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PREDHOVOR 
Školský rok je v plnom prúde a v plnom prúde bola a naďalej je 
aj činnosť členov školskej redakčnej rady, vďaka ktorým uzrel 
svetlo sveta náš nový školský časopis AKTOVKA.  Názov 
časopisu vybrala porota, dá sa povedať, zámerne. Tak, ako do 
aktovky skryjeme “všeličo”, aj náš školský časopis bude prinášať 
rôznorodé témy.  
Pri práci s časopisom sa stal pre nás inšpiráciou a “odrazovým 
mostíkom” práve deň, kedy sa “hŕstka žiakov” - členov školskej 
redakčnej rady, pod naším vedením, zúčastnili na workshope 
"Tvorba školských časopisov", ktorý organizoval Spoločný 
školský úrad v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Odborníci nám 
odovzdali mnoho praktických informácií týkajúcich sa tvorby 
školských časopisov, dotkli sa aj žánrového a obsahového 
spracovania tém, fotografovania, editovania, grafických pravidiel 
a pod. Vysvetlili nám aj to, ako sa chrániť pred nepravdivými 
informáciami. Poznatky sme sa snažili aplikovať už v tomto 
prvom čísle, postupom času sa budeme snažiť reagovať aj na 
Vaše požiadavky a časopis robiť ešte lepším, pretože máme veľké 
nadšenie, dobrý pocit a chuť písať, fotografovať, tvoriť a 
vydávať skvelý časopis pre Vás… 
 
Veľká vďaka patrí pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej za 
pozitívny prístup a pomoc pri zrode AKTOVKY, členom 
redakčnej rady a všetkým Vám, ktorí ste do časopisu prispeli. 

Lucia Repková a Ma!ina Karasová
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Koľko rokov učíte na tejto škole?

Prvý  kontakt  s našou  školou  som  mala  ako 
zastupujúca  učiteľka  za  moju  kolegyňu  p.  uč. 
Máriu  Hučekovú  v roku  2002  a 2003.  
Natrvalo som sa ku škole pripútala v roku 2004 
ako  učiteľka  matematiky  a fyziky  a triedna 
učiteľka  triedy  s rozšíreným  vyučovaním 
matematiky a prírodovedných predmetov. (Moji 
zlatí,  dnes  sú  z nich  úspešní  mladí  ľudia 
a niektorí sú už aj rodičmi).

V roku 2009 som sa po výberovom konaní stala 
riaditeľkou školy,  dnešným dňom so vo funkcii 
už druhé volebné obdobie. Takže podčiarknuté, 
spočítané,  14  rokov  s jednou  6  mesačnou 
prestávkou na materskej dovolenke �

Aké boli Vaše začiatky na tejto škole?

Ako  každého  začínajúceho  mladého  učiteľa. 
Prišla  som síce  ako  absolventka  Matematicko-
fyzikálnej  fakulty  UK v Bratislave  vyzbrojená 
od  hlavy  až  po  päty  vzorcami,  definíciami 
a dôkazmi matematických viet ale až v reálnej 
triede s deťmi a ich každodennými radosťami 
i starosťami som si uvedomila, že učiteľstvo je 
krajš ie  ale  aj  náročnejš ie  ako  nám  to  na 
cvičeniach z didaktiky predmetov vysvetľovala 
profesorka. Hneď prvý rok som sa stala triednou 
učiteľkou  25  fantastickým  mladým  ľuďom 
a popri tej denno-dennej vyučovacej povinnosti 
som sa vrhla  do písania  a realizácie projektov. 
A naša  škola  bola  naozaj  vo  viacerých  aj 
úspešná, a pre mňa to bol úspech o to viac, že 
uznanie pre našu školu prichádzalo  od cudzích 
ľudí,  ktorí  komjatickú  školu  vždy  hodnitili  na 
vysokej úrovni. 

Ako by ste predstavili našu školu žiakom, ktorí 

ju nepoznajú ?

Sme ako veľká rodina,  v ktorej  platia  dohody 
a pravidlá  (každý  môže prispieť  k jej  rozvoju 
koľko  zvládne  a chce),  v ktorej  sa  spoločne 
smejeme  a teš íme  z úspechov  a vždy 
vyriešime problém k spokojnosti väčšiny. Máme 
veľa pekných dní a zážitkov počas spoločných 
aktivít  a tie  horšie  a náročnejšie  dni  (plné 
písomiek a skúšania �) sa snažíme absolvovať 
v priateľskej  a podporujúcej  atmosfére.  Ja 
osobne  sa  snaž ím  každoročnými 
rekonštrukciami  priestorov  spríjemniť  pobyt 
žiakov  v škole,  mojim  cieľom  je  vybudovať 
školu  otvorenú  pre  š i r š iu  komuni tu 
a samozrejme  ako  vedúci  zamestnanec  v čo 
najmenšej  miere  zaťažovať  učiteľov,  aby  sa 
mohli venovať práci, ktorú milujú. 

Uvítali by ste školskú diskotéku? Aký máte na 

to názor?

Ako  žiačka  školy  rozhodne  �.  Myslím  si,  že 
žiaci majú veľa možností prejaviť sa aj v tomto 
smere, či je to Fašiangový karneval alebo Venček. 
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Prečo ste sa rozhodli stať pani učiteľkou?

Ja som sa ako učiteľka asi aj narodila. �  Keďže 

som  sa  nevedela  šplhať  na  lane,  čo  bolo 

podmienkou talentových prijímačiek na strednú 

pedagogickú  školu,  vybrala  som si  gymnázium 

a po jeho absolvovaní, hor sa na učiteľský smer 

mojich  obľúbených  predmetov  -  matematiky 

a fyziky. Alebo to boli moji obľúbení učitelia? 

Ako Vy osobne vnímate svojich žiakov? 

Sú  proste  moji.  Naši.  Preto  sa  stále  snažím 

vštepovať  aj  kolegom  ale  aj  rodičom  detí,  že 

všetci musíme ťahať  za jeden povraz, že všetci 

sme  na  jedne j  lodi  a  n ikdy  sme  ž i adnu 

pripomienku  nemysleli  urážlivo,  ale  ako  cestu 

k spoločnému dobru pre naše, ich deti. 
Na  poradách  sa  často  rozprávame  o Vašich 

pokrokoch  za  tých  9  rokov,  spomíname  na 

brepty  a  Vaše  vylomeniny,  čo sa  Vám podarilo 

a aj to, čo Vás poriadne potrápilo. Teší nás, keď 

po  rokoch  opäť  zaklopete  na  dvere  našich 

kabinetov  a prídete  sa  pochváliť,  či  len  tak, 

nezáväzne  porozprávať.  Želám  Vám,  aby  ste 

v živote  stretávali  len  dobroprajných  ľudí  a 

nezažívali sklamania a nenaplnené túžby.

Máte Vy vo svojej profesii ešte nejaké túžby, sny, ktoré 

by ste si chceli splniť?

Kto ich nemá, nech ani večer nejde spať. � 
Mám,  je  ich  veľa  aj  osobných,  aj  pracovných, 

snažím sa ich postupne realizovať. Tie pracovné 

by som nazvala skôr nevyhnutnosťami, aby som 

profesijne nezaspala na vavrínoch a so mnou aj 

škola.  Ale,  ak ste  chceli  počuť,  že dať  žiakom 

viac  prázdnin,  zrušiť  vyučovacie  predmety  a 

známky,  tak to Vás asi sklamem.

Na čo ste mimoriadne hrdá? 

Na  svo j i ch  ko lego v.  Na  i ch  ľudskosť 

a dobrosrdečnosť  a pracovitosť  a nadšenie a 

altruizmus  a lojalitu  a podporu,  ktorú  mi 

dávajú.  Sú  to  úctyhodní  ľudia,  ktorí  nie  raz 

uprednostnili svoju prácu pred rodinou, zdravím 

a pohodlím.  Ja sa každé ráno do práce teším. A 

dúfam, že je nás viac.

Aké ste mali pocity, keď ste sa dozvedeli, že budete 

riaditeľkou školy? 

Určite som mala radosť z úspechu, ale každým 

dňom vo  funkcii  som mala  väčší  rešpekt  pred 

tým,  za  čo  všetko  zodpovedám.  Sadla  som  si 

preto  k zákonom,  vyhláškam,  predpisom, 

vypracovala  nevyhnutné  dokumenty,  nastavila 

procesy.  Dnes,  keď  som  obklopená  ľuďmi, 

ktorým dôverujem a mám už nejaké skúsenosti 

(aj  s kontrolami  a inšpekciami� )  strach 

pominul,  ale  zodpovednosť  a profesionálny 

prístup vyžadujem od seba stále viac.

