


 

Milí žiaci a všetci v škole! 

  

Za dverami sú už prázdniny. Odpadá školský stres a hlavne pracovný režim. Nastáva čas oddychu a 

týždne sladkého voľna. Všetci v škole si ho zaslúžia. Máme za sebou desať mesiacov tvrdej práce. 

 

 Každé dieťa sníva o tom, že prázdniny preňho budú časom nevšedných zážitkov a dobrodružstiev. Je 

tu čas, naplno si užívať hry a zábavu. Obdobie, keď nemusíte chodiť do školy, robiť si domáce úlohy a po-

pritom ešte chodiť na klavír alebo na doučovanie z angličtiny. Počas prázdnin budete mať viac času na ak-

tivity v kruhu rodiny, na rozvíjanie svojich koníčkov a nadväzovanie  priateľstiev. Možno prvýkrát natriete 

plot, alebo skúsite šnorchlovanie.  Určite nedajte šancu nude, aby bola vašim spoločníkom.  

 

 Želám všetkým veľa letnej zábavy. V septembri sa plní síl a s úsmevom vráťte do školy.  

          Už teraz sa na vás tešíme. 

 

 

        Mgr. Anna Urbanská 
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Volám sa Emma Foltánová a mám 15 

rokov. Absolvovala som ZŠ s MŠ na 

sídlisku Lúky vo Vrábľoch. 

Budúci rok budem pokračovať 

v štúdiu na Párovskom gymnázium 

v Nitre. 

Medzi moje záľuby patrí fotografova-

nie, divadlo, čítanie a hudba. Divadlu 

sa venujem už odmalička a rada by 

som sa mu venovala naďalej popri 

strednej škole. Rada trávim čas vonku 

so svojimi kamarátmi. Veľmi rada sa učím nové jazyky a v budúcnosti 

by som sa ich chcela naučiť čo najviac. Mojím snom je veľa cestovať, 

fotiť a spoznávať nové miesta a kultúry. 



         

Na konci školského roka bolo ocenených riaditeľskou pochvalou  

 viacero žiakov, ktorí si svojím prístupom a príkladom zaslúžia 
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Mesto Viedeň láka turistov nielen počas leta. Vianočné 
trhy rakúskej metropoly patria medzi najkrajšie 
v strednej Európe. Preto sa aj žiaci našej školy vybrali 
dňa 29. novembra nadýchať vianočnej atmosféry. 
S dobrou náladou a očakávaním sme ráno nastúpili do 
dvoch autobusov a pohli sa smerom k Viedni. Prvou 
zastávkou bol Dom mora (Haus des Meeres), ktorý sa 
nachádza v centre Viedne, hneď vedľa známej ulice 
Maria Hilferstrasse. V 10-poschodovej budove sme 
mohli okrem vodných živočíchov obdivovať rôzne terá-
riá s pavúkmi, plazmi, krokodílmi, a dokonca aj voľne 
lietajúce papagáje, vtáky, netopiere a opičky. Zo streš-
nej terasy sme si prezreli nádhernú panorámu Viedne. 
Po prehliadke tropického sveta nás už čakala historic-
ká Viedeň – Hofburg, ulica Graben, Dóm sv. Štefana, 
parlament a napokon radnica a pred ňou aj vianočné 
trhy. Obzreli sme si stánky plné originálnych darčekov, 
ozdôb, ale aj rôznych gastronomických špecialít. Ich 
rozprávková atmosféra a vône punču, pečených gašta-
nov a perníkov nás sprevádzali celou cestou až domov.  

obr-3855-obr1-velky.jpg



V týždni od 27. do 31. januára 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Ski Vitanová. S tradične dobrou náladou 
a chuťou zdokonaliť sa, alebo naučiť sa lyžovať sme vyrazili v ústrety bielej zamrznutej prírode. Prvé dni sme bojovali so silami 
prekonávať sami seba. Postupne sme si našli priestor na užívanie si tohto zimného športu. Aj prvolyžiari zabojovali. Za pomoci 
zdatnejších lyžiarov už vo štvrtý deň absolvovali jazdu na veľkom svahu a bol to zážitok nielen pre nich, ale aj pýcha pre nás 
inštruktorov. Vďaka súdržnému kolektívu a trpezlivým pedagógom sme prežili nádherný týždeň na horách korunovaný nepo-
pierateľným úspechom v lyžovaní. Už teraz nás teší vyhliadka budúcoročnej lyžovačky.      Mgr. L. Oslancová 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Projekt "Škola podporujúca zdravie" je medzinárod-
ný  projekt. Vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej 
organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa začal presadzovať 
ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992. Úzko súvisí s prijatím Ná-
rodného programu podpory zdravia v SR. 

