
Ahojte kamaráti,  

do rúk sa Vám dostáva ďalšie číslo 
školského časopisu. Aj napriek tomu, 
že sme sa museli často prispôsobovať 
rôznym nepredvídateľným situáciám, 

naša redakčná rada pracovala 
počas celého školského roka a 
tvorila “časopis - kroniku” pre Vás. 
V časopise nájdete zaujímavosti 

spoza katedier a školských lavíc. 
Reportáže, informácie z akcií, súťaží, 

olympiád, krúžkov. Školský rok sa blíži ku 
koncu, ubehol naozaj rýchlo.  
Aj vy sa už tešíte na oddych, príliv 
energie, lúče s lnka a na pomaly 
prichádzajúce prázdniny? 
Prajeme vám príjemné čítanie…  

      Vaša AKTOVKA a redakčná rada.

AKTOVKA 
Školský časopis ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach
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Úvodník 
„Utekať pred svojimi problémami je ako závod, ktorý 
nikdy nevyhráme.“

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, kam so všetkými 
svojimi problémami? A čo, ak by existovala jama, ktorá má 
bezodné dno, ktorá je tak hlboká, že ak by sme tam svoje 
problémy jednoducho hodili, nepočuli by sme ich 
dopadnúť na dno. Tejto diere by ľudia chodili 
“odovzdávať“ všetky svoje problémy a ťažkosti. Čo by táto 
diera vyriešila? Nuž pravdepodobne nič. Pretože problém 
je situácia, ktorá vyžaduje riešenie. Svoje problémy 
nemôžeme jednoducho zahodiť niekde do jamy, alebo sa na 
ne snažiť zabudnúť. Ak sa problém vyskytne, mali by sme 
ho riešiť čo najskôr. Ak si nevieš s problémom poradiť,  
môžeš sa s ním zdôveriť svojim rodičom, kamarátovi, 
učiteľom… Nikdy sa nesnaž hádzať problémy do bezodnej 
jamy! Niekedy sa môže zdať, že náš problém je 
neriešiteľný, a možno, aj práve preto by sme ho najradšej 
do tej jamy zahodili. Ale pamätaj: Bez ohľadu na to, o aký 
psychický či fyzický problém sa jedná a aký ťažký sa 
navonok môže zdať, vždy má svoje riešenie. Si silnejší ako 
akýkoľvek problém…          

Rebeka Kuželová
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“Sme  veselé  baby,  plné  nápadov,  elánu  a  tvorivosti. 

Sleduj našu činnosť a pridaj sa budúci šk. rok k nám…”

  
Začiatkom šk. roka sa v priestoroch školskej 
tančiarne konalo prvé stretnutie členov školského 
časopisu Aktovka. Členkami časopisu Aktovka v 
školskom roku 2021/2022 sú: Rebeka Kuželová 
zo 7.A, Petra Fridrichová zo 6.B, Laura Terézia 
Čatlošová zo 6.B, Viktória Vargová zo 6.A, 
Viktória Verešová z 5.B, Mia Pizúrová zo 6.A, 
Bibiana Nováková zo 6.A, Karin Nemešová zo 
6.A a Natália Momková z 8.B. 
Členky redakčnej rady si zvolili šéfredaktorku 
školského časopisu Aktovka. Stala sa ňou Rebeka 
Kuželová. Predsedníčkou sa stala Petra 
Fridrichová. Aktovka pôsobí pod vedením pani 
učiteľky PaedDr. Lucie Repkovej. 
Prebehli debaty o príspevkoch do Aktovky a 
návrhy na plán práce. Redaktorky sa zhodli na 
vzniku novej rubriky a za dôležité pokladajú 
zamerať sa na vlastnú tvorbu šikovných žiakov.

My, členovia redakčnej rady, sme radi, že Vám 
môžeme aj naďalej prinášať prostredníctvom 
školského časopisu zaujímavosti z našej školy. 

Rebeka Kuželová, šéfredaktorka

Redakčná 
rada na 

Orave

TAK, TOTO SME MY…
Tento školský rok je poznačený turbulentnými 
zmenami. Raz sme v škole, potom zasa doma, a 
tak sa stále prispôsobujeme a učíme sa “tancovať 
v daždi”. 
Ale, v redakčnej rade sme toho stihli celkom dosť. 
Školský rok začal, pre nás, veľmi príjemnou 
exkurziou a oceňovaním našich šikovných 
spolužiakov - mladých poetov v ďalekom Dolnom 
Kubíne. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
sme spolu s dievčatami, členkami redakčnej rady, 
nahrali video s krásnymi básňami a prianiami pre 
našich starkých. 

Nezabudli sme a uctili sme si aj pamiatku 
zosnulého patróna našej školy Ondreja Cabana 
na komjatickom cintoríne i pri jeho buste. Zapojili 
sme sa do príprav jesennej výzdoby školy a spolu 
s učiteľmi sme “zviazali” obrovský strapec 
hrozna. Okrem písania článkov, štylizácie a 
korektúr sme trošku nahliadli aj do tajov 
fotografovania a fotili sme krajinky a makro.              

Redakčná rada.
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S  PRÍCHODOM NOVÉHO ŠK.  R.  2021/22 
SA ZMENILO AJ OSADENSTVO V NAŠEJ 
REDAKČNEJ  RADE  ŠKOLSKÉHO 
ČASOPISU AKTOVKA.
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“Pán  učiteľ  Filip  Vaško  je 

v z á c n y m  “ t u l i p á n o m ” 

medzi  nami  ružičkami  na 

druhom  stupni.  Usmiaty, 

energický, vtipný… 
Výborný  je v biológii aj v 

geografii.  Vo futbale je ako 

“ryba vo vode”. Nadovšetko 

m á  r á d  s v o j u  r o d i n u , 

svojich  synov,  ale  aj  tie 

školské deti, rád brázdi cesty bicyklom, trénovanie 

futbalu je  jeho srdcovka,  rajčinovou polievkou u 

neho  nezaboduješ,  a  takmer  ku  všetkému  jedlu 

miluje čili. ”

Čím ste chceli byť v našom veku?    
 
Venoval  som sa športu -  hlavne futbalu,  a tak 
som aj  ja,  ako veľa  mladých chlapcov,  sníval  o 
tom,  že  budem futbalista.  Páčili  sa  mi  však  aj 
povolania ako vojak alebo policajt.

Aký  bol  darček  ktorý  ste  najviac  túžili  dostať 
v detstve?
 
V detstve  ma  najviac  potešil  horský  bicykel, 
ktorý som dostal od starých rodičov.

 
Ako  si  spomínate  na  Váš  študentský  život?  Aké 
boli Vaše obľúbene predmety?  

Navštevoval  som  osemročné  gymnázium  v 
Spišskej  Novej  Vsi  a  v  škole  sme  tvorili  super 
partiu, takže bolo veľmi dobre.
Mal som rád skoro všetko (okrem Mat a Nej ! ), 
najviac  ma  však  bavili  prírodovedné  predmety, 
ktoré aj učím + anglina.

Prečo ste sa stali učiteľom?

Lebo ma nevzali na geografiu a kartografiu. "  
Keďže ku škole som mal kladný vzťah, tak som 
to skúsil.

Viete si predstaviť aj iné povolanie, ktoré by Vás 
napĺňalo?
 
Zaujímavá by bola práca vo futbalovej akadémii, 
uživil by som sa však aj ako stavbár.

Máte radšej tabuľu, na ktorú sa píše kriedou alebo 
fixkou? Prečo?

Najradšej mam interaktívku. #  Ale keď si mám 
vybrať  z týchto  dvoch  možností,  tak  určite 
biela tabuľa a fixky.  Z kriedy sa mi šúpe koža na 
prstoch. $

Máte obľúbený citát?
 
Nie, v živote sa riadim vlastnými myšlienkami a 
pocitmi.

Aké miesto na svete by ste chceli navštíviť?
 
Fúú… Tak tých miest je veľmi veľa. Popri Islande 
a  Bhutáne  asi  najradšej  by  som chcel  vidieť  a 
zažiť Austráliu.
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ROZHOVOR S…
PRINÁŠAME VÁM ROZHOVOR S 
PÁNOM UČITEĽOM                  
MGR. FILIPOM VAŠKOM
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Mačky alebo psy? Prečo?     

Uprednostňujem  mačky.  Páč i  sa  mi  ich 
nezávislosť  a elegancia.  Je  to  jednotka  z  top 

predátorov.

Čomu sa najradšej venujete vo voľnom čase?

Rodine  -  mám  2  extrémne  živých  chlapcov. 
Futbalu  -  ktorý  hrávam  a  aj  trénujem.  Rád 
majstrujem  -  staviam,  opravujem,  prerábam, 
vymýšľam.  Nepohrdnem  dobrým  výletom, 
filmom, knihou či hudbou.

 
Čo by ste odkázali žiakom našej školy? 

Nech sa učia,  naveky tu nebudem. !  Ale nie, 

nech sú pozitívni (nie na covid samozrejme! ), 
nech  vnímajú  to  dobré  zo  svojho  okolia,  nech 

sledujú pozitívne  príklady, a tak nech aj konajú. 
Všetko bude potom lepšie .