Otázky položili: Zoja Rosivalová, Peter Zábojník, 6.A.
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NOVINKY V ŠKOLE 

VEDOMOSTNÉ OSTROVY 
 
S potešením konštatujeme,   že naša základná 
škola bola jednou zo 100 vyžrebovaných a v rámci 
nového projektu Nadácie Volkswagen Slovakia 
Vedomostné ostrovy sme získali interaktívnu 
vzdelávaciu pomôcku Vedomostný ostrov spolu 
s bezplatným pripojením na internet na dva roky. 

Čo je Vedomostný ostrov? 
Je to interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen 
žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé 
poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka 
množstvo interaktívnych vedomostných úloh  
z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú 
pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa 
na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. 
Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, 
vplyvom na životné prostredie, návodmi 
n a d o m á c e p o k u s y, v i d e a m i a i n ým i 
zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj 
pri výbere budúceho povolania. 

Čo sme získali? 
Interaktívny kiosk plný zaujímavých vedomostí, 
veselých testov a bezplatného pripojenia na dva 
roky. Veríme, že sa nám vďaka Vedomostným 
ostrovom podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj 
tým deťom, pre ktoré nie je prístup na internet 
samozrejmosťou. 

Ciele projektu: 
*Podporiť inovatívne formy vzdelávania 
na základných školách, predovšetkým v oblastiach 
techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, 
ekológie a fyziky  
*Podporiť interaktívne formy vzdelávania 
prepájajúce teoretické poznatky s praxou 
a s kariérnym poradenstvom  
*Rozšíriť dostupnosť IKT na školách  
*Podporiť zlepšovanie prístupu k moderným 
metódam vzdelávania pre všetkých žiakov 
základných škôl 

Mgr. Mária Kéryová 

HURÁÁÁ “na ostrovy” 

Dňa 16. februára 2018 sa v našej základnej škole 
konalo školenie zamerané na používanie 
interaktívneho kiosku - Vedomostný ostrov.  
Dvaja žiaci z každej triedy boli poučení o 
možnostiach práce s kioskom a o zaobchádzaní s 
ním. Školením nás sprevádzala pani učiteľka Mgr. 
Mária Kéryová, ktorá nám podala bližšie 
informácie o tejto zaujímavej vzelávacej pomôcke 
určenej pre nás aj pre učiteľov. Prvú časť 
vyučovacej hodiny sme strávili prácou na 
počítačoch, kde sme sa dozvedeli veľa nového. 
Potom sme sa presunuli ku kiosu a naučili sa 
zapnúť a vypnúť kiosk a využívať ho v praxi.  
Našou úlohou teraz bude, zaškoliť našich 
spolužiakov. Tešíme sa, že budeme môcť získavať 
nové informácie vďaka kiosku. Veľká vďaka patrí 
panu učiteľke Kéryovej, že je kiosk náš…  

Bibiana Trstenovičová, 7.B.
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“…žiaci spoznávajú svet psov, učia 
sa rozoznávať správanie psíkov, 

metódy výcviku, rôzne spôsoby 
kŕmenia, starostlivosť o srsť a zdravie 

psíka…” 
Všetko sa začalo,  keď na našu školu 
prišla nová pani učiteľka, veľká 

milovníčka psíkov. So súhlasom pani 
riaditeľky založila nezvyčajný krúžok s  takmer nič 
nehovoriacim názvom - KYNOLOGICKÝ KRÚŽOK. 
Tento zvláštny pojem, KYNOLÓGIA, oslovil mnohých žiakov 
našej školy, ktorí majú doma psov a radi by ich niečo naučili. 
Deti sa najprv oboznámili s  činnosťou, ktorou sa na krúžku 
zaoberáme. Cieľom krúžku je naučiť žiakov ako sa správať 
k  psíkom, ako sa o  nich starať a  ako ich vychovávať. Žiaci 
spoznávajú svet psov, učia sa rozoznávať správanie psíkov, 
metódy výcviku, rôzne spôsoby kŕmenia, starostlivosť o  srsť 
a  zdravie psíka. So žiakmi sa rozprávame aj o možnostiach 
trávenia času so svojimi psíkmi, ako sú rôzne psie športy, 
výstavy, súťaže a podujatia pre psov a psíčkarov. Zároveň počas 
krúžku sami trénujú vlastného psíka, aby im medzi ľuďmi 
nerobil hanbu a mohli sa pochváliť dobre vycvičeným a milým 
psíkom. Tento rok máme, ešte okrem iného, v  pláne 
zorganizovať zbierku pre psí útulok, aby sme pomohli psíkom, 
ktorí nemali šťastie na dobrých „páničkov“ a „paničky“. A radi 
by sme niektorý z  útulkov aj navštívili a  dozvedeli sa ako 
funguje a pomáha opusteným a  týraným psíkom. Boli by sme 
radi, keby naše pozvanie prijali aj kynológovia z Kynologického 
klubu Nitra – Dolné Krškany, ktorí by nám ukázali nielen 
základnú poslušnosť, ale aj prácu psov obranárov. 
Obľúbeným členom je aj verný spoločník pani učiteľky 
Andočovej, psík Kubko, ktorý je vzorom pre našich psov 
a všetky cviky nám s radosťou za odmenu ukáže. 
Sme radi, že náš voľný čas môžeme tráviť s našimi najlepšími 
kamarátmi a zlepšovať tak život sebe aj im. �  

Mgr. Veronika Andočová
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KYNOLOGICKÝ 
KRÚŽOK

Žiaci o krúžku: 
Havkáči je náš nový klub 
psíčkarov. Kynologický 
záujmový krúžok vedie pani 
učiteľka Veronika Andočová. 
Náplňou našej činnosti je 
správne sa postarať o 
našich psíkov, naučiť ich 
z á k l a d o m p o s l ušn o s t i 
(sadni, ľahni), rešpektu a 
trénovať ich. Klub má 37 
členov. Chodíme na cvičisko 
za školou. Je tam vhodná 
trávnatá, veľká plocha. 
Občas zájdeme so psíkmi 
do parku. No, a ak je 
škaredé počasie, sme v 
škole, preberáme teóriu o 
psíkoch, rozprávame sa a 
vzdelávame. Chov psíkov sa 
nazýva kynológia. Na krúžku 
kynológie sme sa naučili 
vodiť psíkov popri nohe, 
u č í m e i c h , a b y n á s 
rešpektovali a mnoho iného. 
Zistili sme, že starostlivosť o 
psíkov nie je ľahká, ale náš 
krúžok prispeje k tomu, aby 
sme to zvládli perfektne a 
chodíme tam radi. 

Monika Hašková a Zlatka 
Borbélyová 
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“…chválim mojich žiakov za ich obrovské 
nadšenie, spoluprácu a snahu hľadať 
odpovede na niektoré otázky, ktoré  možno 
navždy zostanú nezodpovedané…”  

Krúžok Tajomstvá histórie bol na našej školy 
otvorený v roku 2015 a odvtedy sa teší úspechu 
najmä mladších žiakov druhého stupňa, nakoľko je 
zameraný na najväčšie záhady a tajomstvá svetovej 
a slovenskej histórie. Nakoľko štandardné hodiny 
dejepisu neponúkajú dostatočný priestor  pre tieto 
témy, na krúžku je možné sa im naplno venovať. 
Krúžok ponúka zaujímavé doplnenie dejepisného 
učiva 2. stupňa, na každom stretnutí spolu so 
žiakmi rozoberáme nejakú zo záhad, ktoré sa v 
ľudskej histórii odohrali. Žiaci sa pomocou 
prezentácií, videí, zvukových záznamov, filmových 
ukážok či písomných prameňov dozvedia potrebné 
informácie o nejakej tajomnej či zaujímavej 
udalosti, ktorú sa následne formou modelových 
situácií, polemík, didaktických hier, či diskusií 
pokúšajú objasniť. Väčšina vybraných tém totiž 
ponúka obrovský priestor pre rôzne teórie, 
hypotézy či konšpirácie. Týmto spôsobom sme na 
krúžku rozoberali mnohé záhadné historické 
udalosti: atentát na Kennedyho, osobu Alžbety 
Báthoryovej, plavbu lode Marie Celeste, tajomstvo 
Tutanchamonovej hrobky, záhadné úmrtia slávnych 
osobností, historické pozadie piatku 13-teho 
a mnohé iné...  
Cieľom krúžku je nielen oboznámiť žiakov 
s uvedenými udalosťami, ale aj prehlbovanie 
a upevňovanie ich doterajších dejepisných 
vedomostí, zdokonaľovanie komunikačných, 
argumentačných zručností, podpora analytického 
myslenia, schopností hľadať príčiny, dôsledky 
a súvislosti medzi rôznymi udalosťami ľudskej 
histórie. Žiaci sa tak učia porozumieť dejinám, 

zovšeobecňovať a logicky 
triediť jednotlivé udalosti 
histórie. V tomto školskom 
roku krúžok navštevujú žiaci 
5. a 6. ročníka, ktorých treba 
pochváliť za ich obrovské 
nadšenie, spoluprácu a snahu 
hľadať odpovede na niektoré otázky, ktoré  možno 
navždy zostanú nezodpovedané... 

