tak za domácu úlohu dostali žiaci vyskúšať si, aké je to byť chemikmi – vedcami. Skúmali, či sa vo 
vode rozpustí cukor, soľ, múka, piesok, prací prášok a mnohé iné. Samostatne dokázali vytvoriť a zapísať do tabuľky svoje po-
zorovania, a tak urobili možno prvý krôčik na ceste stať sa vedcami.  



Aj keď nám súčasná situácia nedovoľuje cestovať na zaujímavé miesta osobne, ôsmaci na hodine fyziky cestovali aspoň surfova-
ním po internete. Vo svojich projektoch spojili vedomosti z fyziky s vedomosťami z geografie, biológie, dejepisu a informatiky. 
Snívali o tom, že na vlastné oči uvidia historické pamiatky, spoznajú faunu i flóru, obyvateľov a zaujímavosti  ďalekých krajín. 
Vyskúšali si, aké to je  naplánovať časový harmonogram cesty. Overovali, ktorý dopravný prostriedok je pre návštevu danej 
destinácie výhodnejší. Zisťovali, na ktorých stránkach sa dajú nájsť cestovné poriadky autobusov, vlakov, alebo lietadiel. Niekto-
rí uvažovali aj o ceste autom. Porovnávali spotrebu paliva, cenu za pohonné hmoty,  letenky, ubytovanie, diaľničné poplatky. 
Do mapy zakresľovali trajektóriu pohybu pri cestovaní, počítali priemernú rýchlosť pohybu a zostrojovali graf závislosti dráhy 
od času. Popri plnení úloh z fyziky o pohybe, získali ôsmaci zručnosti, ktoré sa im určite zídu pri plnení svojich cestovateľských 
snov.  

Žiaci IV.C preberali na hodinách vlastivedy učivo o Bratislave. S nadšením prijali úlohu vytvoriť maketu Bratislavského hradu. 
Prekvapením bolo, koľkými spôsobmi dokázali tému zrealizovať. Použili doma dostupný materiál a svoju fantáziu. Pridali kaš-
tieľ  Betliar a Oravský hrad.  

         Š tvrta či tvorili maketý hradov 



Záujem žiakov o prírodu v poznávaní druhov rastlín, životného prostredia, 
ekosystémov a biotopov sa prejavil aj na biologickej olympiáde. V  kategórii E 
– Poznaj a chráň, odbornosť Botanika, museli zvládnuť teoretickú časť, roz-
poznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy 
a vytvoriť si herbár. S týmito vedomosťami 8. apríla 2021 našu školu úspešne 
reprezentovali v okresnom kole Hana Ondrušová, obsadila 2. miesto a postú-
pila do krajského kola a Laura Krajčovičová, získala 5. miesto. Obe sa stali 
úspešnými riešiteľkami.  

28. januára sa žiaci VII.A triedy stretli online, aby predstavili svojich domácich 
miláčikov. Porozprávali o tom, ako sa o nich starajú, popísali a charakterizovali 
jednotlivých zvieracích členov domácnosti (mačky, psy, škrečky, zajace, papagá-
je, chameleón,...), ktorí im pomáhajú prekonať tieto neľahké časy pandémie 
svojou prítomnosťou.  

Úspešnými riešiteľkami školského kola biologickej olympiády v kategó-
rii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika stali H. Ondrušová (1. mies-
to) z VIII.A a L. Krajčovičová (2. miesto) z VII.A triedy. Dievčatá po 
dlhodobej príprave museli zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 dru-
hov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si do-
ma podklady pre herbár.  



Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do dejepisnej olympiády. Tento rok však boli podmienky pre účastníkov zložitejšie. 
Museli sa popasovať s novými pravidlami riešenia na diaľku. Po zvládnutí školského kola súťaže v decembri postúpili najúspeš-
nejší do okresného kola a urobili nám svojimi umiestneniami veľkú radosť: 
- kategória C (deviataci - celkový počet súťažiacich v kategórii 34) 
A. Striešková 3. miesto, úspešný riešiteľ 
M. Kováč 15. miesto, úspešný riešiteľ 
- kategória D (ôsmaci - celkový počet súťažiacich v kategórii 25) 
M. Oslanec 6. miesto, úspešný riešiteľ 
H. Ondrušová 15. miesto, úspešný riešiteľ 
- kategória E (siedmaci - celkový počet súťažiacich v kategórii 27) 
A. Božgaiová 14. miesto, úspešný riešiteľ 
L. Krajčovičová 22.miesto 
- kategória F (šiestaci - celkový počet súťažiacich v kategórii 24) 
M. Štefák 16. miesto, úspešný riešiteľ 
Ďakujeme za skvelé výsledky, ich prácu a úsilie. Dokázali vysokú vedomostnú úroveň v početnej konkurencii škôl celého okre-
su.  

   Okresne  kolo dejepisnej olýmpia dý 

Žiaci 7. ročníka dostali po prebratí tematického celku Voda a Vzduch na hodi-
ne chémie za úlohu spraviť projekt na témy: virtuálna voda, znečistenie vody, znečis-
tenie vzduchu, minerálne vody, kúpele, kyslík, kyslé dažde. Zapojili vedomosti, fantá-
ziu a použili rôzne druhy materiálov. Jeden bol dokonca počítačovou vizualizáciou 
znečisťovania ovzdušia. K úlohe sa aj v domácich 
podmienkach postavili zodpovedne a podarili sa im 
pekné a zaujímavé práce.  

   Projektý siedmakov na te mu: voda a vzdučh 

V súčasnej dobe pandémie máme všetci ťažší život ako inokedy.  Zimné obdobie je 
však ťažké aj pre zvieratká, najmä vtáčiky.  Deti zo IV.A  ani v tejto neľahkej situá-
cii  nemyslia len na seba a snažia sa pomáhať tým, ktorí to tiež potrebujú - operencom, 
ktoré márne hľadajú potravu pod snehovými závejmi.  Na tento účel im mnohí vlastno-
ručne vyrobili kŕmidlá a pravidelne prikrmujú hladné sýkorky, vrabce, drozdy, stehlíky 
a iné druhy vtákov, ktoré sa im v lete za starostlivosť odmenia nielen svojím spevom.  

        Š tvrta či nezabu daju  na vta č iký 



Žiaci IX.B triedy ani počas dištančnej výučby techniky nezaháľali. Teóriu dejín techniky a tvorby technického výkresu zvládli for-
mou prezentácií a následne svoje poznatky uplatnili v praxi. Ich výtvory boli kreatívne a nápadité. Posúďte sami!  

  Zruč nosť deviatakov na hodina čh tečhniký 



Voda bola, je a bude potrebná všetkým. Otázkou je, akým spôsobom ju využívame a ako sa k nej správame. Mnohí sú mylne 
presvedčení, že je nevyčerpateľným zdrojom. V škole preto žiakov učíme, ako s ňou šetrne zaobchádzať a  zachovať ju pre 
ďalšie generácie. V rámci tematického celku Život vo vode a na brehu sa tejto téme venovali aj žiaci piateho ročníka. Svoje 
poznatky spracovali a vytvorili zaujímavé projekty a modely na tému: Kolobeh vody v prírode.   

Den  vodý 2021 online - vedomostný  kví z vra beľský čh s ko l 

roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sa 25. marca skutočnil ve-
domostný kvíz "Deň vody 2021 online", ktorého sa zúčastnili vrábeľské školy. Organizovala ho naša škola a  Strom života 
mesta Vráble. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole si žiaci overili vedomosti o vodách sveta, v druhom kole hľadali 
v texte názvy riek Slovenska a na záver absolvovali kvíz o rieke Žitava. Všetci zúčastnení preukázali výborné vedomosti, no 
zvíťaziť mohol iba jeden. 
 
Poradie družstiev: 
1. miesto: ZŠ sv. Vojtecha 
2. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 
3. miesto: ZŠ, Levická 903 
 
Poradie jednotlivcov: 
1. miesto: E. Záhorcová, Peter Levický s rovnakým počtom bodov (ZŠ sv. Vojtecha) 
2. miesto: L. Krajčovičová (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
3. miesto: S. Čikelová (ZŠ, Levická 903) 
4. miesto: A. Čikel (ZŠ, Levická 903) 
5. miesto: A. Božgaiová (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
 
Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Vedomostný kvíz podporilo Mesto Vráble.  