 
 
Organizujeme rôzne akcie, podujatia, súťaže a výstavy, ktoré podporujú telesné a 

duševné zdravie detí a environmentálne myslenie. Mnohé z nich sa stali tradíciou pre záu-
jem nielen našich žiakov, pedagógov, ale aj detí z materských škôl.   

 
V rámci projektu je zdravie chápané ako súhrn telesných, duševných a spoločen-

ských vplyvov vrátane vplyvu životného prostredia.  
 
Cieľom projektu: 

je motivovať čo najviac žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov k ochrane svojho zdra-
via. Jednotlivec má možnosť robiť niečo pozitívne pre svoje zdravie. 
 

Starajte sa o svoje zdravie !

 
                      Mgr. Anna Urbanská 

        koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie 





V dňoch 24. - 26. októbra žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v mestskej plavárni v Leviciach. Výcvik prebiehal pod 
vedením odborných inštruktorov z plaveckej školy Aquasport-Levice. Žiaci boli rozdelení podľa plaveckých schopnosti do 
troch kategórií. Inštruktori nacvičovali s deťmi dýchanie, splývanie, orientáciu vo vode a základy plávania. Popri  výcviku 
mali možnosť užiť si aj hry a šantenie v bazéne. Okrem toho, že prešli plaveckou abecedou a  zdokonalili si svoje plavecké 
schopnosti, po trojdňovom výcviku  preplávali 25 m. Za ich snahu boli odmenení pochvalou trénera a diplomom. 



Detský divadelný súbor MoDRé TraKy má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu. Už tretí rok za sebou sa stal najlepším detským 
súborom na Slovensku, keď na celoslovenskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2019 získal 
s predstavením Zhavranení prvé miesto a postup na najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe, Scénickú žatvu. 
Tomuto úspechu predchádzalo 2. miesto na okresnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Javiskový škriatok v Šali 
a víťazstvo na krajskej prehliadke Detský javiskový sen v Topoľčanoch.  Tvorbu našich žiakov videli počas školského roka diváci 
vo viacerých mestách. S predstavením Hore sa odprezentovali na Dňoch neprofesionálneho umenia v Bratislave, na festivale 
Kračúň v Bánovciach nad Bebravou  a na Scénickej žatve 2018 v Martine. Pouličným predstavením Obrazy zo života Janka 
Hraška spestrili program poslednej Divadelnej Nitry. A len pred týždňom sa vrátili z festivalu Detská scéna, ktorý sa koná ako 
prehliadka najlepšej detskej tvorby v Čechách, kde hosťovali s inscenáciou Hore. Súbor tvorí približne 30 detí, ktoré sa učia 
prostredníctvom princípov tvorivej dramatiky vyjadrovať svoje názory na svet okolo seba a účelne používať  nástroje divadel-
nej tvorby pre stavbu inscenácií. Ak by ste sa chceli potešiť s nami z našej tvorby, radi vás privítame v našom divadelnom štú-
diu 22. júna na ZŠ s MŠ, Lúky 1226, na ukončení divadelnej sezóny2018/2019.  Našu prácu finančne podporuje mesto Vráble, 
Nitriansky samosprávny kraj a Rada rodičov.                                                   PhDr Štefan  Foltán ( vedúci súboru) 

Primátor mesta Vráble, T. Tóth, odovzdal 16. novembra  2018 na slávnostnom 
zhromaždení členom nášho detského divadelného súboru MoDRé TRaKy Ve-
rejné uznanie za rozvoj kultúrno-spoločenského života v meste a za reprezen-
táciu mesta Vráble doma i v zahraničí. Ocenenie si prevzali z rúk primátora 
priamo členovia súboru. Je to pre nich zároveň záväzok, udržať si svoje dobré 
meno v priestore detského amatérskeho divadla a úspešne reprezentovať aj 
naďalej mesto Vráble,  a zároveň aj našu školu.  