Mgr. Miroslava Műllnerová vedúca krúžku 

SÚŤAŽ 

Milí kamaráti,  
my sme sa už zoznámili. 
Ja som Vaša kamarátka 

AKTOVKA. Určite ste si 
vš iml i , že v našom 
časopise Vás, okrem mňa, 
sprevádza aj môj kamarát. 
Lenže on ešte nemá meno. 

Vašou úlohou bude , mu meno 
vymyslieť. Svoje nápady napíšte na kúsok papiera 
a vhoďte ich do schránky žiackej školskej rady 
alebo pošlie na e-mail lucia@repkova.eu.  

Výherca získa budúce číslo časopisu ZDARMA.
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Detský folklórny súbor Mladosť mal v Komjaticiach dlhoročnú tradíciu. Po 
dlhšej nečinnosti bol v septembri 2016 obnovený. Detský folklórny súbor má 
37 členov. Členmi súboru sú deti zo Základnej školy Ondreja Cabana v 
Komjaticiach vo veku 7 až 11 rokov. Spievajú a tancujú piesne a tance z Obce 
Komjatice pod vedením pani Ing. Martiny Kelemenovej. Na harmonike hrá náš bývalý žiak 
Filip Kollár. Súbor sa zúčastnil na viacerých vystúpeniach, nie len v rámci našej obce 
(stavanie mája, úcta k starším, vítanie detí do života, vianočná akadémia, vrámci programu 
na miestnych plesoch), ale aj na medzinárodných folklórnych festivaloch v Plaveckom 
Štvrtku a v Nových Zámkoch. V Komjaticich sme vo fašiangovom období zorganizovali 
pre deti Fašiangovú batôžkovú zábavu, ktorá sa tešila veľkému úspechu.  
Za rok svojej činnosti má DFS MLADOSŤv repertoári  
štyri ľudové pásma: Jakú sa zahráme,  
Do vody húsatká do vody  
Tradície Vianoc  
Máj, máj, máj  
 
Vedúca súboru:  
Ing. Martina  
Kelemenová 

 
 
PROJEKT TANČIAREŇ     Tančiareň - tanečná miestnosť na tréningy tanca  
Naša základná škola je miestom, kde tanec zohráva svoju úlohu. Krúžková činnosť ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana v Komjaticiach je veľmi bohatá a rôznorodá. Mimoriadne úspešne tu pôsobí viacero tanečných 
zoskupení - krúžkov. Detský folklórny súbor MLADOSŤ, dva krúžky mažoretiek či dva tanečné krúžky 
žiačikov materskej školy. Naším cieľom je, aby mali mladí tanečníci pre rozvíjanie svojej záľuby ešte 
kvalitnejšie podmienky, ako doposiaľ.  
V priestoroch ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach by sme chceli, s 
Vašou podporou, zriadiť novú tančiareň - tanečnú miestnosť na tréningy 
tanca. Dôvodom nášho nového projektu - TANČIAREŇ - teda 
vybudovania novej tanečnej sály je najmä to, že tanečná scéna v 
Komjaticich sa rozrastá. Naším cieľom je, aby nová tančiareň slúžila 
pre všetky deti, ktoré našli zaľúbenie v tanci.  Projekt bude 
financovaný z výťažku z tomboly zo XVII. školského plesu vo výške 
3671,- EUR.  
V prípade, že by ste chceli podporiť náš  
projekt, môžete tak stále urobiť  
zakúpením sponzorskej vstupenky na ples.  
(informácie Vám poskytnú triedni učitelia) 

Za Vašu podporu Vám ďakujeme. 

Mgr. Lucia Repková
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Ondrej Caban 
sa narodil dňa 
7. decembra 

1 8 1 3 v o b c i 
Selce. Ako jeho rodičia sa uvádzajú Martinus 
Czaban a Maria Mesík. Jeho otec bol povozníkom. 
O matke nemáme veľa informácií. Súborne  však 
môžeme povedať , že vyrastal v národne 
uvedomelej a náboženskej rodine. Prvá cesta za 
školským vzdelaním viedla Ondreja Cabana do 
Banskej Bystrice, kde absolvoval ľudovú školu a 
študoval na gymnáziu. Potom v Leviciach a 
Ostrihome. Katolíckú teológiu začal študovať v 
roku 1828 v Trnave. Celé Cabanovo štúdium 
smerovalo k výtúženému dňu kňažskej vysviacky. 
Dňa 22.februára 1837 bol v Ostrihome 
ordinovaný za kňaza. V roku 1837 prichádza do 
funkcie kaplána v Komjaticiach. V tejto funkcii 
zotrval 7 rokov.  
2.mája 1844 sa stal Ondrej Caban farárom v 
Komjaticiach. Ondrej Caban bol ako človek veľmi 
skromý, ale aj prísny. Bol to veľmi vzdelaný 
človek, ovládal 8 jazykov. Ondrejovi Cabanovi 
právom patrí aj prívlastok národný buditeľ. Počas 
svojho pôsobenia podporoval pospolitý ľud, staral 
sa o rozvoj vzdelanosti, pre Komjatičanov a ľudí z 
blízkeho okolia založil Nedeľnú školu, podporoval 
spolky striezlivosti. Bojoval za práva slovenského 
ľudu, o čom svedčí i to, že roku 1846 spolu s 
Jurajom Holčekom sa zúčastnili tzv. Tatrínskeho 
vyslanectva - za účelom potvrdenia stanov spolku 
Tatrín - v Budíne. Za svoje slovenské národné 
presvedčenie bol prenasledovaný. V roku 1849 
musel utiecť z komjatickej fary pred maďarskými 
žandármi. Kým maďarskí vojaci robili prehliadku 
na fare, Komjatičania Cabana viezli v susáku 

(debna na múku), ktorý bol na voze zahádzaný 
trusom. Po prehliadke, ktorú urobili vojaci na fare, 
zostala pamiatka. Dvere, vedúce do kancelárie, boli 
na dvoch miestach prebodnuté. Jeho úteková cesta 
viedla cez Bruck, Ráb, Pešť. Napokon sa dostal do 
Viedne. Po návrate do Komjatíc pokračoval nielen 
v národnobuditeľskej činnosti, ale v roku 1850 
naplnil svoj cieľ -  ukončila sa rekonštrukcia 
komjatického kostola sv. Petra a Pavla. Ondrej 
Caban bol aj podporovateľom založenia Matice 
slovenskej a Spolku sv. Vojtecha. Otvorenia týchto 
inštitúcií sa nedožil, pretože dňa 2. mája 1860 
podľahol dlhotrvajúcej pľúcnej chorobe. 
Pochovaný je v obci Komjatice, kde sa dodnes  
starajú o jeho hrob. Dôkazom toho, že pamiatka 
Ondreja Cabana dodnes žije v Komjaticiach, je aj 
to, že škola i námestie nesú meno Ondreja Cabana. 
V obci nájdeme i pamätnú tabuľu na budove 
farského úradu a busty tohto významného 
národného dejateľa. 