Rebeka Kuželová, 7.A
Mia Pizúrová, 6.A
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“Meno  Jozef  Banáš  je  v  súčasnom  literárnom  svete 

pojmom.  Patrí  k  najúspešnejším a  najprekladanejším 

spisovateľom tejto doby. Vyštudovaný ekonóm, bývalý 
politik,  diplomat  ovladajúci  päť  cudzích  jazykov,  si 

svoj  celoživotný  sen  -  byť  spisovateľom,  splnil  až  po 

päťdesiatke.  Je  autorom  17  kníh  rôznych  žánrov, 

pričom  medzi  najúspešnejšie  patria  jeho  historické 

romány o významných osobnostiach našich národných 

dejín. Je držiteľom mnohých prestížnych ocenení, jeho 

knihy  majú  čitateľov  po  celom  svete.  Napriek  tomu 

zostal   skromným  človekom,  orientovaným  na 

duchovné  hodnoty,  z  ktorého  priam  srší  ľudskosť  a  

pozitívna energia. Práve to, spolu s jeho neuveriteľným 

všeobecným prehľadom a vedomosťami, bolo hlavnou 

motiváciou pozvať ho opäť do Komjatíc na besedu so 

žiakmi. Toto rozhodnutie sme neoľutovali, pretože obe 

besedy  ovládla  výborná  atmosféra,  inšpirácia, 

povzbudenie  a motivácia do budúcnosti,  tak pre deti 

ako  aj  pre  dospelých.  Jozefovi  Banášovi  patrí  naša 

úprimná  vďaka.”  (napísala  Mg r.  Miroslava 

Mü*nerová)

Čím sa najviac inšpirujete pri písaní kníh?
Inšpirujem sa, jednak, významnými osobnosťami 
a  ich  životmi.  Mám  rád  čítanie  a získavanie 
poznatkov o významných ľuďoch, ktorí niečo v 
živote dokázali, a potom sa inšpirujem, taktiež, 
príbehmi, ktoré píše sám život.
 
Čo používate ako “doping“ pri písaní?

P r e z r a d í m ,  
keď  som  už 
unavený, pijem 
veľa  zeleného 
čaju. Čiže taký 
môj  na jväčš í 
dop ing  j e 
ze lený  ča j 
a   ľ a d o v á 
voda,  v ktorej 
sa otužujem.

Aký  je  hlavný  dôvod,  prečo  ste  začali  písať  knihy? 
Robíte to pre radosť alebo máte iný dôvod?
Je to taký,  trošku,  sebecký  dôvod,  myslím,  že to 
písané slovo má väčšiu  váhu ako len vypovedané 
a človek  sa  tým  písaním  posúva  k čomusi 
lepšiemu, zmysluplnejšiemu. 

Ak  by  ste  si  mali  vybrať  motto,  ktoré  vás  najviac 
inšpiruje, ako by znelo? A prečo práve toto motto?
„Čo dáš, to sa ti vráti!“ alebo „Čo zaseješ, to budeš 
žať!“ To je základný zákon rovnováhy, ktorá určuje 
život každého z nás.

Ako by ste opísali Slovensko ako krajinu?
Opísal  by  som  ju  ako  kraj inu  obrovského 
nevyužitého ľudského potenciálu.

Ktorá osobnosť z  histórie je vám najbližšia a prečo?
Lev Nikolajevič Tolstoj, lebo je to veľký humanista. 
Podľa  mňa,  možno  najinšpiratívnejší  spisovateľ 
svetovej  histórie.  Bol  to  tak  trošku  aj  rebel,  bol 
veľký  kritik  niektorých  cirkevných  dogiem.  Ja 
mám rád takýchto ľudí, ktorí idú proti prúdu.

Keby  ste  sa  porovnávali  s  Tomášom  Baťom,  aké 
osobnostné prieniky by ste medzi sebou našli?
Tomáš Baťa mal vysokú mieru sebadôvery a snažil 
sa  vždy ísť  osobným príkladom,  mal  veľmi silnú 
vôľu a vždy veril v splnenie svojich snov.
 
Ak by ste si mali vybrať jednu z pozitívnych vlastností 
Tomáša Baťu, ktorá by to bola? Prečo?
Cieľavedomosť. Určite cieľavedomosť, to súvisí s 
tými vlastnosťami, čo som už vymenoval. On keď 
si stanovil cieľ, o ktorom si myslel, že má zmysel, 
tak išiel za tým cieľom nekompromisne, cez všetky 
prekážky, ktoré ho stretli.

Ak by ste mali možnosť narodiť sa v  odlišnom storočí, 
ktoré by ste si vybrali a prečo?
Asi obdobie renesancie a chcel by som žiť niekde 
v Toskánsku  v ča soch ,  keď  pôsob i l i 
Michelangelo a Lenoardo.

Rebeka Kuželová, VII.A
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ROZHOVOR S…
PRINÁŠAME  VÁM  ROZHOVOR  SO 
SLOVENSKÝM  PROZAIKOM,  DRAMA-
TIKOM,  DIPLOMATOM  A EKONÓMOM 
JOZEFOM BANÁŠOM
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“Hrať volejbal sa nedá len mechanicky, je dôležité 
hrať ho srdcom.” 

Volám sa Mgr. Veronika Garayová a v škole 
pôsobím už štvrtý rok. Ako dvanásťročnú ma 
mamina prihlásila na volejbal a od môjho prvého 
tréningu sa stal volejbal pre mňa najväčším 
koníčkom a mojou vášňou. Mojím prvým a 
zároveň najlepším trénerom bol už zosnulý 
PaedDr. Jozef Matúš. Počas študentských čias 
som hrávala za volejbalový klub ŠK Komjatice a 
aktuálne ešte vypomáham v klube VK Spartak 
UJS Komárno. Keď som začala v škole pracovať, 
hneď mi napadla myšlienka založiť volejbalový 
krúžok. Krúžok beží už, pomaly, tretí rok s 
menšími prestávkami, keďže situácia kvôli covidu 
bola neúprosná a vstup do telocvične nám na 
určitý čas zakázala. 
Veková kategória dievčat je 11 až 14 rokov. 
Trénujeme dvakrát do týždňa. Práca s dievčatami 
ma veľmi baví. Snažím sa im odovzdať všetko to, 
čo som sa ja naučila od svojich trénerov. Hrať 
volejbal sa nedá len mechanicky, je dôležité hrať 
ho srdcom. Každý tréning začíname nejakým 
behom, súťažami alebo skákaním, aby sa dievčatá 
zahriali a ponaťahovali. Neskôr pridáme krátky 
strečing a pár cvikov, ktoré pomôžu ich krásnym 
figúram. Potom prejdeme do časti, kedy si 
potrebujeme rozcvičiť prsty a ruky, čo je pri 
tomto športe veľmi dôležité. Dievčatá potrebujú 
čo najviac pracovať s loptami a trénovať svoju 
koordináciu a hlavne pohyb za loptou. Veľa 
materiálov, ktoré sa týkajú takýchto cvičení, 
čerpám z videí, hlavne od zahraničných trénerov. 

Okrem toho, že vo volejbale je dôležité rozvíjať 
osobnosť každého hráča/ky samostatne, treba 
vedieť pracovať aj vo dvojiciach. Tam sa hráčky 
učia prispôsobovať hre a zlepšovať jednotlivé 
herné č innosti. Počas tréningu dievčatá 
spoznávajú terminológiu volejbalových výrazov 
(košík – prsty, báger, prihrávka, smeč, podanie, 
náhra, blok, out). Keďže volejbal je kolektívny 
šport, ktorý sa hrá cez sieť a má aj dané rozmery 
ihriska, musí mať aj určité pravidlá. Tieto 
pravidlá si pripomíname na každom tréningu, 
pretože bez nich by sme si nezahrali. "Obľúbená" 
činnosť, ktorá patrí ku všetkým športom sú tzv. 
tresty. Dievčatá si rýchlo zvykli a dokonca si ich 
už aj samy pýtajú.� Musím povedať, že pri 
plnení tých množstva cvičení sa aj dobre 
zasmejeme. Sme super kolektív a dievčatá vedia, 
že nie všetko vyjde na prvýkrát. Keďže šport nie 
je pre všetkých, veľa dievčat sa už na krúžku 
vystriedalo. S dievčatami občas vybehneme aj do 
kina, aby sme si od telocvične trochu oddýchli. 

Teším sa, že predsa som v škole našla dievčatá, 
ktoré tento krásny šport zaujal a majú chuť a 
motiváciu sa zlepšovať. Dúfam, že nás čaká ešte 
množstvo super tréningov s dobrou náladou a 
plno mimoškolských akcií. 
Do budúcna sa plánujeme zúčastňovať aj na 
turnajoch medzi školami a bojovať o čo najvyššie 
umiestnenia.
 

Mgr. Veronika Garayová, vedúca krúžku
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Zamýšľali sme sa spolu s 
vami nad tým, či vám 
viac vyhovuje dištančné 
alebo prezenčné vyučo-
vanie a prečo. Prinášame 
vám odpovede na tieto 
otázky. Členovia redak-
čnej rady sa pý ta l i 
našich učiteľov a žiakov.

Mgr. Zuzana Buranská: „Určite je lepšie 
prezenčné vyučovanie, pretože najlepší je priamy 
kontakt, osobne vysvetliť učivo, deti tak lepšie 
pochopia.“

Mgr. Mária Kéryová: „Ja si asi nevyberiem, lebo 
mne vyhovovalo aj prezenčné aj online 
vyučovanie. Cez prezenčné vyučovanie sa vidíme 
so žiakmi priamo a cez online vyučovanie sme sa 
videli cez monitor. Našťastie učím šikovných 
žiakov, ktorí pravidelne navštevovali online 
vyučovanie, pripravovali sa, rodičia ich 
pravidelne kontrolovali. Spolupráca bola 
výborná. .”