Napriek tomu, že vzdelávanie prebiehalo online, žiaci pokračovali vo svojej 
činnosti. Vytvorili veľa krásnych a originálnych projektov doma, niektoré žiak-
mi piateho ročníka. 

Na škole organizujeme mestské kolá Deň vody ako aj Deň Zeme. 

Vzhľadom na to, že sa každý rok celá škola zapája 22. marca do akcie „modrý deň“, ktorý nás upozorňuje 
o dôležitosti pitnej vody a potrebe jej šetrenia, ani teraz to nebolo inak.   

                        



Vzdela vanie poč as prerus enia preva dzký 

Zima je už na odchode a sviatky jari sa nezadrža-
teľne blížia. Žiaci V.B triedy sú už naladení na 
jarnú nôtu a pripravujú svojim blízkym a známym 
veľkonočné pohľadnice a  pozdravy. Touto ces-
tou ich aj nám všetkým posielajú, prajú šťastné 
a veselé veľkonočné sviatky, veľa zdravia a tešia 
sa na stretnutia so svojimi kamarátmi 
a spolužiakmi v škole. 
Gúľaj sa, vajíčko, cez hory, doliny, prines jarný 
pozdrav do každej rodiny!  



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 cieľom ovplyvniť postoje a podnietiť 
každodenné zodpovedné správanie sa voči svojmu zdraviu. 
 Aktivity tohto projektu boli zamerané na zdravú výchovu a rozvoj pohybových aktivít, na nové trendy 
v stravovaní, na environmentálnu výchovu, na výchovu k prosociálnosti a humanizáciu výchovno-
vzdelávacieho procesu, na výchovu k manželstvu a rodičovstvu a  bezpečnosť žiakov. 
 Žiacky parlament je neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu.  
Aj tento školský rok bol nevšedný a priniesol mnoho prekvapení a nových situácií. Už v októbri 2020 nastúpili 
žiaci 5. až 9. ročníka na dištančné štúdium z dôvodu pandémie Covid 19. Teraz už všetci vedeli, ako online 
vyučovanie bude prebiehať, pretože mali skúsenosti z predchádzajúceho ročníka. Naplno sa rozbehlo vyučo-
vanie cez aplikáciu ZOOM. V januári sa k nim pridali aj žiaci prvého stupňa základnej školy a deti z materskej 
školy. Žiaci využívali možnosti komunikácie cez EduPage, mail, WhatsApp či mobilné správy. Týmto spôso-
bom sa žiaci 1.-4. ročnika vzdelávali do 8.marca 2021, a starší žiaci sa vrátili do školy až v druhej polovici aprí-
la 2021. 
I napriek týmto opatreniam učitelia tvorivo pracovali so žiakmi. Volili rôzne témy, ktoré mali žiakov v ich do-
mácej izolácii podnecovať pracovať na  zaujímavých projektoch. Uskutočnila sa online prednáška „Medzi na-
mi dievčatami – čas premien“, siedmaci robili projekty na tému ochrany vody a vzduchu, štvrtáci vyrábali kŕ-
midlá pre vtáčiky, druháci varili doma zdravé jedlá a takmer všetci aspoň cez web kameru ukázali svojich do-
mácich miláčikov. Naďalej sme sa venovali separovanému zberu odpadu, zorganizovali zber papiera 
a udržiavali areál školy vo vzornom poriadku. Uskutočnilo sa veľa celoškolských a triednych aktivít. 
Vďaka disciplíne a zodpovednému prístupu všetkých v škole sme zvládli  ukončiť školský rok. 30. júna 2021 
si všetci žiaci mohli prevziať vysvedčenia v škole a odísť na prázdniny. 
                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                                 Mgr. Anna Urbanská, 
                                                                                                 koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie 



Žiaci II. A triedy sa chcú venovať zdravému spôsobu života. Trávia veľa času pobytom na čerstvom vzduchu. Prechádzky, špor-
tovanie a všetky voľnočasové aktivity im robia radosť a vyčarujú im na tvárach úsmev. Súčasnú situáciu a dlhší pobyt doma 
využili aj na to, aby sa naučili pripravovať zdravé jedlá. Stávajú sa z nich šikovní pomocníci rodičov.  