Spracovala: Sára Ivanová, 7. A.  
Zdroj: Internet
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V Komjaticiach sa fašiangy oslavovali  od Troch 
kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. V 
tomto  období  sa  každú  sobotu  a nedeľu 

o r g a n i z o v a l i 
v miestnych  krčmách 
zába vy  a  v 
domácnost i ach  sa 
rob i l i  zab í j ačky. 
Typickým  jedlom  cez 
fašiangy  boli a sú šišky 
a  fánky.     Tí,  čo  si 
nemohl i  do vo l iť 
hodovať  celé  fašiangy, 
tak oslavovali posledné 
3  dni.  V tých  dňoch 
fašiangy  vrcholili ,  a 
preto  bola  najväčšia 

zábava.   Po  dedine  chodil  fašiangový  sprievod, 
ľudia  mali  na  sebe  masky   a z výslužiek  čo 
dostali, urobili večer zábavu. Najveselšie obdobie 
roka  však  striedal  40-dňový  pôst.  Ukončili  sa 
všetky zábavy a dedina sa vrátila opäť na rok do 
starých koľají.  Na poslednej  fašiangovej  zábave 
sa  preto  predvádzalo  symbolické  pochovanie 
basy.  Pochovanie  basy  je  ľudová   veselohra 
parodizujúca  skutočný  pohreb.  Hlavnými 
postavami bol kňaz a plačky t.j. trúchliace ženy. 
Kňaz  parodizoval  obrat  rozlúčky,  ohlasoval 
koniec  zábavy  a lúčil  sa  s basou,  ktorú  za 
náreku prítomných vynášali von. Keď bola basa 
pochovaná, mohol sa začať pôst. 
V súčasnosti sa počas fašiangového obdobia koná 
v našej obci niekoľko plesov, zábav a koncertov. 
Na konci fašiangov sa koná na námestí tradičná 
zabíjačka a vystúpenie komjatických folklórnych 
skupín.  Zabíjačkové  špeciality  a  dobroty  sú 
ponúkané  Komjatičanom i  návštevníkom našej 
obce.

Bibiana Trstenovičová, 7.B.

NA SLOVÍČKO…pán farár
Pred Veľkou 
nocou sa treba 
postiť.

V e ľ k e j n o c i 
p r e d c h á d z a 
Pôstne obdobie. 
Spýtal som sa 
š tudentov na 
učilišti, čo pre 
nich znamená, 
keď sa povie 
pôst. Odpovedali, že je to vtedy, keď sa nesmie 
jesť mäso. Kedysi dávnejšie mi hovorili deviataci: 
„To bude hrozné, zase mi bude babka stále 
vypínať rádio.“  Nik nemá rád, keď je niečo 
zakázané. Na druhej strane, niekedy si aj sami 
zakazujeme určité veci. Ak chce niekto byť dobrý 
v nejakom športe, musí veľa voľného času 
obetovať tréningom. Pôst nám však môže pomôcť 
rozoznávať, čo je v živote dôležité. V Biblii je 
napísané: „Človek nežije len z jedla, ale z každého 
Božieho slova.“ (Porovnaj Mt 4,4)  
Patríme medzi tých šťastných ľudí tejto planéty, 
ktorí majú dostatok jedla a pitnej vody. Všade vo 
svete to tak ale nie je. Rehoľná sestrička, ktorá je 
misionárkou v africkom Sudáne, rozprávala, ako 
musia tamojší ľudia denne chodiť aj  pätnásť 
kilometrov k najbližšej studni, aby mali pitnú 
vodu. Tamojšie deti vôbec nepoznajú sladkosti. 
Raz v roku, keď je detský sviatok, dostanú trochu 
osladeného mlieka.   
Aj deti môžu pomáhať deťom. A to dokonca aj 
tým, ktoré sú ďaleko v Afrike. Ako? Zapojením 
sa do nejakého projektu, ktorý je zameraný na 
pomoc chudobným vo svete. Jedným z takých 
projektov je Pôstna krabička pre Afriku. 
V kostole takéto krabičky máme. Môžete si tam 
jednu vypýtať , polož iť ju doma trebárs 
v obývačke a počas pôstneho obdobia do nej 
vhodiť nejaké drobné, ktoré ušetríte napríklad 
tým, že si nekúpite sladkosť, na ktorú vám rodičia 
dajú peniaze. Do tohto projektu sa pokojne môže 
zapojiť celá rodina, deti i dospelí. Na Veľkú noc 
potom krabičku zalepíte a pošlete na adresu, 
ktorá je na nej uvedená. Takúto pomoc pre 
chudobných v Afrike organizuje Slovenská 
katolícka charita.  
Na svete nie sme preto, aby sme si vychutnali čo 
najviac pôžitkov. Jedlo je tu na to, aby sme mali 
dosť energie robiť dobro. Pôst nás učí byť 
zodpovednými za svoje slová, skutky, postoje. Učí 
nás byť zodpovednými aj za iných. Ak sa nám 
aspoň trochu podarí takými byť, tak Veľkú noc 
budeme oslavovať s o to väčšou radosťou.

pán farár Štefan Vícen
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FAŠIANGY V 
KOMJATICIACH
“…v  Komjat ic i ach  sa 
faš iangy  oslavoval i  od 
Troch  kráľo v  až  do 
polnoci  pred  Popolcovou 
s t redou ,  kedy  zač ína l 
pôst…”
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OPÝTALI SME SA VÁS 

1. ČO RADI ROBÍTE POČAS VOĽNÝCH CHVÍĽ?  
2. DÁVATE SI PRED NOVÝM ROKOM NEJAKÉ PREDSAVZATIA? 

Pani učiteľka Mária Kéryová: 
1.) “Cez svoj voľný čas rada počúvam skupinu 
IL DIVO a speváčku Céline Dion. 
Rada čítam a plávam. Najradšej chodím na 
chatu na Liptov vychutnávať si krásy Liptova a  
popri tom chodím na turistiku.” 

Pani učiteľka Veronika Andočová: 
1.) “Svoj voľný čas trávim na prechádzke so 
psom. Rada čítam knihy, najmä Pána Prsteňov. 
Pozerám nemecké programy.” 

Samuel 7.A.: 
1.) “Vo svojom voľnom čase rád hrám futbal.” 
2.) “Moje predsavzatie je, že sa chcem zlepšiť v 
učení.” 

Barborka 7.A.: 
1.) “Vo voľnom čase sa venujem hre na gitaru.” 
2.) “Moje predsavzatie je vyplniť si svoj voľný 
čas.” 

Pani učiteľka Miroslava Mullnerová: 
1.) “Rada čítam dobré histrorické knihy a 
horory, môj obľúbený spisovateľ je Stephan 
King a rada trávim čas s mojou rodinou.” 

Pani učiteľka Janka Letková:  
1.) “Prežívať voľné Chvíle s rodinou a 
najbližšími. Tešiť sa z toho, čo každý deň 
prináša.” 
2.) “Zdravie pre seba aj pre celú rodinu.” 
  
Pani učiteľka Dagmar Gonosová: 
1.) “Rada čítam, pracujem v záhrade a mám 
veľmi rada kvety, tiež rada maľujem.” 

2.) “Povedala som si, že sa zrieknem sladkostí. 
Zatiaľ sa mi to však veľmi nedarí.” 

Pán učiteľ Dušan Martiš:  
1.) „Rád hrám volejbal, svoj voľný čas trávim v 
záhrade a so svojou rodinou. Milujem svoju 
prácu.” 

Pani učiteľka Nadežda Behúlová:  
1.) “To záleží od nálady, akú práve mám. 
Zhrniem to niekoľkými slovami: hudba, knihy, 
príroda, priatelia, vlastná tvorba.”                                                     
2.) “Už nie. Aj tak som ich nikdy nedodržala. 
Každé ráno je predsa výzvou na nové ciele a 
predsavzatia. Netreba to hneď vzdávať, ale 
veriť. Moje meno znamená nádej.” 

Pani učiteľka Antónia Martinásková: 
1.) “Milujem čítanie kníh. Som kreatívna, rada 
tvorím a kreslím.” 
2.) “Spokojnosť v rodinnom živote a zdravá 
rodina. Prajem si, aby boli moji noví 
prváčikovia spokojní.” 

Pán učiteľ Martin Vanko: 
1.) “Mám rád šport a najradšej hrám volejbal. 
Obľubujem vychádzky do prírody a turistiku.” 
2.) “Žiadne predsavzatia si do nového roku 
nedávam.” 

Pani učiteľka Andočová: 
2.) “Chcela by som byť prísnejšou, čo sa mi nie 
vždy darí. V súkromí si predsavzatia nedávam. 
Vždy radšej urobím to, čo je práve potrebné.” 