Mgr. Darina Mešťanová: „Ja som radšej za 
prezenčné, pretože mám kontakt so žiakmi. Ak 
žiak niečomu nerozumie, ja mu to vysvetlím, na 
tabuľu to napíšem, poprípade odpovedám na tie 
otázky, ktoré žiaci položia, viem uviesť príklady, 
na ktorých im to viac priblížim.”

Mgr. Miroslava Müllnerová: „Dištančné 
vzdelávanie mi rozhodne nevyhovovalo. Bolo to 
vyslovene nutné zlo, ktoré nebolo v prospech 
nikoho zo zúčastnených subjektov - ani v 
prospech žiakov, učiteľov či rodičov. Istotne sa 
zhodneme, že prezenčnú formu vzdelávania 
nedokáže nič plnohodnotne nahradiť, najmä ak 
hovoríme o žiakoch základnej školy. Pozornosť, 
sústredenie, dialóg, skupinové aktivity, interakcia 
a spätná väzba v online prostredí sú len čistou 

improvizáciou. Preto som vždy uprednostňovala 
prezenčné vyučovanie, nakoľko osobný kontakt 
žiak - učiteľ - spolužiaci,  nedokáže ani vzdialene 
nahradiť nič. Hoc aj máme to najkvalitnejšie 
internetové pripojenie a špičkovú IKT techniku.”

Mgr. Filip Vaško: „Prezenčné, kontakt so žiakmi 
v triede je iný ako v online prostredí.“

Olívia: „Viac mi vyhovovalo prezenčné, je to 
lepšie, pretože sa viac naučíme. Cez online 
vyučovanie sme viacerí nedávali pozor.”

Majka: „Mne viac vyhovovalo prezenčné. Mám 
pocit že sa viac naučíme.”

Alenka: „Prezenčné, lebo niektorí nemali možnosť 
sa pripojiť na hodiny. Deti sa cez prezenčné 
vyučovanie učia pracovať v kolektíve.”

Nina: „Viac mi vyhovovalo online vyučovanie, 
lebo som mala viac času.“

Miro: „Je pre mňa viac vyhovujúce prezenčné 
vyučovanie, lebo učivo je lepšie vysvetlené“

Nina: „Mne osobne viac vyhovovalo prezenčné 
vyučovanie, lebo viac som chápala učivám a viac 
som vnímala.“

Simona: „Prezenčné, lebo v škole to je iné ako 
doma, už len kvôli kamarátom. Keď sme v škole, 
tak lepšie pochopím učivo.”

Rebeka: „Prezenčné, pretože ak to vysvetlí učiteľ 
osobne, dá sa to omnoho lepšie pochopiť.“

Členovia red. rady: „Viac nám vyhovovalo 
prezenčné, kontakt s učiteľom robí s nami 
z á z r a k y , s p o l o č n o s ť s p o l u ž i a k o v j e 
nenahraditeľná a škola je miestom, ktoré nás robí 
šťastnými. 
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Vyhovovalo Vám viac prezenčné 
alebo dištančné vyučovanie?
ODPOVEDAJÚ NAŠI UČITELIA A 
ŽIACI
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V y d a l i s m e s a p o s t o p á c h  
najslávnejšieho slovenského básnika 
Pavla Országha Hviezdoslava na jeho 
rodnú Oravu.

V jeden nádherný slnečný deň, 01. októbra 2021, 
sa skupinka žiakov 2. stupňa ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana vydala, pod vedením pani učiteliek 
PaedDr. Repkovej a Mgr. Karasovej, po stopách 
slovenskej literatúry a za históriou do Dolného 
Kubína, ktorý je sídlom kultúry na Orave a 
m i e s t o m p ô s o b e n i a P a v l a O r s z á g h a 
Hviezdoslava. 

Navštívili sme literárnu expozíciu v Oravskom 
múzeu Pavla Országha Hviezdoslava, kde sme sa 
dozvedeli mnoho zaujímavých skutočností o jeho 
živote a diele. Počas tematickej prednášky nám 
pani sprievodkyňa priblížila aj ďalších literátov a 
dejateľov z tohto regiónu. Ďakujeme, spolu s 
deťmi, nášmu vedeniu školy za možnosť zúčastniť 
sa  exkurzie, ktorá bola pre žiakov odmenou za  
ich umiestnenia v literárnych súťažiach a pani 
zástupkyni Mgr. Martine Karasovej za 
sprevádzanie.

VEDELI STE ŽE? 
 
1. P. O. Hviezdoslav sa stal básnikom, pretože bol často 
chorľavý. 
Už ako malý chlapec nepatril medzi najzdravšie 
deti. A keďže sa nehodil na ťažkú manuálnu 
prácu, rodičia sa rozhodli ho dať na štúdium. Tým 
nevedome podporili jeho básnický talent.

2. Jeho prvé básne boli v maďarčine a nemčine.  
Keďže študoval na gymnáziu v Miškovci, kde sa 
hovorilo iba po maďarsky, musel tomu 
prispôsobiť aj svoju tvorbu. Po ukončení troch 
tried odišiel z Miškovca do Kežmarku, kde sa 
naučil po nemecky. 
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VEDELI STE, ŽE…
…v šk. r. 2021/22 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia 
Pavla Országha Hviezdoslava?
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3. Pseudonym Hviezdoslav je 
odvodený od hviezd. 
Pavol Országh si samozrejme 
ako každý správny umelec musel 
vymyslieť aj umelecké meno. 
K eďž e č a s t o n o c i t r á v i l 
pozorovaním hviezd, výber bol 

jednoznačný. Jedna z planétiek bola dokonca 
pomenovaná po ňom.

4. Bol sudcom. 
Okrem básnickej tvorby si samozrejme musel na 
živobytie aj nejako zarobiť. Pavol Országh-
Hviezdoslav začal ako advokátsky koncipient, 
člen súdu a neskôr sa stal aj samotným sudcom. 
Pracoval aj pre Tatra banku.

5. Adoptoval si dve deti. 
Pavol sa oženil s dcérou evanjelického farára 
Ilonou Novákovou. Ich manželstvo vraj bolo 
šťastné, no bezdetné. Neskôr si ale adoptovali dve 
siroty po jeho bratovi Mikulášovi.

6. Muž mnohých mašlí 
Hoci to bolo v tamojšej dobe moderné, nebolo 
veľa mužov či chlapcov, ktorí by svoj outfit 
ozdobili mašľou. Hviezdoslav ich však mal 
niekoľko a ťažko nájdeme fotku, na ktorej by mu 
chýbala. Avšak nosil ich aj zo zdravotného 
dôvodu. Zakrýval si nimi viditeľnú priehlbinu v 
hrdle. 

7. Nikdy nejedol v spoločnosti iných ľudí. 
Kvôli škvŕkaniu v žalúdku a problémom s 
prehĺtaním súst. Tieto problémy boli následkom aj 
"stiesnenia v hrtane”.

Redakčná rada a PaedDr. Lucia Repková

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže 
MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA

V prvý októbrový deň sme sa zo školského 
krúžku AKTOVKA (školský časopis) vybrali do 
Dolného Kubína. Naším hlavným cieľom bolo 
vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže 
MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA, do ktorej 
sa zapojili aj žiaci našej školy a uspeli vynikajúco. 
Ráno sme sa stretli v škole a v sprievode pani 
učiteľky Repkovej a pani zástupkyne Karasovej 
sme nastúpili do minibusu a vybrali sme sa na 
dlhú cestu na sever Slovenska. V Dolnom Kubíne 
sme navštívili literárnu expozíciu v Múzeu P. O. 
Hviezdoslava. Neskôr sme sa presunuli na 
vyhodnotenie súťaže. Poviedky žiakov našej školy 
zabodovali a stali sa súčasťou zborníka. V kat. 2. 
st. ZŠ získala 2. miesto - Rebeka Kuželová a 
čestné uznania si odniesli Tamara Vanková, Matej 
Martiš a Mia Pizúrová. Žiaci si prebrali ocenenia 
a vecné ceny a zúčastnili sa na diskusii k ich 
tvorbe. V závere poskytli rozhovor pánovi 
redaktorovi z RTVS. Vďaka patrí pani učiteľkám 
za sladkú zmrzlinu a perfektný výlet. 

Petra Fridrichová, 6.B
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OPÄŤ SME ZABODOVALI V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI 

SLÁVNOSTNÉ 
VYHODNOTENIE 

“PRO SLAVIS 2021”

Náš školský časopis AKTOVKA bol v decembri 
2021 ocenený v celoslovenskej súťaži triednych 
a školských časopisov žiakov materských, 
základných, stredných škôl a zahraničných ZŠ a 
SŠ s výučbou jazyka sloven-ského 
„PRO SLAVIS“.

Súťaž vyhlásilo 
M i n i s t e r s t v o 
školstva, vedy, 
v ý s k u m u a 
športu Slovenskej 
republiky a Dom 
Matice slovenskej 
v Ž i l i n e . Z   
množstva škol-
ských časopisov 
zo Slovenska a zo 
zahraničia a z 
na jpoče tne j še j 
skupiny, práve 
č a s o p i s o v 
základných škôl, 
sme si odniesli 
krásne 5. miesto 
( z o 7 . u d e ľ o -

vaných). Súťaž bola v minulom školskom roku 
prerušená pre nízku účasť z dôvodu dlhodobej 
karantény. Počas tohto šk. r. bola opäť obnovená. 
O to viac nás potešila správa o našej výhre a 
vedomosť, že vyberali víťazov až z dvoch 
ročníkov, kde bolo už súťažiacich neúrekom. 
Preto toľko umiestnení…
Cenu sme si žial nemohli ísť prebrať osobne, čo 
nám bolo troška aj ľúto, pretože prežiť takú 
slávnostnú chvíľu v nádherných priestoroch 
Mestskej radnice v Žiline je veľkolepým 
zážitkom. Jeden taký už máme za sebou.   
Z telefonátu a zo slov pani organizátorky súťaže, 
pani Ing. Kalankovej, sme sa dozvedeli, že 
patríme k tým najlepším v súťaži Pro Slavis. 