Žiaci sa do školy vraj netešia. Toto tvrdenie určite neplatí pre našich siedmakov, ktorí sa už druhýkrát rozhodli v škole stráviť 
viac času, než im to nariaďuje školský rozvrh. Z 23. na 24. novembra strávili v škole noc. Pripravili si spoločne večeru, dovolili 
strachu, aby ich ovládol počas nočnej hry, rozveselili sa spoločnými hrami a zaspávali pri rozprávke, skoro nadránom. Po budíč-
ku a rannej tanečnej rozcvičke sa pobalili a išli domov dospať zameškané.  

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa 3.A preme-
nila na strašidelnú triedu. Deti sa prezliekli za čarodejni-
ce, duchov, upírov a kostlivcov. Halloweenskú náladu 
bolo cítiť na každej hodine. Naše ,,strašidlá“ museli po-
čas  halloweenskeho dňa splniť mnoho hrôzostrašných 
úloh a zúčastniť sa strašidelných aktivít.  





Máj je mesiac, v ktorom si pripomíname Deň matiek. Tento rok sme sa rozhodli osláviť ho 
inak – aranžovaním. Mamičky spolu s deťmi vytvorili nevšedné aranžmány. Pracovali zväčša 
s prírodným materiálom. Kreatívnym mamičkám sa páčilo najmä viazanie kytíc z poľných 
kvetov a tvorba venčekov, deťom vytváranie lízankových kytíc a kvetinových čeleniek.  

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Je to oslava obetavosti a lásky matiek. Aj žiaci 2.b 
so svojimi mamičkami si tento sviatok pripomenuli športovo, cvičením zumby v telocvični školy. Aspoň na chvíľu zabudli na 
všetky povinnosti, starosti, stres a koniec dňa si spríjemnili tancom. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas si spoločne zacvičiť 
a trošku sa rozhýbať.    



Kto je Natálka a aká je? O tom našim tretiakom a štvrtákom prišiel 
porozprávať pán spisovateľ Stanislav Repaský. Pútavým spôsobom 
priblížil deťom knihu Natálkine dobrodružstvá. Deti si okrem čítania 
úryvku z knihy mohli pozrieť  aj farebné ilustrácie. Aktívne  sa zapá-
jali do besedy, dotvárali dej príbehu, vymýšľali názvy k jednotlivým 
ilustráciám a odpovedali na 
otázky. Okrem iného sa dozve-
deli, ako vzniká kniha, a či je 
jednoduché stať sa spisovate-
ľom. Na záver besedy nesmela 
chýbať autogramiáda. S knihou 
o Natálke sa však nelúči-
me.  Budeme si ňou spestrovať 
hodiny čítania.  

Dňa  11. 4. 2019 do našej školy zavítala známa slovenská spisovateľka, 
Gabriela Futová. Netrpezlivo ju očakávali naši tretiaci a štvrtáci. Pre 
pani spisovateľku si pripravili zvedavé otázky z kníh, ktoré prečítali 
a farebné ilustrácie. Z jej humorného rozprávania sme sa dozvedeli veľa 
o jej profesijnom i osobnom živote. V diskusii sme zistili, že od malička 
rada čítala a písala, a preto sa rozhodla študovať žurnalistiku. V písaní ju 
inšpirujú aj zvieratá, ktorých má doma hneď niekoľko. Pre detských 
čitateľov doposiaľ napísala 19 kníh. Jej knižky sú pútavé, zábavné  aj 
poučné. Niektoré deti sa preto rozhodli rozšíriť svoje domáce knižnice 
o nové knihy. Zo stretnutia sme si odniesli nevšedný zážitok.  



19.11.2018 sa naši žiaci: L. Hegeduš, P. Macák, M. Oslanec a J. Valach zúčastnili Maj-
strovstiev okresu Nitra v stolnom tenise žiakov základných škôl. Na turnaji súťažilo 22 
škôl a naši chlapci obsadili slušné 6.miesto, obhájili tak vlaňajšie umiestnenie a výhod-
nejšie nasadenie do skupiny pre budúci rok, za čo patrí všetkým pochvala.  