Pýtali sa členovia redakčnej rady
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ČO SME V 
ŠKOLE 
ZAŽILI 

Mikulášska latka 

V stredu 6. decembra  2017 sa už po piatykrát 
konala dlho očakávaná športová súťaž v skoku do 
výšky „Mikulášska latka 2017“. Telocvičňa bola 
preplnená netrpezlivými súťažiacimi i divákmi, 
ktorí hlasným nadšením povzbudzovali svojich 
spolužiakov. Súťažilo sa v troch kategóriách podľa 
ročníkov, chlapci a dievčatá: 1. kategória 4. a 5. 
ročník, 2. kategória 6. a 7. ročník, 3. kategória 8. 
a 9. ročník. Súťaž organizovala pani zástupkyňa 
Mgr. Papierniková a porotu tvorili naši obľúbení 
telocvikári p. uč. Vanko a p. uč. Vaško. Okolo 40 
súťažiacich žiakov sa snažilo podať čo najlepší 
výkon, avšak zvíťaziť mohli iba prví traja v každej 
kategórii.  
Týmito najlepšími žiakmi boli:  
1.kategória  
1. miesto Kristína Palová 115 cm a Sebastian Bako 
125 cm 
2. miesto Lenka Révayová 115 cm a Kristián 
Molnár 110 cm 
3. miesto Sára Bartová 105 cm a Jozef Pastucha 

110 cm 
2. kategória  
1. miesto Hanka Hanesová 125 cm a Peter Hayden 
140 cm 
2. miesto Monika Hašková 120 cm a Gabriel 
Koszoru 130 cm 
3. miesto Bibiana Kurucová 120 cm a Martin 
Peregrin 130 cm 
3. kategória  
1. miesto Saša Marcinkechová 128 cm a Andrej 
Rybár 150 cm 
2. miesto Veronika Bóriková 120 cm a Róbert 
Meňuš 145 cm 
3. miesto Lívia Selická 115 cm a David Barta 140 
cm 

Víťazom srdečne blahoželáme! 

Martin Andi, Radko Tóth, 6.B 

Navštívil nás Svätý Mikuláš 
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“Víťazom srdečne gratulujeme a 
ostatným súťažiacim ďakujeme 
za účasť.” 
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ČO SME V ŠKOLE ZAŽILI 
Vianočné tvorivé dielne spojené s 

predstavovaním 
stredých škôl 

Vianočné tvorivé dielne sa konali 12.12.2017 v  
kultúrnom dome v Komjaticiach. Organizačne 
akciu zastrešovala pani učiteľka Martina 
Karasová. 
A neboli to len tak hocijaké tvorivé dielne. 
Zúčastnilo sa na nich 22 stredných škôl zo 
širokého okolia, napríklad aj Stredná  odborná 
škola veterinárna z Nitry, ktorá zo sebou 
priniesla dokonca živé zvieratká, Stredná 
odborná škola technická zo Šurian, Stredná 
škola zdravotnícka z Nových Zámkov, Stredná 
odborná škola potravinárska z Nitry a mnohé 
ďalšie. Tohtoroční deviataci si tieto školy mohli 
pozrieť a osobne sa porozprávať s učiteľmi, 
ktorý na nich učia i so žiakmi, ktorí na nich 
študujú a tak sa dozvedieť mnohé zaujímavé 
informácie. Týmto mali aspoň trochu uľahčený 
výber strednej školy.  
No okrem stredných škôl tu boli aj predajcovia 

malých doma vyrobených drobností, napr. 
šperkov, hračiek alebo vianočných dekorácií a 
predajcovia chutných vianočných koláčikov a 
sladkých dobrôt. Všetky tieto veci boli 
vyrobené s láskou. Žiaci mohli kúpiť takúto 
drobnosť a obdarovať ňou na blížiace sa 
Vianoce niekoho, na kom im záleží. No 
nepredávali len dospelí, ale aj šikovné deti, 
ktoré tiež vyrobili krásne vecičky a upiekli 
sladké koláčiky. Predávať mohol ísť každý 
žiak, ktorý vyrobil nejakú peknú drobnosť 
alebo niečo napiekol, jedinou podmienkou 
bolo, aby mal so sebou „dospeláka“, napr. 
maminu, tetu, babku alebo dedka.


Vianočné trhy priniesli do Komjatíc tú správnu 
atmosféru a naladili nás na blížiace sa 
vianočné sviatky.


Natália Krajčovičová, 7.A.
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“A neboli to len tak 
hocijaké tvorivé 
dielne. Zúčastnili sa 
na nich aj niektoré 
stredné školy z 
okolia.” 
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ČO SME V 
ŠKOLE ZAŽILI 

Svätá omša za 
Ondreja Cabana 

Dňa 8. decembra 2017 sa v Kostole svätej 
Alžbety v Komjaticiach konala slávnostná 
svätá omša pre žiakov a učiteľov zo ZŠ s MŠ 
Ondreja Cabana. Slávi l i sme sviatok 
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.


Spoločne sme si pripomenuli výroč ie 
narodenia komjatického kňaza a národného 
buditeľa Ondreja Cabana. Svätú omšu 
celebroval pán farár Štefan Vícen, ktorý celú 
našu farnosť počas svätej omše zasvätil 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.


Po svätej omši sa konal krátky program na 
námestí pri buste Ondreja Cabana, kde žiaci 
ZŠ spolu s pani riaditeľkou, položili veniec k 
buste.


Kristína Sedláčková, 7.B.


Jasličková slávnosť 
P r vý s v i a t o k v i a n očný s a n i e s o l v 
Komjaticiach v znamení oslavy narodenia 
Ježiša Krista. Deti zo ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana, pod vedením pani katechétky Mgr. 
Želmíry Andiovej, ho v toto sviatočné 
popoludnie oslávili nádherným pásmom 
piesní, básní, scénok a hovoreného slova. Už 
tradičná Jasličková slávnosť sa konala v 
Kostole svätej Alžbety. Po slávnostnom 
programe nasledovalo vyhodnotenie a 
odmeňenie detí, ktoré sa najčastejš ie 
zúčastňovali na svätých omšiach počas 
adventu. Pán farár Štefan Vícen a pani 
animátorky odmenili deti sladkosťou. 


Mgr. Lucia Repková
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ŠKOLE ZAŽILI 
Viedeň má 
svoje 

predvianočné čaro 

Je sedem hodín ráno, ešte je šero a my už 
sedíme v autobuse na ceste do čokoládovne 
Hauswirth v Kittsee. Spolužiaci si krátia čas 
s t rávený v au tobuse h ran ím kar ie t , 
rozprávaním sa a niektorí aj spánkom. Kúsok 
pred hranicami s Rakúskom sme si urobili 
krátku prestávku. O chvíľu sme opäť 
pokračovali v ceste. A sme za hranicami. 
Odtiaľto je to asi 20 minút do nášho cieľa - 
Čokoládovne Hauswirth.  
Privítal nás milý pracovník čokoládovne. 
Pozreli sme si prednášku o tom ako vznikla 
čokoládovňa. Dozvedeli sme sa, že túto 
rodinnú firmu založil v roku 1949 Franz 
Hauswirth ako cukráreň. Keď sa firma 
rozrastala, tak majiteľ presunul koncom 60 
tych rokov výrobu do svojej rodnej obce  
Kittsee. Neskôr prevzal firmu syn Franz 
Hauswirth mladš í a vďaka tradičným 
postupom výroby sa   stala známou po celom 
svete. Od roku 2006 vedú podnik bratia Peter 

a Roman Hauswirth, funguje to už tretiu 
generáciu.  
Po prednáške nasledovala prehliadka továrne. 
Ukázali nám výrobu dutých čokoládových 
figúrok a veľa iných zaujímavých vecí a my 
sme so záujmom sledovali. Po prehliadke sme 
si kúpili čokoládové dobroty v podnikovej 
predajni Schoko Csardá za super ceny.  
Autobusom sme pokračovali v našej púti 
ďalej. Viedeň už čaká. Prešli sme historickou 
časťou mesta a pokračovali sme až na 
vianočné trhy na Radničné námestie. Na 
vianočných trhoch sme sa rozdelili na skupiny 
a išli nakupovať a užívať si predvianočnú 
pravú náladu. Na výber toho bolo neúrekom: 
vianočné ozdoby, sviečky, mydielka a iné. 
Mne osobne sa najviac páčil stánok s ručne 
rezanými drevenými hračkami a postavičkami.  
Cestou naspäť bola večerná vianočná Viedeň 
ešte krajšia. Celá krásne vyzdobená, žiarila. 


Vianočná nálada nás ovládla a domov sme si 
priniesli mnoho krásnych zážitkov. 


Zlatka Borbélyová a Monika Hašková, 7.B.
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“Vianočná nálada nás ovládla a 
domov sme si priniesli mnoho 
krásnych zážitkov.”  
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ŠKOLSKÉ KOLO ŠALIANSKEHO MAŤKA 

Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila 
iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese 
slovenských povestí, v kalendári bolo meno 
Matej, a tak predseda Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Šali, MUDr. Svetozár 
Hikkel, súťaž nazval podľa dátumu a miesta 
zrodu, Šalianskym Maťkom. 


Dňa 05. 12. 2017 sa v našej škole konalo 
školské kolo Šalianskeho Maťka, organizačne 
ho pripravila pani učiteľka Mgr. Andrea 
Nerečová. 