Ozrejmila nám situáciu a nemožnosť organizácie 
takého veľkého podujatia  a uistila nás, že ceny a 
diplom nám budú zaslané. 
Časopisy hodnotila porota zložená z odborníkov z 
Matice slovenskej, zo školskej inšpekcie, z 
novinárov a z učiteľov slovenského jazyka. 

Poslaním školských časopisov je podpora vlastnej 
tvorby detí, rozvoj tvorivých aktivít detí v 
literárnej a novinárskej oblasti, prispieť k 
účelnému využívaniu voľného času žiakov, 
upevňovať a rozvíjať lásku k slovenskému jazyku, 
budovať novinársku etiku a tvoriť akúsi kroniku 
školy. 
Sme radi, že toto všetko spĺňame, a hoci 
“vychádzame” piaty rok, zaradili sme sa už 
druhýkrát s naším časopisom medzi tých 
najlepších v celoslovenskom meradle.

Veľké poďakovanie patrí mojim žiakom z bývalej 
redakčnej rady, pretože časopisy zadarené do 
súťaže boli výsledkom ich práce. Ďakujem 
súčasnej redakčnej rade za ich snahu, šikovnosť a 
ochotu tvoriť perfektný časopis pre vás. Vďaka 
patrí aj mojim super kolegom - učiteľom, ktorí 
prispievajú svojimi odpoveďami, článkami a 
jazykovými korektorskými radami. Ďakujeme 
nášmu skvelému vedeniu v škole za neoceniteľnú 
podporu a pomoc.  
OCENENIE JE NAŠÍM SPOLOČNÝM 
ÚSPECHOM...

PaedDr. Lucia Repková
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Prinášame vám postrehy, názory a 
rady našich bývalých žiakov, ktorí 
h o d n o t i a “ s v o j s ú č a s n ý 
stredoškolský či vysokoškolský 
život a spomínajú na svoju 

“základku”. Poučné riadky pre 
naš ich deviatakov i ôsmakov. 

Zaujímavé odpovede na otázku “Ako sa zmenil 
tvoj život, keď si po absolvovaní základnej školy 
nastúpil/a na strednú školu?”

Hanka Hanesová, žiačka Gymnázia v Šuranoch: 
“Ako sa zmenil môj život? No zmenil sa asi dosť, 
hlavne čo sa týka takého denného režimu…  
Každé ráno cesta vlakom, ktorá sa mi ale veľmi páči... 
Každý deň však sedem hodín... Len občas kde - tu 
nejaká voľná hodina... A potom cesta naspäť... Keď 
stíham, robím si úlohy aj vo vlaku, aby som mala toho 
doma menej... Domov prídem pár minút po tretej... 
Nie je to už také pokojné ako chodenie na základnú. 
Ale zato, teraz trávim ešte viac času s mojou sestrou, 
keďže tam chodíme spolu, a to som veľmi rada... 
Najradšej by som však ostala na základnej škole... Ale 
keďže viem, že je to nemožné, tak som na strednej 
škole, gymnáziu v Šuranoch, veľmi spokojná... Určite 
je to náročnejšie, aj po vedomostnej ale aj po časovej 
stránke, ale dá sa to zvládať... Učitelia sú tam milí a 
dobrí... A v triede máme dobrý kolektív... Som rada, 
že tam chodím... Myslím, že sa môj život nejakým 
spôsobom zmenil, ale každá zmena prináša nové 
výzvy a skúsenosti, ktoré nám pomôžu ďalej v živote... 
Všetkým žiakom na základnej prajem, aby si vybrali 
tú správnu strednú školu, na ktorej budú spokojní a 
šťastní...

Simona Fíšanová, študentka Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici:  
“Veľmi rada spomínam na časy v základnej škole. 
Práve v tomto období som spoznala moje najlepšie 
kamarátky a priateľov, s ktorými som v kontakte 
dodnes. Hoci raz každý opustí brány školy, 
nedovoľme, aby sme opustili svojich priateľov. Zo 
základnej školy sa mi odchádzalo veľmi ťažko, pretože 
som mala najlepších spolužiakov i učiteľov, ktorých 
srdečne pozdravujem. Avšak, ako deviatačka som bola 
plná očakávania, čo ma čaká na Gymnáziu v Šuranoch 
čaká. Prišlo viac povinností či učenia, ale aj mnoho 
nových kamarátov, s ktorými som počas štyroch rokov 
zažila nezabudnuteľné chvíle. Stredná škola bola 
časom prvých lások a párty do rána bieleho. Bolo to 
o b d o b i e , k eď s m e z a j e d e n d eň s t í h a l i 
všetko...dokonca popri zábave aj školu. Počas štúdia 
na strednej škole sme sa stali zodpovednejšími 
skúsenejšími a úspešnými mladými ľuďmi. Každému 
prajem správny výber strednej školy. Užívajte si 

každý jeden deň, aby ste o niekoľko rokov mohli 
spomínať, tak ako ja, na krásne študentské časy.”

 
Dominika Slobodníková, študentka Fakulty eko-
nomiky a manažmentu SPU v Nitre 
“V poslednom ročníku základnej školy som si myslela, 
že ako mi to všetko bude chýbať a obávala som sa 
toho, že aký kolektív a učitelia budú na strednej. 
Stredná škola vyžaduje určitú samostatnosť, najmä čo 
sa týka cestovania. Nové boli aj pocity z cudzieho 
mesta. Našťastie z Komjatíc sme boli viacerí 
spolužiaci, preto som sa nikdy necítila sama ani v 
triede a ani na strednej škole - Gymnáziu v Šuranoch. 
Stačilo pár dní a vytvoril sa nám super kolektív a mala 
som pocit, že som tam “doma". Na strednej škole som 
mala rada najmä matematiku, bavila ma a vedela som, 
že ju budem potrebovať aj v ďalšom štúdiu. Prispela k 
tomu aj ústretová a priateľská vyučujúca. Aj ostatné 
predmety som sa vždy snažila naučiť a zvládnuť ich čo 
najlepšie, v rámci mojich možností. Učitelia boli aj 
dobrí, aj zlí… Počas vysokej školy, čo sú takmer dva 
roky, som bola na prezenčných hodinách iba párkrát, 
stále sme pripojení online. Ale určite je to zasa o väčšej 
zodpovednosti a o tom, že človek musí bojovať sám za 
seba. Na vysokú školu som išla s tým, že tam nikoho 
nepoznám, ale to robí priestor pre spoznávanie sa a 
budovanie si nových priateľstiev. Zatiaľ som na 
vysokej škole spokojná a bez väčších komplikácií 
prechádzam z jedného semestra do druhého. Veľmi 
dôležité je vybrať si smer, ktorý nás baví a neštudovať 
zbytočne na nejakej škole iba kvôli tomu, lebo tam ide 
kamarát/ka alebo preto, že to od nás vyžaduje niekto z 
okolia.

 
Viktória Uhríková, študentka Strednej odbornej 
školy gastronómie a služieb v Šuranoch, Odbor: 
Kuchár:  
”Život je zmena a tú som pocítila nástupom na strednú 
školu. Bolo to pre mňa niečo nové, nepoznané… 
Rozdiel medzi základnou školou a strednou školou bol 
citeľný. Predsa, je to o väčšej zodpovednosti a každý 
vás berie ako dospelého… Študujem v odbore  
Kuchár. Medzi veľké plusy našej školy patrí množstvo 
kurzov, ktoré môžete absolvovať a nimi si rozšíriť 
“obzory”. Ja som si zatiaľ urobila Baristicky kurz. 
Naša škola mínusy nemá žiadne. Teda, aspoň ja ich 
nepociťujem. Učitelia sú super…aj prísni, ale zasa 
veľmi dobrí a féroví. Predmety v mojom odbore sú, 
podľa mňa, niektoré ťažšie iné ľahšie. Baví má napr. 
varenie, pečenie… Chodím na súťaže, na akcie a 
medzi moje najväčšie úspechy patrí, už spomínaný, 
Baristicky kurz, z ktorého sa veľmi teším.

Redakčná rada
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Dovoľujeme si poďakovať OZ ALIANCIA 
PLATAN za finančný príspevok, ktorý bol 
p o s k y t n u tý n a še j šk o l e n a z a k ú p e n i e 
kníh. Občianske združenie opäť podporilo 
výchovno-vzdelávacie aktivity a mimoškolskú 
záujmovú činnosť našich žiakov. Poukázané 
finančné prostriedky sme použili na zakúpenie 
publikácií, ktoré si budú môcť žiaci požičať zo 
školskej knižnice, prípadne im budú pomôckou v 
rámci vyučovania. 
V knihách sa ukrýva prežitá múdrosť, láskavé 
slová, povzbudenie, či inšpirácia. Ponúkajú 
chvíľu pokoja, čas, kedy sa môžeme zahĺbiť do ich 
riadkov, či vybrať sa do sveta fantázie.