   Pohýbom a vý z ivou ku zdraviu 



Aj keď nám dnešná situácia neumožňuje navštevovať spolo-
čenské a kultúrne podujatia, so žiakmi V.A sme si vymysleli 
malú „náhradu“. Inšpirovala nás k tomu učebnica literatúry 
pre piaty ročník, kde je jednou z tém bábkové divadlo. Nauči-
li sme sa rozpoznávať typy bábkových divadiel a zároveň bá-
bok. Vďaka týmto vedomostiam si žiaci vytvorili bábky – ja-
vajky. Niektorí žiaci uchopili túto úlohu s veľkým nadšením 
a vytvorili si k bábkam aj prostredie z bábkovej hry. Veríme 
tomu, že ich budeme mať príležitosť použiť a vyskúšať aj 
priamo pri hraní.  

Piatači ba bkoherčami 

„Čas premien“ je výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je prostredníctvom besied a prezentácií poskytnúť žiakom 
potrebné informácie o dospievaní, o fyzických a psychických zmenách počas dospievania, ako aj poznatky o hygiene a repro-
dukčnom zdraví. Žiačky siedmych ročníkov ho absolvujú každoročne. Online besedu viedla kvalifikovaná lektorka Mgr. Viera 
Holecová zo spoločnosti MP Education, s.r.o. Dievčatá sa dozvedeli veľa zaujímavých a odborných informácií o období puberty. 
Súčasťou besedy je aj balíček, ktorý dostanú dievčatá po návrate do školy.  

Online predna s ka „Medzi nami dievč atami - Č as premien“ 

Jednou z tém, ktorú sa v učebnici anglického jazyka štvrtáci učia, je počasie. A tak sa naši žiaci stali na chvíľku „rosničkami“. 
Dostali za úlohu naučiť sa naspamäť krátku predpoveď počasia a pripraviť si  rekvizity, aby aj vizuálne naznačili, aké je počasie. 
Na hodine anglického jazyka sme sa tak ocitli v televíznom štúdiu. Každá predpoveď bola sprevádzaná zvučkou. Všetci žiaci boli 
výborne pripravení. Štvrtáci ukázali, že učenie v škole nie je žiadna nuda, ale naopak, že môže byť aj veľkou zábavou.  

Š tvrta či predpovedali poč asie v anglič tine 



I keď už veľkonočné sviatky skončili, chceli sme si ich trocha oživiť s deťmi v školskom klube detí. Maľovali a zdobili sme vajíčka, 
zhotovovali rôzne jarné a veľkonočné dekorácie a pozdravy patriace k veľkonočným sviatkom. Keďže nám počasie prialo, mohli 
sme dodržať našu niekoľkoročnú tradíciu, ktorou je hľadanie ukrytých vajíčok, zajačikov a kuriatok v tráve na školskom dvore. 
Vďaka deťom a ich nadšeniu z hry sme strávili popoludnie plné zábavy.  

V apríli sme sa viac ako inokedy venovali našej prírode. V rámci Dňa Zeme, mesiaca lesov, ochrany prírody a poznávania rôz-
nych živočíchov a rastlín, sme vytvorili rôzne projekty. Teplé lúče jarného slniečka nás lákali von, a tak sme sa rozhodli vyčistiť 
areál za umelým ihriskom pod borovicami. Hrable, lopatky, fúrik, škatule na odpad a pre hygienu rukavice. Bolo to užitočné 
a zábavné zároveň. Potom prišiel zaslúžený oddych. Dievčatá hľadali najkrajšie púpavy a plietli venčeky, chlapci sa venovali 
svojim technickým zručnostiam. Všetkým sa táto činnosť veľmi páčila.  