Žiaci súťažili v 3 kategóriách:


1. 2-3 ročník


2. 4-5 ročník


3. 6-7 ročník


Súťažiaci sa pripravovali viac ako 1 mesiac. 
Svoje povesti predniesli  porote, ktorá 
rozhodla o víťazoch.  
Porota pracovala v zložení: Mgr. Lucia 
Repková, Mgr. Dušan Martiš a Mgr. Andrea 
Nerečová. 


Vìťazmi sa nakoniec stali:  
1. kategória - Viliam Novák, 2. ročník 
pripravi la hopani uč i teľka Mgr. Anita 
Cagáňová.  
2. kategória - Kristína Palová, 5. ročník 
pripravila ju pani učiteľka Mgr. Andrea 
Nerečová.  
3. kategória - Lea Krišková, 7. ročník 
pripravila ju pani učiteľka Mgr. Lucia Repková.  
 
Víťazom srdečne gratulujeme.  Všetci boli 
odmenení diplomom a sladkou odmenou.


Bibiana Trstenovičová, 7.B.
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“Víťazom 
srdečne 

gratulujeme a 
tešíme sa na 
nové 
recitátorské 
objavy.”
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Slávnostná vianočná akadémia

Tesne pred odchodom na vianočné prázdniny sme 
spoločne zažili tú neopakovateľnú vianočnú 
náladu. V kultúrnom dome sa konala Slávnostná 
vianočná akadémia. 
V pásme plnom krásnych piesní a kolied, 
recitácie, tanečných čísel, scénok a vinšov svoj 
talent predstavili žiaci prvého a druhého stupňa 
Základnej školy Ondreja Cabana v Komjaticich, 
ktorí sa na večer pripravovali pod vedením 
svojich triednych uč iteľov. Predstavenie 
moderovali naši siedmaci: Barborka Bakuľová a 
Simon Borot, ktorí svoju úlohu zvládli perfektne. 
Akadémiu organizačne pripravili pani učiteľky 
Mgr. Lucia Repková a Mgr. Martina Karasová v 
spolupráci s triednymi učiteľmi a žiakmi. 
V hľadisku nás povzbudzovali naši učitelia, 
rodičia, starí rodičia a kamaráti i mnoho hostí z 
Komjatíc a okolia.

Mgr. Lucia Repková

XVII. Školský ples

V sobotu 20. januára 2018 sa v komjatickom 
kultúrnom dome konal už tradičný XVII. Školský 
ples, pod záštitou Základnej školy s materskou 
školou Ondreja Cabana v Komjaticiach a 
Združenia rodičov a priateľov školy. Do 
nádherne vyzdobenej sály vstupovali hostia, 
ktorých vítala pani riaditeľka školy Mgr. Marta 
Gocníková s manželom Mgr. Marekom 
Gocníkom, predsedom ZRPŠ pri ZŠ. 
Večerom sprevádzala Mgr. Lucia Repková, 
predsedníčka ZRPŠ pri MŠ, prítomných privítala 
a odovzdala slovo pani riaditeľke, ktorá sa 
hosťom prihovorila, poďakovala za priazeň a 
popriala im príjemnú zábavu. Nasledoval 
kultúrny program, v ktorom sme mali možnosť 
vidieť krásne, ľudové pásmo našich žiakov, členov 
komjatického detského folklórneho súboru 
MLADOSŤ pod vedením Ing. Martiny 
Kelemenovej. Na ľudovú nôtu nám zahrala a 
zaspievala skupina Komňackí mládenci. 
Zaujímavé číslo si pre hostí pripravili mažoretky 
pod vedením pani uč iteľky Mgr. Márie 
Machatovej. Slávnostný prípitok predniesol 
starosta obce Komjatice pán Peter Hlavatý. 
Nasledujúci úvodný valčík otvoril XVII. Školský 
ples. Do tanca hral skvelý Dj Roland. Počas 
prestávok hrala ľudová hudba v podaní skupiny 
Komňackí mládenci. Súčasťou programu bolo i 
žrebovanie tomboly, v ktorej bolo takmer sto 
zaujímavých cien. Výťažok z tohtoročnej tomboly 
- neskutočných 3671,- EUR, bude použitých na 
vybudovanie Tančiarne - tanečnej miestosti na 
tréningy tanca v škole. (o projekte TANČIAREŇ 
sa viac dočítate v aktuálnom časopise na strane 8)  
V sále vládla veselá, príjemná a priateľská 
atmosféra a takmer 250 hostí sa pri výborne 
namixovanej hudbe bavilo až do skorého rána.
 
Mgr. Lucia Repková
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Dolu 
svahom na 

lyžiach 

Už tradične aj tento rok, v dňoch od 7. januára do 
13. januára, sme my - siedmaci absolvovali 
lyžiarsky výcvik. Pod vedením pána učiteľa Mgr. 
Martina Vanka, pána učiteľa Mgr. Dušana 
Martiša a pani zástupkyne Mgr. Kataríny 
Papierníkovej. Ubytovaní sme boli v Bystrej, v 
penzióne Biela Medvedica. Lyžovať sme sa 
chodili do lyžiarskeho strediska Tále. Podmienky 
na lyžovanie boli veľmi dobré. Lyžovali sme sa 
každý deň od 09.30 do 15.30. Do hotela sme sa 
vracali unavení, ale stálo to zato. Každý večer  
pre nás naši učitelia pripravili organizačné 
pokyny a my sme sa dozvedeli čo nás čaká a 
neminie. Večerným programom bol pre nás 
dokumentárny film o lyžovaní. Každé ráno nám 
kontrolovali izby a na konci týždňa sme mali 

vyhodnotenie. Víťazi boli odmenení sladkou 
odmenou.  
Boli sme aj na výlete na Chopku. Šli sme 
lanovkou a obdivovali sme krásu Nízkych Tatier. 
Dvadsaťminutová cesta lanovkou bola veľmi 
príjemná. Výhľad z vrchu bol čarovný. Na 
rozlúčkovom karnevale, sme sa stretli aj so žiakmi 
zo základnej školy v Palárikove. Všetci sme sa 
naučili lyžovať a veľmi sa nám na lyžovačke 
páčilo. Domov sme sa vrátili všetci zdraví a mali 
sme veľkú radosť z krásnych záž i tkov 
nezabudnuteľnej lyžovačky. 

         Bibiana Trstenovičová, 7. B.
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“Domov sme sa 
vrátili zdraví a 
mali sme veľkú 

radosť z krásnych zážitkov z 
nezabudnuteľnej lyžovačky.” 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

23. 01. 2018 sa v školskej knižnici uskutočnilo 
školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťaže 
sa zúčastnili žiaci 2. až 9. ročníka. Súťažilo sa 
v 3. kategóriách rozdelených na prózu a 
poéziu. V porote boli p. uč. Behulová, p. uč. 
Nerečová, p. uč. Martiš, p. uč. Repková, p. 
uč. Papierniková a p. uč. Gulášová. Školské 
kolo súťaže organizačne pripravila pani 
učiteľka Mgr. Andrea Nerečová. 
V 1. kategórii, v poézii, postúpil Martin 
Trstenovič z 3.A. tiedy, pod vedením pána 
učiteľa Martiša. V 2. kategórii, v próze, 
postúpila Nina Francelová z 5.A. triedy, ktorú 
pripravovala pani učiteľka Nerečová. V poézii 
postúpila Nikola Zajíčková zo 6.B. triedy, 
pripravovala ju pani učiteľka Repková. A v 3. 
kategórii, v próze, postúpil Damián Laboš z 8. 
B. triedy, ktorého pripravila pani učiteľka 
Martišová. V poézii postúpila Katarína 
Trstenovičová zo 7. B. triedy, pod vedením 
pani učiteľky Repkovej. Súťažiaci, ktorí 

postúpili idú na okresné kolo. Prajeme im veľa 
šťastia. 
Katka Trstenovičová 7.B.
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“Víťazom 
gratulujeme a 
všetkým 
zúčastneným 
ďakujeme za 
snahu.” 
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Zaujali nás informácie o 
najväčších záhadách 

histórie aj ako funguje 
naša myseľ… 

V piatok 16. februára 2018 navštívil našu 
školu vyštudovaný geológ a paleontóg Dušan 
Valent, ktorý pôsobí v občianskom združení 
InVivo. V rámci projektu organizuje po 
s lovenských ško lách popu la r i zač i né 
prednášky pre deti a mládež na viaceré 
zaujímavé témy z prírodných vied a histórie. 
Svojou návštevou poctil aj našu základnú 
školu a zrealizoval tu pútavé   prednášky pre 
žiakov 4. až 9. ročníka z oblasti geografie, 
biológie a dejepisu. Naši žiaci sa tak dozvedeli 
zaujímavé informácie o najväčších záhadách 
histórie a ich tajomstvách, o tom ako funguje 
ľudská myseľ v prípade neobjasnených javov, 
ako sa vyvíjala naša planéta a jednotlivé 
živočíšne druhy, či ako vznikali najväčšie 
prírodné katastrofy. Prednášky mali u žiakov 
taký úspech, že pán Valent sľúbil, že sa na 
našu školu ešte vráti, aby odprezentoval 
ďalšie zaujímavé témy, čomu sa budeme 
veľmi tešiť. 