Zároveň patr i ve ľké poďakovanie OZ 
ALIANCIA PLATAN aj za finančný príspevok, 
na zakúpenie športového náradia. Občianske 
združenie podporilo aj športové aktivity a 
mimoškolskú záujmovú č innosť naš i ch 
žiakov. Poskytnuté finančné prostriedky sme 

použili na zakúpenie obručí hula hop, trampolín a 
činiek na posilňovanie - kettlebell, ktoré sa 
okamžite stali obľúbenými.

Ďakujeme a sme radi, že podporujete naše 
aktivity!
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ČO SME V 
ŠKOLE ZAŽILI 

! EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 
- Ulička jazykov

Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 
oslavuje  každý  rok 26. septembra Európsky deň 
jazykov. Je to deň plný aktivít v oblasti 
jazykového vzdelávania v celej Európe. Pri tejto 
príležitosti sme si aj my v našej škole vytvorili 
„Uličku jazykov“, aby sme našim žiakom 
vysvetlili význam výučby a učenia sa jazykov. 
Touto formou prezentácie jazykov sme im chceli 
zdôrazniť, že okrem materinského jazyka je 
potrebné učiť sa aj iné jazyky. Znalosť viacerých 
cudzích jazykov by im mohlo v budúcnosti 
uľahčiť život. V našej uličke jazykov sme okrem 
slovenského jazyka venovali pozornosť jazykom, 
s ktorými sa stretávame v našej škole: český, 
anglický, nemecký a rusko-ukrajinský. Vystavili 
sme rôzne učebné pomôcky, knihy, časopisy, hry 
a predmety, ktoré symbolizujú daný jazyk. 
Hravou formou sme im chceli ukázať, že učiť sa 
jazyky môže byť aj zábava.  Pripravili sme rôzne 
pravopisné cvičenia, súťaže, kvízy, písanie mien v 
azbuke, hľadanie slov v českom jazyku. S týmito 
úlohami nám pomohli naši žiaci z druhého stupňa, 
ktorí prezentovali jednotlivé krajiny. Nezabudli 
sme ani na odmeny, a tak za každú správne 
vyriešenú úlohu, žiaci boli odmení sladkosťou. 
Žiaci boli nadšení, úlohy riešili s veľkou radosťou, 
boli zvedaví, kládli množstvo otázok a keď boli 
unavení, mohli si posedieť v našom malom kine, 
kde sme im premietali rozprávky v ruskom, 

českom, anglickom a nemeckom 
jazyku.  

Veľké ďakujem patrí kolegom a 
žiakom, ktorí nám boli ochotní 
zapožičať jednotlivé predmety, ktoré 

sme mohli vystaviť a prezentovať.  
Poďakovanie patrí aj kolegyniam z PK jazykov za 
pomoc pri príprave podujatia.
My aj naďalej budeme pokračovať touto cestou, 
lebo ovládanie jazykov nám pomáha otvárať 
brány k iným kultúram a spoločnostiam.

Ing. Martina Šilhavíková                        
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Triedim, triediš, triedime
Naša škola sa zapojila do projektu „Triedim, 
triediš, triedime“, ktorý je orientovaný na 
podporu environmentálnej výchovy. Deti I. 
stupňa sa učia ako správne nakladať s odpadom, 
ako ho triediť a recyklovať.
Žiaci si pozreli video Recyklónia, ktoré ich 
zaujalo. Zapojili sa do interaktívnych aktivít o 
minimalizácii, triedení a recyklácii odpadu. 
Triedili odpad do farebných tašiek, ktoré majú vo 
svojich triedach, aby sa naučili odpad správne 
triediť. Vyplnili tajničku, kvíz a podľa stĺpcového 
diagramu priradili k daným odpadom počet rokov 
za ktoré sa odpad rozkladá. Triedenie odpadu 
zvládli výborne a za aktivitu dostali cukrík.

PaedDr. Katarína Hanesová
                           

Hovorme o jedle v 2.B

Žiaci z druhej B sa aj tento rok 
s radosťou a hlavne dobrou chuťou 
zapojili do projektu „Hovorme 

o jedle“. S triednou pani učiteľkou sa 
rozprávali na prvouke o zdravej 

výžive a vytvorili krásne projekty. Deti 
si priniesli zdravé desiate, pretože sa už 

naučili jesť zdravo aj chutne. Všetci sa 
snažíme posilniť si imunitu prísunom vitamínov 
z čerstvého ovocia a zeleniny.
Dúfame, že sme vás našimi prácami a desiatami 
inšpirovali k zdravšiemu stravovaniu.
Prajeme všetkým veľa zdravia a dobrú chuť.

Triedna učiteľka Mgr. Lenka Villemová a žiaci 2.B.

Hovorme o jedle vo 4.B

Čaro jesene
V našej škole sme sa počas jesene tešili zo žiarivej 
výstavy jesenných plodov.
Žiaci mohli obdivovať jesenné plody zo záhrad a 
parkov a krásne výtvarné práce s témou jesene. 
Výstava bola jednou z mnohých aktivít v rámci 
ENVIROPROJEKTU 2021, ktorého cieľom je 
výsadba ovocného sadu v škole.
Ďakujeme všetkým žiakom i kolegom, ktorí 
prispeli zeleninkou a ovocím.
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Projekt o včelách
Jakub Jahnátek je mladý včelár a spolužiakom 
porozprával zaujímavé informácie a vlastné 
skúsenosti s chovom včiel. Pekné projekty si 
p r i p r a v i l i a j Š t e v k o P i k o a A l e n k a 
Patassyová.Jakub priniesol aj med, tak sme všetci 
ochutnali.Jakubovi veľmi pekne ďakujeme 
a tešíme sa, že v Komjaticiach máme mladého 
včelára.

PaedDr. Katarína Hanesová                           

Hovorme o jedle
Naša škola sa opäť zapojila do súťaže Hovorme 
o jedle. Žiaci celej školy sa zapojili do súťaže 
rôznymi aktivitami: príprava zdravej desiatej, 
zdravé stravovanie a pohybové aktivity. Žiaci 
VII. A sa zapojili do dennej témy: „Jedz, hýb sa a 
dodržiavaj pitný režim“ Zdravé stravovanie, 
dodržiavanie pitného režimu a pravidelný pohyb 
sú dôležitou prevenciou mnohých ochorení. Žiaci 
si s pomocou pani učiteľky Kataríny Hanesovej 
vytvorili nástenku, pripravili si prezentáciu, 
chemický pokus a vlastný tanec s piesňou. Spolu 
so svojimi rodičmi pripravili aj nátierky, 
banánový chlieb, bábovku, koláče, zdravé 
pokrmy z ovocia, zeleniny a bylinkové čaje, ktoré 
potom naaranžovali na stôl. Následne to s veľkou 
radosťou prezentovali svojím spolužiakom 
a vyučujúcim. Zdravé pochúťky všetkým veľmi 
chutili.

                                                                                                           
Rebeka Kuželová VII.A                                 

Hodina deťom
Dňa 26. 10. 2021 sa ZŠ s MŠ O. Cabana zapojila 
do grantového programu „Hodina deťom“. Žiaci z 
krúžku Mladý záchranár, pod vedením 
dobrovoľníkov, zbierali finančné prostriedky do 
žltých pokladničiek s logom – hodina deťom. 
Spolu sme vyzbierali 226, 19 €.
Financie pomôžu deťom z jednorodičovských 
rodín: na bývanie, stravu, lieky alebo školské 
pomôcky či podporné služby.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí zbierku 
podporili. ĎAKUJEME
Ďakujem za spoluprácu pánovi Kuťkovi, ktorý 
sprevádzal cyklistickú skupinu a pani Janke 
Čermanovej, ktorá nám pomohla pri spočítaní 
peňazí. Poďakovanie patrí aj žiakom z krúžku 
Mladý záchranár, ktorí sa do zbierky zapojili: Lea 
Bartová, Ema Bulková, Nataša Hralová, 
Jadranka Václavová, Samuel Schusnix a Dávid 
Vrabec.

PaedDr. Katarína Hanesová
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Didaktické hry 1. stupeň
Slniečko nám krásne svietilo a deti si vychutnali 
túru na Mandáčku a vychádzku do parku. Okrem 
dobrej nálady im cestu spríjemnilo stádo srniek, 
ktoré s úžasom pozorovali. V parku sa zahrali na 
preliezkach a spokojne sa, možno niektorí aj 
unavení vrátili do školy. Počas ďalšieho dňa sme 
didaktické hry na 1. stupni ukončili dopravnou 
výchovou a túrou do Černockého hája. Deti si v 
škole na interaktívnej tabuli zopakovali ako 
bezpečne jazdiť na bicykli, dopravné značky si 
precvičili na detskom ihrisku a cestou do 
Černockého hája. Deti si jesennú prírodu prezreli 
z poľovníckeho posedu. Zistili, že v okolí našej 
dediny je veľa pekných miest, ktoré sa oplatí 
navštíviť.

Triedne učiteľky 1. až 4. ročníka
               

Úcta k vráskam a životným 
skúsenostiam

V priebehu mesiaca október, sme si u nás v škole 
uctili našich starkých viacerými aktivitami. 
Symbolicky sme im tak poďakovali za ich pomoc, 
podporu , neocen i te ľné rady a ž ivo tné 
skúsenosti. Pri tejto príležitosti zorganizovali 
členovia Žiackej školskej rady na škole zbierku 
určenú pre starkých v miestnom domove 
dôchodcov pod názvom "Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok?" Nesmierne nás teší, že sa do 
nej zapojili všetky triedy, ktoré spoločne vytvorili 
obrovské množstvo nádherne ozdobených 
krabičiek plných lákavých drobností, ktoré 
potešia. Srdečne týmto ďakujeme všetkým, ktorí 
akokoľvek prispeli a pomohli tak spríjemniť tieto 
sychravé jesenné chvíle obyvateľom domova 

dôchodcov v Komjaticiach. Milé 
darčeky prišli do Zlatého veku 
s t a r k ým o d o v z d a ť č l e n o v i a 

predsedníctva Žiackej školskej rady v 
zložení: Nina Francelová (IX.A), Mia 

Pizúrová (VI.A) a Rebeka Kuželová 
(VII.A) v mene žiakov ZŠ Komjatice. 