12. 3. 2019 sa naši volejbalisti - žiaci 7. - 9.ročníka - zúčastnili na 
Majstrovstvách Nitrianskeho kraja vo volejbale v Leviciach. Postú-
pili tam ako víťazi okresného kola, ktoré sa konalo 21. 1. 2019 
v Nitre  

Dňa 21. marca 2019 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v športovej gymnastike, kto-
rých sa zúčastnili aj žiaci a žiačky našej školy. Súťažilo sa v troch kategóriách: kategó-
ria 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 ti-
tul  majsteriek Nitrianskeho okresu a budú okres Nitra reprezentovať na Majstrov-
stvách kraja v Nových Zámkoch.  

Gýmnastký obha jili minúloroc ný  titúl 

Po úspešnom obhájení 1. miesta na 
Majstrovstvách okresu Nitra v streľbe zo 
vzduchových zbraní sa naši žiaci zúčas-
tnili majstrovstiev kraja. Našu školu re-
prezentovali dve družstvá. V kategórii 
mladší žiaci: Jakub Cagáň, Maximilián 
Filip Oslanec, Matej Šrank a v kategórii 
starší žiaci a žiačky: Hana Sádovská, Pat-
rícia Blahová, Karin Kováčiková 
a Samuel Sasko. V súťaži družstiev mlad-
ší žiaci obsadili pekné 3. miesto a starší 
žiaci a žiačky sa umiestnili na 4. mieste. 
Chýbal kúsok športového šťastia 
k pódiovému umiestneniu a zisku ví-
ťazného pohára pre našu školu.  





 

 

ČO JE TO STROM ŽIVOTA? 

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických 
subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom 
území Slovenskej republiky. Strom života sa vyvinul z prvého ochranárskeho hnutia detí a mládeže, ktoré zahájilo 
svoju činnosť v roku 1979. 

Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sa zameriavajú na tému čistoty ovzdušia, 
na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a 
na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok.  

Podľa harmonogramu sa zabezpečuje na škole čistota tried a areálu, šetrenie elektrickej energie a vody, starostli-
vosť o zeleň aj kvetinovú výzdobu interiéru školy.  

Naša škola každý rok organizuje aj zber papiera, čím pomáhame šetriť lesy.  



Na našej škole nám rastú „mladí vedci“ a to nielen na hodinách fyziky alebo chémie.  

Aj na hodinách biológie žiaci pomocou moderného digitálneho mikroskopu pozorujú prírodu, mikroorganizmy, časti rast-
lín, živočíchov aj človeka. Žiaci so žiackymi mikroskopmi pracujú samostatne aj v skupinách. Používajú rôzne dostupný 
biologický materiál. 

      

 

       

 

 

Na hodinách geografie vyrábajú okrem iných aktivít a rôznych projektov aj 3D modely ako napríklad slnečnej sústavy alebo 
vlastnoručne vyrobenú funkčnú lávovú sopku.  

 

                 Viktória a Laura Krajčovičové, V.A                                                                                             Model slnečnej sústavy 



Týmto sa u žiakov prejavuje väčší záujem o prírodné vedy a takto dokážu využiť svoje teoretické vedomosti i poznatky 
v praxi. 

PaedDr. Lenka Krajčovičová 

 /vyučujúca BIO, GEO/ 

 

                     Model sopky                   Model a historický dokument Bratislavského hradu 

  Jakub Prešinský      Marek Hudec, V.A – pokusy aktívnej sopky             Model bunky       Lea Grácová, VI.B  



 

„EKOPOSTER 2018“ 

Kategória žiaci ZŠ: 5.ročník – Laura a Viktória Krajčovičové (V.A)  

                                                   s názvom práce „Dve tváre prírody“ 

8. ročník - autori: Hana Sádovská, Natália Mihóková,  

     Karin Kováčiková (VIII.B) s názvom práce „Ži a nechaj žiť!“ 

 

 

Prezentujeme sa teda aj v tejto neziskovej organizácii Stromu života. Touto formou chceme poukázať na aktivity 
zapojením do projektov „Modré z neba“. Týka sa monitorovania čistoty ovzdušia. Venujeme sa v ňom trom čas-
tiam realizovaných v priebehu celého školského roka. Prvú časť vykonávame na jeseň, meriame smer vetra, druh 
zrážok, znečistenie, pH, množstvo zrážok od októbra do novembra 2018,  

t.j. 25 dní. Druhú časť na jar, t.j. jarné merania od marca do apríla 2019. 