Mgr. Miroslava Müllnerová 

Na chvíľu 
kozmonautom 

Vo februári sa naša 3.B, pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Márie Machatovej, vybrala do 
Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. 
Po ceste vlakom a prechádzke zasneženým 
Hurbanovom nás vo hvezdárni privítal ujo 
Paľko. Po krátkej prednáške mám pustil film o 
histórii hvezdárne. Neskôr sme prešli do 
planetária. Všetci sme so záujmom počúvali 
uja Paľka, ktorý nám rozprával o hviezdach, 
súhvezdiach a planétach. Všetko nám v 
planetáriu aj premietol, a tak sme cestovali 
vesmírom ako kozmonauti. Nakoniec sme si 
pozreli rozprávku o vesmírnej ponorke. Pred 
odchodom na autobus sme sa ešte zastavili 
pri ďalekohľade na sledovanie slnka. Kvôli 
silnému sneženiu sme si nemohli vyskúšať 
pozorovanie ďalekohľadom. Cestou domov 
sme sa ešte stihli zastaviť v múzeu Jána 
Thaina v Nových Zámkoch, kde sme sa 
dozvedeli zaujímavosti o histórii Nových 
Zámkov a blízkeho okolia. Zrýchleným 
krokom sme sa presunuli na vlak, ktorý nás 
odviezol domov. Vďaka našej pani učiteľke 
sme prežili krásny deň, na ktorý tak skoro 
nezabudneme.


Sofia Repková, 3.B. 
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Fotoreportáž 

KARNEVAL 
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NAŠE 
ÚSPECHY 

“Zabodovali sme z 
nemeckého jazyka” 

Výborný “nemčinár”, žiak siedmeho ročníka,  
Denis Husz reprezentoval našu školu na 
okresnom aj na krajskom kole Olympiády 
z nemeckého jazyka.


V okresnom kole sa umiestnil na krásnom 2. 
mieste a  postúpil do krajského kola, ktoré 
ú s p e š n e a b s o l v o v a l a v  t v r d e j 
konkurencii obsadil štvrté miesto.


Denisovi srdečne blahoželáme a  želáme mu 
veľa úspechov v ďalších ročníkoch Olympiády 
v nemeckom jazyku. Denisa pripravovala pani 
učiteľka Mgr. Veronika Andočová.


Mgr. Veronika Andočová


“Úspechy z dejepisu” 
Na dejepisnej olympiáde úspešne  našu 

školu reprezentovalo 8 ž iakov: Hanka 
Hanesová, Lucia Fr iš tyková, Natá l ia 
Krajčovičová, Lea Krišková, Dominika 
Dragúňová, Marek Kollár, Róbert Meňuš, 
Lucia Palkovičová. Spomedzi zúčastnených 
105 žiakov z 18 škôl celého novozámockého 
okresu sa všetci naši žiaci stali úspešnými 
riešiteľmi a  spoločne dosiahli vynikajúce 
umiestnenia: 
6. ročník:  1. miesto: Hanka Hanesová   
2. miesto: Lucia Frištyková  
7. ročník: 2. miesto: Natália Krajčovičová 
7. miesto: Lea Krišková 
8. ročník: 1. miesto: Marek Kollár  
2. miesto: Dominika Dragúňová  
9. ročník: Róbert Meňuš a Lucia Palkovičová 
sa aj napriek náročným zadaniam  stali 
úspešnými riešiteľmi.  
Žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. 
Miroslava Mullnerová. Traja žiaci (Marek 
Kol lár, Dominika Dragúňová,  Natál ia 
Krajčovičová) postúpili do krajského kola.  
Víťazom srdečne blahoželáme a  želáme im 
veľa úspechov v krajskom kole. 
Mgr. Miroslava Müllnerová
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NAŠE ÚSPECHY 

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY NAŠEJ 
ŠKOLY

 V roku 2016 vyhlásila Nadácia Tesco prvýkrát 
grantovú výzvu pre neziskové organizácie s 
možnosťou získať finančné prostriedky. Naša 
škola podala projekt s názvom: „Živá učebňa 
biológie.“ Náš projekt,  spolu s ďalšími dvomi, 
bol vybratý za región Šurany a Komjatice. 
Zákazníci Tesca mali možnosť za jeden z nich 
zahlasovať. Víťaz mal získať 1 300,- EUR. 
Motivácia získania finančných prostriedkov pre 
našu školu bola veľká. Žiacka školská rada, v tej 
dobe s predsedom Matejom Gocníkom, 
vyhlásila súťaž tried o piknik v novootvorenom 
altánku.  Žiaci od prvého dňa zbierali žetóny. 
Náskok, ktorý sa nám v súťaži podaril vytvoriť 
prvé dva týždne, súperi nemali možnosť 
dobehnúť. Tak sa náš projekt stal jeden zo 77 
najúspešnejších projektov na Slovenku. Naša 
škola získala finančnú podporu na vybudovanie 
altánku – živej učebne biológie. Pani učiteľka 
PaedDr. Hanesová taktiež pre tento projekt 
získala finančné prostriedky od spoločnosti 
Bramac. Bola to stavba finančne náročná, ale za 
pomoci výťažku z plesu a týchto projektov sa 
nám v lete 2016 podarilo vybudovať spomenutú 
učebňu. Súťaž tried v školskom roku 2015/2016 
vyhrala trieda 3.A pod vedením triednej 
učiteľky Mgr. Dariny Barátovej - terajší 
štvrtáci.
Začiatkom roka 2017 opäť Nadácia Tesco 
vyhlásila grantovú výzvu a naša škola sa 
zapojila s projektom: „Fit Park – zabávaj sa 
cvičením.“ Vďaka súťaživosti našich detí sa nám 
po druhýkrát podarilo získať grant v hodnote 

1.300 €. Zo získaných finančných prostriedkov 
a vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom 
z plesu  sa nám podarilo vybudovať Fit Park. 
V zmysle hesla Kalokagatie: „V zdravom tele 
zdravý duch“, môžu  deti našej školy urobiť 
niečo pre svoje zdravie. Víťaznou triedou 
v zbieraní žetónov bola trieda p. učiteľky Mgr. 
Antity Cagáňovej - 2.A. Naši druháci získali 
tričká s logom Fit Parku a dostali možnosť si 
ako prví zacvičiť na nových posilňovacích 
strojoch. 
V máji 2017  Nadácia Tesco vyhlásila po 
tretíkrát grantovú výzvu a naša škola sa zapojila 
s projektom: „Cesta za poznaním.“ Cieľom 
nášho projektu je naučiť deti milovať múdrosť 
pomocou kníh. V dnešnej dobe, keď už knihy 
stratili svoje čaro, chceme, aby žiaci nevnímali 
čítanie ako povinnosť, ale ako relax a zábavu 
spojenú s cieľom niečo nové sa naučiť.  Naši 
žiaci opäť zapojili svoje sily a tak sa naša škola 
stala  víťazom už po tretíkrát. V rámci súťaže 
tried, sa víťazom stala trieda 6. B, kde je 
triednou učiteľkou Mgr. Miroslava Müllnerová. 
Každý žiak tejto víťaznej triedy dostal ako 
odmenu za snahu knihu s názvom Slovenské 
záhady.

Našim žiakom ďakujeme za ich súťaživosť, 
odhodlanie a námahu pri zbieraní žetónov. Len 
vďaka nim a ich rodinným príslušníkom sme 
mohli trikrát po sebe vyhrať finančné 
prostriedky a tie využiť na výstavbu altánku 
a vysadenie živej učebne ako oddychovej zóny 
v rámci školy, na vybudovanie Fit Parku, kde si 
žiaci, ale aj iní ľudia môžu zacvičiť a tým niečo 
urobiť pre svoje zdravie a taktiež na 
zmodernizovanie našej čitárne, kde si deti môžu 
oddýchnuť pri dobrej knihe.