Veden ie a zames tnanc i domova 
dôchodcov srdečne poďakovali našim žiakom za 
milé prekvapenie a zdôraznili, že v tejto neľahkej 
dobe darčeky starkých istotne veľmi potešia. 
Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na 
ďalšie spoločné aktivity. 

Mgr. Miroslava Müllnerová, Mgr. Veronika Andočová a 
členovia ŽŠR

! Ondrej Caban v našich spomienkach

Pred blížiacimi sa sviatkami Všetkých svätých a 
Pamiatky zosnulých sme si uctili aj pamiatku 
zosnulého patróna našej školy Ondreja Cabana. 
Na komjatickom cintoríne sme pri jeho hrobe, 
spolu so žiačkami, zapálili sviečku a venovali sme 
mu modlitbu. K buste Ondreja Cabana položili 
žiaci spomienkovú kyticu a zapálili sme 
sviečku. Osobnosť Ondreja Cabana sme si so 
žiakmi pripomenuli v malej diskusii.

PaedDr. Lucia Repková a Ing. Martina Šilhavíková a 
redakčná rada Aktovky
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    FAREBNÝ

TÝŽDEŇ
V dňoch 22. - 26.11.2021 sa v našej škole konala akcia 
s názvom “Farebný týždeň“.
Žiaci mali za úlohu prevetrať svoje šatníky a nájsť v 
nich originálny outfit, zladený v určitých farbách na 
každý deň. V pondelok to bola ružová – aby sme si 
touto sladkou farbou spríjemnili, možno nie tak 
sladké, pondelky. Utorok patril našej škole - zladili 
sme sa do žltej, zelenej a bielej, aby sme tak 
reprezentovali farby loga školy. Na stredu môže byť 
hrdý každý pravý Komjatičan - do školy sme prišli vo 
farbách erbu Komjatíc: v červenej, žltej a bielej. Vo 
štvrtok sme sa rozhodli zladiť do trikolóry, pretože 
sme hrdí Slováci. Veselé farby naopak vystriedal 
“čierny piatok“, kedy sme sa vyfintili do temnej, 
čiernej farby. Prekvapivé motto “čierneho piatku“: 
Čierna zlepšuje náladu.
Čo myslíte? Keby bol takto farebne pestrý každý deň, 
možno by sa nám žilo veselšie…

Rebeka Kuželová
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Boli sme dobrí?
Na svätého Mikuláša sme sa tešili všetci. Prežili 
sme krásny deň, plný básní, piesní a sladkých 
prekvapení. Bol to jasný signál, že najkrajšie 
sviatky v roku sa nezadržateľne blížili. Vianočný 
čas je skrátka obdobie plné krás, na ktoré sa teší 
každý z nás. 

Mgr. Miroslava  Müllnerová

Predvianočný čas
Predvianočný čas je časom očakávania a príprav 
na najkrajšie sviatky roka. Ľudia si zdobia svoje 
príbytky, vytvárajú si príjemnú atmosféru 
naplnenú vôňou ihličia, láskou a pohodou. O to sa 
každoročne snažíme v našej škole aj my. Sme 
vlastne tiež jedna veľká rodina, v škole trávime 
veľa času a snažíme sa, aby sme sa tu cítili 
dobre. Všetkým nám robí radosť vianočný 
stromček, ktorého vôňa sa šíri do všetkých kútov 
školy. Pri pohľade naň nám žiaria očká. Deti 
obdivujú betlehem i slávnostne vianočne prestretý 
stôl a tešia sa na darčeky.
V našej škole sa cítime super... 

Redakčná rada

Pod krídlami Dominiky
Pred Vianocami sme zakladateľke nadácie “Pod 
krídlami Dominiky” pani Žanete Petrášovej 
odovzdali krásne a užitočné darčeky pre všetky 
choré detičky a ich rodiny, ktorým táto nadácia 
pomáha. Veľmi pekne ďakujeme všetkým darcom, 
žiakom, rodičom aj zamestnancom školy za 
pomoc a pani Petrášovej za milé darčeky. 
Dobrý skutok nech vás hreje pri srdiečku.

Zástupcovia ŽŠR                                                                                                                                                                                           
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Vianočné posedenie
Žiaci 1. stupňa si pred vianočnými prázdninami 
spríjemnili posledný deň vianočným posedením. 
Deti si priniesli vianočné pečivo, ovocie a hrami 
strávili pekné dopoludnie v škole.

Triedne učiteľky 1. stupňa
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Odovzdanie vianočnej 
zbierky pre útulok

Dňa 22. 12. 2021 som mala tú česť odovzdať 
všetky vaše dary a finančné príspevky pre útulok 
"Zatúlané labky Šurany". Privítali ma vrtiace 
chvostíky a tváričky s veselým pohľadom a 
radostným očakávaním. Všetky zvieratká sa 
neuveriteľne tešili už len z mojej prítomnosti a to 
ešte netušili, čo všetko ste im poslali pod vianočný 
stromček. Vďaka vám nebude psíkom zima a 
budú mať plné brušká a veterinárnu starostlivosť. 
Spoločne sme vyzbierali 100€ a prispeli aj 
anonymní darcovia ďalšími 105€, čo je úplne 
úžasné. 
Všetkým vám veľmi pekne ďakujeme. !  

Kynologický krúžok a zástupcovia ŽŠR

Online exkurzie o duálnom 
vzdelávaní

Žiaci deviateho ročníka sa vo februári zúčastnili 
Online exkurzie o duálnom vzdelávaní, ktore 
organizovala Slovenská aliancia moderného 
obchodu, ktorú tvoria nasledovní zamest-
návatelia: BILLA, KAUFLAND, LIDL, 
METRO, TESCO, DM DROGERIE MARKT 
a TERNO.
Dozvedeli sa na nej výhody duálneho vzdelávania 
a praktického vyučovania počas strednej školy. 
Bolo to jedinečné podujatie, na ktorom 
prezentovali zamestnávatelia spolu s absolventami 
daných odborov množstvo informácií o systéme 
duálneho vzdelávania. Podelili sa o svoje 
skúsenosti a žiakom porozprávali to, čo je na 

štúdiu obchodu najkrajšie, čo ich najviac baví a 
aké sú hlavné výhody študovať duálne.

Mgr. Martina Karasova,  výchovná poradkyňa

Triedna recitačná súťaž v 2. A
Čas letí neuveriteľne rýchlo...Vlani o tomto čase 
deti z 2. A boli prvákmi, ktorí ešte neovládali celú 
abecedu a dnes čítajú knihy a recitujú poéziu a 
prózu. Krok po kroku ich vedieme ku láske k 
literatúre, zisťujú však, že nie je jednoduché 
vystúpiť a zaujať publikum. Svojej novej úlohy sa 
zhostili výborne, mnohí statočne premohli trému. 
V našej triednej súťaži si tiež osvojovali správanie 
kultivovaného poslucháča a vyskúšali si, aká je 
neľahká úlohy poroty, kedy sami hlasovaním 
vyberali spomedzi seba víťazov.
S radosťou musím konštatovať, že to všetci 
zvládli vynikajúco a v našej 2.A máme viacero 
recitátorských talentov. Detí, ktoré svoje nadanie 
budú vekom i nadobúdaním skúseností v 
podobných súťažiach len zdokonaľovať.                

Mgr. Anita Cagáňová
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Pošta pre teba
V deň svätého Valentína naši valentínski poštári 
zo ŽŠR rozniesli do svojich tried spolužiakom, 
učiteľom a iným zamestnancom školy milé 
pozdravy, ktoré usilovne triedili celý minulý 
týždeň.  Veríme, že adresátov potešili. 