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

 

Tento školský rok pracuje nezávislý krúžok Mladý ekológ, ale jeho aktivity sú vedené priebežne, podľa potreby so 
žiačkami IX.B triedy. 

Na škole organizujeme mestské kolá Deň vody ako aj Deň Ze-
me !!! 

Zapojili sme sa aj do fotografickej súťaže „Zrkadlo duše“ Stromu 
života, ktorá trvala do novembra. Menovite: Emma Foltáno-
vá, Samuel Chlpík, Chiara Leckéšová, Liana Sára Steinbauerová, 
Linda Réšoová, Slavomíra Kušanová, Vanesa Ďuráčová, Samuel 
Chlpík, Ivan Gajdošík – IX.B.trieda. 

                                         

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

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

                         PaedDr. Lenka Krajčovičová 

                         Koordinátorka environmentálnej výchovy a STROM-u ŽIVOTA  





Počas pobytu v škole v prírode v Tatranskej Štrbe žiaci III. B navštívili  Dom seniorov. Hlavnou myšlienkou bolo urobiť nieko-
mu deň krajším a spríjemniť ho nečakanou návštevou. Návšteva nebola náhodná, nakoľko tomu predchádzala Vianočná poš-
ta, ktorú tretiaci posielali práve do tohto zariadenia. Teraz sa im naskytla príležitosť, spoznať starkých osobne a vidieť ako žijú 
ľudia, ktorí sú osamelí a odkázaní na cudziu pomoc. Žiaci si pripravili malé darčeky a zhotovili pozdravy s prianím, ktoré im 
osobne odovzdali. Nedá sa opísať radosť a vďačnosť starčekov zo stretnutia  s deťmi. Zaspomínali si na svoju mladosť a svo-
jich príbuzných. Predstavili nám svoje záľuby, pracovné dielne, psíka, ktorý im slúži na terapiu, zaspievali, zahrali na klavíri a 
harmonike. Každý z nich bol niečím jedinečný. Zdieľajú však spoločnú jeseň života s úsmevom na tvári a s veselosťou. Pre-
svedčili sme sa, že vďaka zariadeniu je o nich postarané po všetkých stránkach. Zažívajú pohodlie, relax, zdravotnú starostli-
vosť a krásne prostredie, ktoré si určite zaslúžia. Pre žiakov to bol nevšedný zážitok. Rozlúčili sa s nimi prianím toho najdôleži-
tejšieho:  Ďakujeme Vám a veľa zdravia, naši seniori!                                                                                            Mgr. L. Macáková 



Počas novembrovej návštevy Planetária v Žiari nad Hronom prenikli žiaci 4. ročníka s triednymi učiteľkami S. Kramárovou a A. 
Urbanskou do tajov vesmíru. Žiaci sa usadili  do pohodlných kresiel a sledovali nádherný umelý obraz nočnej oblohy nad ich hla-
vami. Zobrazovali sa tu hviezdy, planéty, Mesiac, kométy i Slnko. Planetárium nám umožňuje sledovať súhvezdia, zmeny hviezd-
nej oblohy počas roka, striedanie dňa, noci a ročných období na našej planéte. Návšteva planetária prispela k  rozšíreniu vedo-
mostí žiakov, k rozvoju predstavivosti a k popularizácii astronómie.                                                                        Mgr. A. Urbanská 



Žiaci štvrtých ročníkov s triednymi učiteľkami  Mgr. S. Kramárovou a Mgr. A. Urbanskou sa zúčastnili vlastivednej exkurzie do 
Piešťan.  Prehliadku začali vyhliadkovou plavbou loďou po priehradnej nádrži Sĺňava, ktorá je zásobárňou vody pre elektráreň. 
Videli vodnolyžiarsky vlek, vtáčí ostrov Čajka, ktorý je zahrnutý do zoznamu vzácnych vtáčích území Európy. Na Kolonádovom 
moste, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa odfotili pri soche barlolamača odliateho z bronzu. Zastavili sa pri liečivom 
prameni na kúpeľnom ostrove a prezreli si liečebné domy 
s nádherným okolím vhodným na relax. Prezreli si vystavované 
exponáty aj s odborným výkladom v Balneologickom múzeu. 
Príjemným spestrením bola prehliadka mesta  z vláčiku.   