   Bc. Zuzana Ešeková
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ROČNÉ OBDOBIA 

Jarou začína sa život kuriatka, 
zajačika, kačiatka i jahniatka. 
Po zime zas teplúčko, 
nezamrzne Janíčko. 

Cez leto sú prázdniny,  
nechodíme do školy. 
Dovolenky na chate, 
na pláži, či pri babke?

Jeseň Pani bohatá, 
odetá je do zlata.  
Zbierame si gaštany aj listy, 
človiečik z plodov jesene je istý.

Deti zima biela láka, 
tešíme sa na snehuliaka. 
Vianoce sú isté, 
kapor na pekáči a šalát v miske.

Katarína Trstenovičová, 7.B. 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Poškoláci 

V jednej triede sa raz stalo, 
čo rodičov prekvapilo. 

Deti po škole zostali, 
do kože sa nevpratali. 

Žiacke knižky nemajú, 
do klasáku ich zapíšu. 

Učiteľský rozsudok, 
pokazí im celý rok. 

Rodičia však odpúšťajú,  
svoje deti radi majú. 

Poškoláci, poškoláci, 
lepšie v škole, ako v práci. 

Martin Ščerbák, 7.A. 

Päťkár 

Päťkár - to je taký žiak,  
ktorý nemá školu rád. 

Spolužiakov vyrušuje, 
v ústach stále niečo žuje. 

Úlohy si nerobí, 
do školy rád nechodí. 

Natália Krajčovičová, 7.A. 

NAŠA 
TVORBA
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VEĽKONOČNÁ 
VAJEČNÁ HRUDK 
Ingrediencie: 
10 ks vajec 
1,5 litra mlieka 
1 ČL soli 
čerstvá pažítka alebo iné bylinky 
čierne mleté korenie 

1. Vajcia rozbijeme do mlieka a metličkou ich dobré 
rozšľaháme. Pridáme soľ a čierne mleté korenie.

2. Za stalého miešania uvaríme, kým sa nespravia 
syrene. Potom odstavíme a pridáme nadrobno 
pokrájanú pažítku alebo iné 
bylinky a zamiešame.

3. Hned scedíme cez gázu,a lebo iné tenké plátno, 
ktoré si položíme na cedník.

4. Hrudku necháme odkvapkávať, ideálne niekde 
zavesenú, pokiaľ všetka prebytočná tekutina 
neodtečie.

5. Pažítka a bylinky vytvoria v reze vzor. Hotovú 
hrudku môžeme dať do vyhriatej rúry asi na 15 min. 
zapiecť. Na povrchu sa zapečie pekne do žlta. Pred a 
po zapečení ju potrieme olejom.

VAŠA REDAKCIA Vám praje dobrú chuť!

(Zdroj: Internet)
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Varíme s 
AKTOVKOU
Na Slovensku sa na Veľkú noc 
pripravuje tradičná hrudka, 
niekde nazývaná aj syrec alebo 
syrek či syreček. Je to 
jednoduchý a veľmi chutný 
recept. Prinášame Vám recept.

Vymaľuj si
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RELAX
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RIEŠ SUDOKU NÁJDI SPRÁVNU CESTU

NÁJDI ROZDIELY

5 ZVIERATIEK SEM NEPATRÍ. KTORÉ?
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- Stojí to pred 
zrkadlom a zmenšuje 
sa to. Čo je to?       
- Dieťatko sa češe 
škrabkou na zemiaky. 

- Janko, plávaj otvoriť 
dvere, to bude určite 
ten inštalatér! 

- Oci, ja ten syr s 
dierami nechcem.  
- Tak zjedz syr a diery 
nechaj na tanieri. 

Blondínka u doktora:  
- Pán doktor, prečo počujem 
hlasy, keď pri mne nikto nie 
je?  
- A kedy sa vám to stáva?  
- Keď telefonujem. 

- Ide fixka k doktorovi a 
povie: vypíšte ma prosím. 

(Zdroj: Internet)
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Pani učitelka:  
"Deti, kto vie nejakú vetu, 
kde sú použité slová 'rije' 
a 'rýdzi'. No, Janko, tak 

vieš?" 
Janko: 

"Ano. Mama rije v 
záhrade a tata rýdzi 

traktor.” 

Na hodina chémie sa 
učiteľ pýta:  

- Kto nám povie, ako sa 
dá pomocou vody 

získať svetlo? 
- Stačí umyť okno, pán 

učiteľ. 
- Kam zaraďujeme ježa?  
-Prosím, medzi ihličnaté 

zvieratá. 

- Babi,  je to pravda, že 
zlé sa odpláca 

dobrým?  
- Áno, vnúčik môj, je.   
- Tak mi daj 100 €, zlomil 

som ti okuliare. 

- Ferko, kde máš žiacku 
knižku? 

– Požičal som ju 
Marienke, chcela vystrašiť 

rodičov. 

Sedí dievčatko na 
pieskovisku a niečo 

spokojne papká. 
Okoloidúca pani sa jej 

pýta: 
- Dievčatko, a čože to 

papkáš? 
- Neviem, šamé to šem 

pliliezlo. 

ZABÁVAJ SA 



ČO NÁS ČAKÁ/SPOLUPRÁCA ROČNÍK 1/ČÍSLO 1

ČO NÁS ČAKÁ 

Plavecký výcvik
Zápis do prvého ročníka 
Realizácia projektu TANČIAREŇ 
Deň učiteľov
Deň narcisov 
Deň matiek
Deň detí
Denný letný tábor pod záštitou ZRPŠ a veľa iného

NESKÚŠAČIK 
Milí kamaráti, 
ak budete mať 
šťastie, nájdete 
v aktuálnom 
čísle časopisu 
p r i p e v n e ný 
k u p ó n 

“NESKÚŠAČIK”, 
nie je ich však veľa.
Stručne Vám teraz vysvetlíme, pravidlá na 
jeho použitie.  
Určite sa vám už neraz stalo, že ste nemali 
svoj deň, alebo ste sa nestihli naučiť, a práve 
vtedy vás pani učiteľka alebo pán učiteľ 
vyvolali. Katastrofa, však? V takomto prípade 

m ô ž e t e v y u ž i ť 
„Neskúšačika“. Ako? – Ukážete a odovzdáte 
vyučujúcemu vyplnený kupón  s Vaším 
menom a triedou a poprosíte ho o neskúšanie. 
Ak to poviete pekne a taktne, nebudete musieť 
ísť v tej chvíli odpovedať. Nemožno ho však 
zneužívať, toto kúzlo pre jedného žiaka 
funguje len RAZ. (pokiaľ nevydáme nové 
číslo časopisu). Pani učiteľka či pán učiteľ 
vám „Neskúšačika“ dolu podpíšu a poznačia 
dátum, kedy sa tento malý neskúšací zázrak 
udial. Hoci je „Neskúšačik“ silný kúzelník, 
jeho čaro nezaberá na päťminútovky, testy a 
písomky - písomné práce a v prípade 
“zaokrúhľovania” známok. Prajeme Vám veľa 
šťastia! 

Spolupráca so školskou redakčnou radou

Prácu školskej redakčnej rady koordinujú 
pani učiteľka Lucia Repková a pani učiteľka 
Martina Karasová. Redakčnú radu tvoria 
žiaci, ktorí sa aktívne zapájajú do práce. S 
pomocou pani učiteliek vymýšľajú námety, 
píšu články, robia reportáže a tvoria 
príspevky. Do časopisu prispievajú aj externí 
spolupracovníci: žiaci aj učitelia. 
V časopise sa budeme snažiť oboznámiť 
čitateľov so životom školy, prezentovať názory 

ž iakov i uč i teľov na aktuálne témy, 
zverejnovať umelecké výtvory žiakov a iné.  
V budúcich číslach časopisu by sme chceli 
reagovať na Vaše námety, ktoré môžete pani 
učiteľkám doručiť osobne alebo vhodiť do 
schránky žiackej školskej rady či poslať na e-
mail: lucia@repkova.eu. Zároveň môžete 
posielať aj Vaše príspevky, ktoré by mohli byť 
v budúcnosti zverejnené. Tešíme sa na 
spoluprácu s Vami. 

Porota rozhodla, že SÚŤAŽ: “Vymysli názov časopisu” o USB kľúč vyhrala so svojím skvelým nápadom 
“AKTOVKA” siedmačka Bibiana Trstenovičová. Bibka je zároveň členkou školskej redakčnej rady a v 
práci novinárky sa jej darí perfektne. Bibka, srdečne gratulujeme k výhre.                                 REDAKCIA

Nájdeš ho  
práve Ty???