Žiacka školská rada

Literatúra trochu inak
Slová nášho velikána pedagogiky Jána 
Amosa Komenského: „Ak mi niečo 
vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - 
zapamätám si, ak to urobím - pochopím, 
ale ak mi to dovolíš prežiť - pocítim to.”  
opisujú niektoré naše hodiny literatúry, 
k t o r é s a s n a ž í m e v y u č o v a ť a j 
prostredníctvom zážitku a zapojenia 

zmyslov. Vďaka emóciám žiak získa 
vedomosti, zručnosti a vlastnou 
aktivitou, cez zážitok, si dokáže 

vytvoriť vlastnú skúsenosť. Zážitkové 
vyučovanie je pre žiaka obohacujúce z 

viacerých dôvodov. Núti ž iaka 
p r e m ý š ľ a ť a p o r o v n á v a ť s o 

skúsenosťami, ktoré už má. 
Žiaci si zážitkové hodiny literatúry veľmi 
obľúbili. V triede vládne pozitívna a srdečná 
atmosféra. Prostredníctvom rôznych metód - 
zhudobnenie diela (rap, ľudová hudba…) 
pretransformovanie diela, zdramatizovanie diela, 
pantomíma, tvorivé písanie, výtvarné spracovanie 
atď. si rozvíjajú vyjadrovanie, pamäť, empatiu, 
vnímanie, fantáziu, komunikačné zručnosti, 
tvorivé myslenie atď. Sú schopní odprezentovať 
svoju prácu, improvizovať, vyjadriť emóciu, 
prejaviť empatiu. Zároveň sa zdokonaľujú v 
jazykovom prejave, v komunikácii, v pohybovom 
prejave, v spolupráci. Význam zážitkového 
vyučovania literatúry pozorujem hlavne v aktivite 
žiakov, odbúravaní trémy a hamblivosti, v rozvoji 
osobnosti , kreativity č i spontánnosti , a 
samozrejme v reflexii žiakov: “to bola zábavná 
hodina…” :-)

PaedDr. Lucia Repková
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OSLÁVILI SME MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
MATERINSKÉHO JAZYKA 

21. február je celosvetovým „Medzinárodným 
dňom materinského jazyka.“ 
Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli význam a 
hodnotu materinského jazyka ako nástroja nášho 
kultúrneho dedičstva. Pani učiteľky slovenského 
jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ zrealizovali 
rôzne aktivity venované nášmu materinskému 
jazyku.
Pod taktovkou pani učiteľky Mgr. Buranskej 
ž iaci v triedach 7.A a 7.B si v rámci  
Medzinárodného dňa materinského jazyka 
povedali o vývine slovenského jazyka, zopakovali 
si vedomosti, zistili niečo nové. Porovnávali 
Bernolákovu a Štúrovu slovenčinu. Nakoniec si 
žiaci formou kvízu overili, čo si pamätajú. Víťazné 
skupiny boli odmenené 1 za aktivitu.
Pani učiteľka Mgr. Behulová spoločne so žiakmi z 
tried 5.A a 5.B zhotovili triedne nástenné noviny, 
spoločne diskutovali na tému: Prínos Konštantína 
a Metoda (r. 863.), obdivovali triednu výstavku 
slovenských výrobkov a v závere hodiny zhotovili 
krásne výtvarné práce na témy: Moja rodná reč a 
Krásy Slovenska. V 9.A triede žiaci diskutovali o 
vývine slovenského jazyka a zároveň obdivovali 
triedne nástenné noviny.
Triedy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B si pod vedením pani 
učiteľky PaedDr. Repkovej v úvode vypočuli 
informácie o histórii vzniku Medzinárodného dňa 
materinského jazyka. Potom sa zahĺbili do slov a 
tónov nádhernej piesne Korene od skupiny 
Iconito (link: https://www.youtube.com/watch?
v=paVO_afik0w), ktorá je oslavou našej národnej 

h r d o s t i , m a t e r i n s k e j r e č i , 
prírodných krás, folklóru, je 
vyjadrením lásky, viery, pokory a 

vďačnosti Slovákov. Nasledovala 
k r á t k a p r e d n á š k a o v ý v i n e 

slovenského jazyka od praslovančiny 
až po súčasný spisovný jazyk, na ktorú 

nadväzoval kvíz o najdôležitejších 
míľnikoch a osobnostiach vo vývine našej reči. 
Najšikovnejší žiaci získali, samozrejme, jednotky. 
Príjemným oživením boli dievčatá a pani učiteľka 
odeté v krojoch.
Sme radi, že sme mohli naš im ž iakom 
sprostredkovať odkaz našich predkov a zdôrazniť 
im hodnotu rodnej reči a materinského jazyka. 
21. február – Medzinárodný deň materinského 
jazyka vnímame ako jedinečnú príležitosť na 
zvyšovanie úrovne používania spisovného 
slovenského jazyka a zároveň zvyšovanie 
povedomia našich žiakov v oblasti jazykovej 
kultúry. Práve deň, akým je Medzinárodný deň 
materinského jazyka, je vhodnou príležitosťou 
pripomenúť si, že zásluhou svätých Cyrila a 
Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a 
ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu 
a denne ho používame ako štátny jazyk.

Pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry
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Vynovené „Tvorilky“
Vďaka našej pani riaditeľke Mgr. Marte 
Gocníkovej a Projektu: „CEDRON - Krajina 
remesiel, Ateliér umenia a Vôňa domova„ nás po 
jarných prázdninách čakalo veľké prekvapenie, 
vynovená dielnička tvoriliek a „profesionálne“ 
zariadená kuchyňa. Tvorilky sa veľmi potešili a 
nevedeli sa už dočkať, aby mohli tvoriť a vypekať. 
Rozhodli sme sa, že ako prvú vyskúšame novú 
kuchyňu. V našej kuchyni  chceme  skúšať 
tradičné recepty našich starých mám, ktoré 
vedeli, ako jednoducho a chutne navariť a 
napiecť. Dnes sme si upiekli tradičné babičkine 
syrové pagáčiky a domáce hrnčekové vafle. 
Pagáčiky boli chrumkavé a mäkučké, vafle jemné 
a voňavé po vanilke. Vafle sme si ochutili 
čokoládou, ovocím a šľahačkou, ktoré sme potom 
s chuťou zjedli  v našej tvorilkovskej jedálničke a 
popri tom sme klebetili a robili si plány na ďalšie  
pečenie. Naše tvorilky sú šikovné baby, ktoré 
vedia narábať aj s vareškou. 
Postupne Vám budeme pridávať naše výtvory, a v 
spolupráci so školským časopisom „Aktovka“, 
chceme uverejňovať aj naše recepty. 
Milé mamičky, babičky a prababičky, ak máte 
nejaké zaujímavé tradičné recepty, ktoré by ste 
nám vedeli dať, tak neváhajte. Rady by sme ich 
vyskúšali aj v našej kuchyni.  
Prajeme Vám dobrú chuť, vaše Tvorilky.

Ing. Martina Šilhavíková

Marec – mesiac knihy 
                               (Krúžok ANJ)


Mesiac marec sa dlhé roky spája s knihami a 
čítaním. Niektorí ľudia považujú čítanie za 

zábavnú aktivitu. Čítanie upokojuje 
deti i dospelých a zbavuje ich stresu. 
Len skutočný milovníci kníh tvrdia, 
že nie je nič krajšie ako vôňa knihy.  A 
práve preto sme sa aj my na našom 

krúžku anglického jazyka tento mesiac 
zamerali na čítanie. V našej knižnici 

máme zaujímavé knihy, ale naša 
najobľúbenejšia kniha je „ Grandmother’s Magic 
Hope Chest – Mythical Castles of Slovakia“  - Z 
babičkinej truhlice – Tajomstvá slovenských 
hradov.  Sú to povesti o našich hradoch a 
zámkoch, ktoré sú písané dvojjazyčne (slovensko/
anglicky). Čítaním jednotlivých povestí, si 
obohacujeme slovnú zásobu v anglickom jazyku, 
a tiež sa dozvieme aj zaujímavosti z našej histórie. 
Dnešnú povesť vyberali dievčatá a vybrali si 
povesť „Girls‘ Castle“ – Dievčenský hrad. Príbeh 
bol zaujímavý a pútavý a priblížil nám Banskú 
Štiavnicu. Hodina ubehla veľmi rýchlo a už teraz 
sa tešíme na ďalšie príbehy.

Ing. Martina Šilhavíková a malí angličtinári

Exkurzia v obecnej knižnici 
V marci sme so šiestakmi zavítali do obecnej 
knižnice, kde nás pani knihovníčka Kamilka 
Nosianová srdečne privítala a usadila. Žiakom 
pútavo rozprávala o počiatkoch kníhtlače na 
našom území a o existencii obecnej knižnice v 
Komjaticiach. Dozvedeli sme sa množstvo info o 
knihách, čitateľoch, možnostiach byť členom… 
Deti počúvali, diskutovali, pýtali sa… V závere 
boli odmenení lízankou. Ani sme sa nenazdali a 
museli sme sa ponáhľať na ďalšiu vyučovaciu 
hodinu.
Vďaka patrí pani knihovníčke Kamilke za 
privítanie a diskusiu i deťom za záujem. 

PaedDr. Lucia Repková
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NOC S ANDERSENOM

Prvoaprílová noc patrila stretnutiu so vzácnym 
človekom...s rozprávkarom Hansom Christianom 
Andersenom. Prišiel. Deťom zo 6. A porozprával 
o sebe, o rodičoch, o detstve, o školských časoch, 
spomenul tvorbu, rodné mesto a odpovedal na 
všetky zvedavé otázky pani učiteľky i detí. 
Nechýbalo ani čítanie rozprávok od tohto 
velikána. Deti čítali deťom. Po besede s 
Andersenom nás čakal vedomostný kvíz zložený z 
otázok o autorovi, o prečítaných rozprávkach i 
zaujímavostiach.  
Pizza, obľúbené jedlo detí, fajn sme si pochutili. 

Poslednými aktivitami boli hry. Všetky družstvá 
si počínali výborne. No vyhrať mohlo iba jedno. 
Prví boli odmenení jednotkami a obrovským 
potleskom. Druhí získali plusky. Tretí potlesk. 

 Ej, dobre sme sa zabavili a zasmiali… 

Veríme, že odkaz tohto spisovateľa zostane v 
srdciach všetkých detí, a ak po dnešnej noci 
vedia, kto bol ten "pán s cylindrom", malo to 
zmysel...pre nás (organizátorov) určite.
Veľká vďaka patrí Filipovi Kollárovi za herecký 
výkon, Michalovi Repkovi za foto a vedeniu ZŠ 
za podporu a možnosť podujatie zorganizovať. 