Spoločné projekty z prvouky pre žiakov II.A triedy sú, hlavne po návrate do školy po dištančnom vzdelávaní, veľmi 
vhodnou aktivitou na podporu spolupráce, tvorivosti, fantázie a vnútornej motivácie. Prírodné spoločenstvá bola 
téma, ktorá deti veľmi zaujíma a bola aktuálne spojená s Dňom Zeme.  

Druha či tvorili projektý ku Dn u Zeme 

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. V tento deň totiž v roku 1970 vedci vyzvali k spoločnému celosvetovému úsi-
liu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. A tradične aj uskutočňujeme k tejto príležitosti vedomostný kvíz vrábeľ-
ských škôl.  
Súťaž organizovala naša škola a Strom života s podporou Mesta Vráble. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom žiaci dopĺňali text 
o planéte Zem, v druhom vypĺňali tajničku o Slovensku a na záver kvíz o prírode – „Vieš, odpovieš?“ Všetci zúčastnení preuká-
zali výborné vedomosti, no zvíťaziť mohol iba jeden. 
Poradie družstiev: 
1. miesto: ZŠ, Levická 903 
2.miesto: ZŠ sv. Vojtecha 
3. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226 
Poradie jednotlivcov: 
1. miesto: R. J. Račeková (ZŠ, Levická 903) 
2. miesto: L. Šimoneková (ZŠ sv. Vojtecha) 
3. miesto: P. Uhrínová (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
4. miesto: A. Golban (ZŠ, Levická 903) 
5. miesto: L. Zúbeková (ZŠ sv. Vojtecha) 
6. miesto: L. Ácsová (ZŠ s MŠ Lúky 1226) 
 
Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble.  

Den  Zeme 2021 - vedomostný  kví z vra beľský čh s ko l 



Dňu Zeme je venovaný 22. apríl. V súčasnom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje 
na dosahy ničenia životného prostredia. Pri tejto príležitosti každoročne organizujeme projektový deň, ktorý je 
zameraný na oboznamovanie sa detí s ekologickými problémami planéty a ich následkami. 
Aj tento školský rok žiaci nezabudli na tento sviatok a vytvorili projekty, plagáty, postery na túto tému, ale netra-
dične, v domácom prostredí, zapojili sa najmä žiaci piateho ročníka. 



 

 

 

 

ČO JE TO STROM ŽIVOTA? 

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politic-
kých 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 ovzdu-
šia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby 
energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok.  

Podľa harmonogramu sa zabezpečuje na škole čistota tried a areálu, šetrenie elektrickej energie a vody, 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. 

 
Prezentujeme sa teda aj v tejto neziskovej organizácii Stromu života. Touto formou chceme poukázať 
na aktivity zapojením do projektov „Modré z neba“. Týka sa monitorovania čistoty ovzdušia. Venujeme 
sa v ňom trom častiam realizovaných v priebehu celého školského roka. Prvú časť vykonávame na je-
seň, meriame smer vetra, druh zrážok, znečistenie, pH, množstvo zrážok od októbra do novembra 
2019,  

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

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

Tento školský rok pracuje nezávislý krúžok Mladý ekológ, ale jeho aktivity sú vedené priebežne, podľa po-
treby so žiakmi VII.A triedy. Tím mladých ekológov:  



Zapojili sme sa do výzvy: Jarné upratovanie s Maxom!  

Motiváciou bol nielen dobrý pocit zo seba, čistá príroda, ale aj odmena. Dôležité je dbať na bezpečnostné nariadenia 
a opatrenia! Nezabudli sme odpad správne vytriediť a poslať fotografiu alebo selfie do správy na facebook. A takto 
sa zapojili naši žiaci: Adam Kováč (V.A) a Liliana Fidesová (V.B). 

                                                 

  

                         PaedDr. Lenka Krajčovičová 

                         Koordinátorka environmentálnej výchovy a STROM-u ŽIVOTA  

Pripomíname si eko-dni, akcie prezentujeme na internetovej stránke školy a  

na eko-nástenke v škole ako aj rôzne eko–hry.   