Nitra je mesto s bohatou históriou a krásnymi pamiatkami. Preto si ju naši tretiaci vybrali ako miesto koncoročného výletu. 
O tomto meste sa žiaci učia aj na hodinách vlastivedy. Kultúrne dedičstvo chceli vidieť na vlastné oči. Nitriansky hrad, Kostola 
sv. Emeráma a Námestie Jána Pavla II. sa deťom veľmi páčili. Keďže nám počasie prialo, z hradieb sme  mali nádherný výhľad 
na celú Nitru. Príjemnou prechádzkou popri sochách v podhradí sme sa cez Pribinovo námestie dostali do parku na Sihoti. Tu 
si žiaci užili zvieratá a zábavné atrakcie. 



Škola v prírode je vždy miestom zážitkov a dobrodružstiev. Dňa 20. mája žiaci 3. a 4. ročníka  odcestovali na 5 
dní za zábavou do Tatranskej Štrby. Miestom vytúženého pobytu sa stal Hotel Rysy. Privítali ich do hmly zahale-
né končiare Tatier, ktoré poskytovali neopakovateľnú panorámu tatranskej prírody. Aj napriek nepriaznivému 
počasiu mali žiaci každý deň pestrý športový a kultúrny program.  Postarali sa o to šikovné animátorky. Deti si vyskúšali svoje 
sily, schopnosti a odvahu v športových súťažiach. Na večernom programe mali šancu prejaviť svoj talent v speve , v tanci alebo 
v maľovaní. Okolie a krásne výhľady lákali na vychádzky do neďalekej prírody. S triednymi pani učiteľkami Mgr. J. Füleovou, 
Mgr. L. Macákovou, Mgr. S. Kramárovou a Mgr. A. Urbanskou žiaci navštívili tatranskou železnicou Štrbské pleso. V Starom 
Smokovci v Tricklandii zažívali jedinečné putovanie rozprávkami zábavnou a vtipnou formou a vyskúšali si rôzne optické ilúzie. 
Počas pobytu v tatranskej škole v prírode sa žiaci nielen zabavili, ale aj načerpali ďalšie vedomosti  a zároveň spoznali no-
vé,  krásne miesta nášho Slovenska.                                                                                                                              Mgr. L. Macáková 



 

Po náročných týždňoch sa deviataci konečne dočkali koncoročného výle-
tu. V piatok 31. mája 2019 žiaci IX. A s dobrou náladou nastúpili do auto-
busu a vybrali sa smerom k Nemeckej. Užili si tri dni zaslúženého oddy-
chu, plné zábavy a nových zážitkov. Po prvýkrát si vyskúšali splav rieky, za 
ktorý dostali aj certifikát. V posledný deň sa nezľakli ani búrky, keď preko-
nali 10 km túru z prekrásneho prostredia Krpáčova. Tento výlet bol po-
slednou bodkou za spoločnými zážitkami jednej triedy.   

                                                                                                     Mgr. L. Gulášová 



Dňa 10. júna 2019 privítali žiaci našej školy 
olympijského víťaza v chôdzi, Mateja Tótha. 
O svoje veľké športové úspechy sa podelil na 
otvorenej besede. Prekvapilo nás, koľko odrie-
kaní a zodratých tenisiek je potrebné k prvej 
medaile.  Matej Tóth nás motivoval svojou 
skromnosťou, trpezlivosťou a láskavým prístu-
pom. Tvrdí, že z každého z nás sa môže stať 
športovec. On sám začínal ako pevnejší chlapec 
a spočiatku obsadzoval  4. a  5. miesta. Pozýva 
nás do svojej,, Športovej Akadémie „ ktorá pra-
cuje od septembra 2018 na našej škole. Jej 
cieľom je zlepšiť našu ,,kondičku“ , držanie tela 
a vytvoriť tak predpoklady dobrého športovca. 
Srdečne ďakujeme,  pán Matej Tóth, že ste si 
našli čas pre nás. 





                                       Ozveny z lúk 

                                     školský časopis 
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