Dňa 18. mája 2021 sa H. Ondrušová (VIII.A) zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády (kategória E – Poznaj a chráň, 
odbornosť Botanika). Musela zvládnuť teoretickú časť - rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké ná-
zvy a  praktickej časti  vytvoriť herbár a správu z pozorovaných druhov rastlín. Ako úspešná riešiteľka obsadila krásne 4. mies-
to.  

Ú spes na  ries iteľka v krajskom kole Biologičkej olýmpia dý 

Ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 36. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aj v našej škole sa našli talentované 
deti, ktoré rady tvoria a zapojili sa do súťaže. Z 3.a triedy to boli S. Štefanská, M. Paták, N. Macáková, A. Sabo a S. Pňaček. V II. 
kategórii, základných škôl Nitrianskeho okresu, uspela žiačka Vivien Matušková, ktorej srdečne blahoželáme.  

Aj keď tohtoročná situácia nepriala rôznym súťažiam a olympiádam, našli sa 
i také, ktoré predsa len mohli byť zrealizované. Medzi ne patrila matematic-
ká pytagoriáda. Jej školské kolá prebiehali v domácom prostredí.  Najlepší 
riešitelia sa prebojovali do okresného kola, ktoré sa pre žiakov 3. a 4. roční-
ka konalo dňa 13. apríla online formou pod dohľadom pedagógov zo školy. 
Staršie ročníky okresné kolo absolvovali dištančnou formou 14. apríla. Ús-
pešnými riešiteľmi stali: E Klčová (III.B), E. Matušková (III.B), L. Sádovská 
(III.B), M. Maté (IV.B), S. Buranská (IV.B), N. Vargová a U. Kiss (IV.A), F. Še-
melák (V.B), B. Duchoň (V.B), N. Červená (V.A), A. Kováč (VI.A), D. Očovský 
(VI.B). Marco Máté sa stal najúspešnejším zo všetkých riešiteľov v okrese 
Nitra  a za plný počet bodov a za predčasné vypracovanie stanovených úloh 
získal 1. miesto.  

Najleps í  z iak v pýtagoria de z nas ej s kolý 

Vesmí r oč ami detí  



V uplynulom týždni (od 17. do 21. mája 2021) sa naši šiestaci až deviataci mali možnosť, i keď len virtuálne, stretnúť so študen-
tmi zo zahraničia. Bewmith a Baghya zo Srí Lanky a Minh z Vietnamu prezentovali prírodné krásy svojich krajín a životný štýl 
ľudí, ktorí v nich žijú, svoju kultúru a tradície. Vďaka nim naši starší žiaci navštívili ďaleké miesta a spoznali iné zvyky. Rozpráva-
nie študentov bolo zaujímavé a inšpiratívne. Project Educate Slovakia zabezpečuje študentská organizácia AIESEC a naša škola 
sa doň zapojila vďaka rodičovskému združeniu už po štvrtýkrát.  



 Pasovanie prva kov za č lenov  

            Mestskej kniz niče 

Žiaci piateho ročníka sa na biológii učili o rastlinách na poliach, lúkach a pasienkoch. V spolupráci s rodičmi ich nazbierali 
a vylisovali. Takto pripravený botanický materiál rastlín identifikovali pomocou atlasov, encyklopédií a internetu. Rastlinným 
zbierkam vytvorili  pekné  obaly s názvom Môj herbár. U niektorých žiakov to bol aj prvý herbár. Veríme, že v letných mesia-
coch pribudnú ďalšie zaujímavé rastliny.  

     Piatači výtva rali herba re 

V dňoch 3.- 5. júna 2021 žiaci I.A, I.B a I.C  navštívili Mestskú knižnicu. Privítala 

nás pracovníčka knižnice pani Tóthová. Najskôr zoznámila deti s priestormi knižni-

ce a vysvetlila im postup pri požičiavaní kníh a  správne zaobchádzanie s knihami. 

Potom si skupinkách vyskúšali svoju čitateľskú zručnosť. A napokon ich pasovala 

za čitateľov knižnice. V detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozpráv-

kových knihách, encyklopédiách a vyjadrovali svoje zážitky z čítania.  
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