Pani učiteľka SJL PaedDr. Lucia Repková a triedna 
pani uč. 6. A Ing. Martina Šilhavíková

Motivačná beseda s 
Jozefom Banášom 

                              


V máji nás v škole opäť potešil svojou 
návštevou jeden z najúspešnejších a 

najprekladanejš ích spisovateľov 
súčasnosti Jozef Banáš. Beseda so 

žiakmi 6. - 9. ročníka sa opäť konala v 
históriou dýchajúcich priestoroch dejepisného 
múzea, keďže jej ústrednou témou boli historické 
romány Jožka Banáša, vďaka ktorým sa dokonca 
dostal na stránky najnovšej učebnice literatúry. 

Tentokrát sme hovorili o geniálnom podnikateľovi 
Tomášovi Baťovi, ktorému je venovaný posledný 
motivačný román. Pri jeho inšpiratívnom 
životnom príbehu sme sa zamerali na hodnoty, 
ktoré sú predpokladom úspešného a šťastného 
života. Jozef Banáš  mladým ľuďom prízvukoval, 
že žiaden sen nie je nereálny, pokiaľ má človek 
vôľu, pevné odhodlanie, disciplínu a odvahu si za 
ním ísť. Tomáš Baťa hovorieval: "Nenechaj si 
veštiť z dlane budúcnosť, radšej si vyhrň rukávy a 
pusti sa do práce." 
Týmto zo srdca ďakujeme Jožkovi Banášovi za 
čarovnú atmosféru, povzbudenie, neuveriteľne 
pozitívnu energiu, ktorú medzi deti priniesol, za 
jeho úžasné skúsenosti, príbehy, zážitky a životné 
múdrosti, ktoré deťom odovzdal.
Deťom zasa ďakujem za perfektnú reprezentáciu 
našej školy, družnú a naozaj spontánnu debatu, 
ktorá sprevádzala besedu a desiatky!!! zvedavých 
otázok, ktoré pánovi Banášovi položili. 

Mgr. Mirka Müllnerová
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Plavba Santa Marie zo 7.A vo 
vodách dejepisného múzea 

Dnes žiačky Lea Bartová a Ema Hlavatá zo 7.A 
nečakane prekvapili svojich spolužiakov (aj 
učiteľku) úžasným  modelom Kolumbovej lode 
Santa Márie, ktorú vlastnoručne zhotovili a 
venovali ako exponát do dejepisného múzea. 
Zároveň v krásnej sprievodnej prezentácii baby 
spolužiakom sprostredkovali známe, neznáme, aj 
celkom výnimočné fakty a zaujímavosti o tomto 
slávnom plavidle. 
Dievčatá, tlieskame vám!

Mgr. Mirka Müllnerová
                       


STAROVEK OČAMI 
ŠIESTAKOV

Posledné mesiace sa hodiny dejepisu v múzeu 
niesli v znamení starovekých dejín. Treba 
povedať, že naši šikovní šiestaci sa s nimi rozlúčili 
veľkolepým a kreatívnym  spôsobom - krásnymi 
prácami, ktoré svojim nápadom, vtipom a 
prepracovanosťou do posledných detailov 
vyrážajú dych. Vďaka nim v  dejepisnom múzeu 
starovek doslova ožil -  veď napokon posúďte 
sami ! 

Milí moji, Vaše diela sú pýchou 
dejepisného múzea! Ďakujem Vám,  
že prostredníctvom tejto výnimočnej 

vý s tavy un iká tnym spôsobom 
sprostredkúvate staroveké dejiny 

svojim spolužiakom v iných ročníkoch. 

Mgr. Miroslava Müllnerová, šťastná 
dejepisárka 

Účelové cvičenia 

Žiaci 2. stupňa absolvovali v dňoch 12. a 13. 
apríla 2022 účelové cvičenia. Utorkové 
dopoludnie sme venovali teoretickej príprave s 
témami riešenia mimoriadnych situácií, civilnej 
ochrane a neskôr pobytu v prírode, ktorý sme 
spojili s úpravou okolia školy pri príležitosti DŇA 
ZEME, ktorý si pripomíname onedlho, 22. apríla. 
Pripojili sa k nám aj pani upratovačky. 
Stredajšie ráno prebehlo v znamení zdravotnej, 
dopravnej výchovy a výchovy k bezpečnému 
správaniu. Žiaci 6.A trávili slnečné dopoludnie v 
štrkárni so svojimi psími miláčikmi, 7.A, 7.B, 8.B 
vo veľkom parku, piataci mali túru na Zobor, 6.B 
trávila chvíle na školskom ihrisku, 8.A hrala 
volejbal v telocvični a neskôr šli na zmrzlinu a  
9.A strávila utorok v kine a na bowllingu a stredu 
čistením doskočiska. 
Prežili sme vzácne chvíle so svojimi žiakmi, 
odovzdali im teoretické i praktické poznatky s 
rôznymi témami, upratali sme si okolie, aj sme sa 
zabavili.

Pani učiteľky 2. stupňa
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Piataci na potulkách za 
krásami Nitry

V rámci účelových cvičení sme sa v stredu vybrali 
s našimi piatakmi do Nitry za trochou turistiky. 
Statočne sme zdolali Zobor, kochajúc sa krásnymi 
výhľadmi sme si užili piknik pod "pyramídou" a 
cestou späť sme si prezreli starobylé ruiny 
zoborského kláštora. Nasledoval relax v 
mestskom parku a zmrzka na pešej zóne, keďže 
počasie nám prialo. 
Konštatujeme preto, že predprazdninový výlet sa 
vydaril.

Mirka Müllnerová & Veronika Andočová                       

DEŇ NARCISOV

Dňa 28. 4. 2022 sa ZŠ s MŠ O. Cabana zapojila 
do Dňa narcisov. Žiaci z krúžku Mladý 

z á c h r a n á r , p o d v e d e n í m 
dobrovoľníkov pripínali narcisy za 
ľubovoľnú cenu. Dobrovoľníci boli 

n a p i a t i c h s t a n o v i š t i a c h v 
Komjaticiach: Jednota na námestí pod 

vedením pani Púčikovej, pošta pod 
vedením pani Budayovej, zdravotné 

stredisko pod vedením pani PharmDr. 
Kataríny Grófovej, škola a okolie školy pod 
vedením pani učiteľky Hanesovej a cyklistická 
hliadka, širšie okolie Komjatíc, pod vedením pána 
Miloša Kuťku. Spolu sme vyzbierali krásnu sumu 
1020,47 €. Ďakujeme aj za pomoc pri zrátaní 
peňazí pani Janke Čermanovej a pani Zuzke 
Ešekovej.
Všetky financie budú použité na medicínske a 
výskumné projekty, rozvoj nových techník a 
metód v prevencii, diagnostike a liečbe rakoviny.
Veľmi pekne ďakujem všetkým dobrovoľníkom a 
všetkým ľuďom, ktorí zbierku podporili.

PaedDr. Katarína Hanesová 

Mgr. Miroslava Müllnerová, šťastná dejepisárka 

ENGLISHSTAR
5.5.2022 si naši žiaci prvého a druhého stupňa 
otestovali svoje vedomosti v medzinárodnej súťaži 
“ENGLISHSTAR”. Testovanie prebehlo 
písomnou formou, všetci žiaci usilovne vypĺňali 
testovacie hárky a už teraz sa tešia na 
vyhodnotenie a možné vecné výhry.

Ing. Martina 
Šilhavíková
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Žiaci II.A v dejepisnom 
múzeu

     
Do tajov dávnej minulosti staroveku sa v máji 
ponorili v dejepisnom múzeu naši druháci. 
Zisťujeme, že historické  témy dokážu byť pre 
deti nesmierne pútavé, ak sú podané prijateľnou 
formou. Dôkazom bolo, ako deti vo veku 
druhákov s úžasom počúvali p.učiteľku Mirku 
Müllnerovú , ktorá im rozprávala príbehy o 
faraónoch, monumentálnych pyramídach v Gíze, 
tajomnom Stonehenge, gladiátoroch v Koloseu i 
bohyni Aténe a je j chráme, č i vzniku 
O l y m p i j s ký c h h i e r … . H o d i n u n a b i t ú 
zaujímavosťami striedal obdiv druhákov k našim 
šiestakom a ich úžasným maketám starovekých 
stavieb, ktoré deti vytvorili v rámci projektových 
hodín dejepisu. 
Rímsky štátnik a  filozof  Marcus Tullius Cicero 
vyslovil známu myšlienku, že história je učiteľkou 
života (Historia est magistra vitae) a vyjadril tak 
názor, že štúdium minulosti by nám malo slúžiť 
ako ponaučenie do budúcnosti. 
Preto si myslíme, že poznanie histórie dokáže byť 
nielen nekonečne fascinujúce, ale je i veľmi 
užitočným článkom všeobecného vzdelania. 
V školskom dejepisnom múzeu sme určite neboli 
poslednýkrát. 

Ďakujeme p. učiteľke M.Müllnerovej za úžasnú 
cestu do minulosti. 

Mgr. A. Cagáňová

KVÍZ ZO 
SLOVENSKÉHO 

JAZYKA A 
LITERATÚRY

V piatok, 13. mája, sa medzi triedami šiestych a 
siedmych ročníkov konala súťaž Kvíz zo 
slovenského jazyka a literatúry.
Ž iaci s i zmerali s i ly nielen vo svojich 
vedomostiach, ale aj v šikovnosti, zručnosti a 
rýchlosti, akou plnili zábavné zadania. Spájali, 
dopĺňali, vyhľadávali, skladali puzzle, lúštili 
krížovky, dokonca vytvorili krátke, no milé 
básničky.
V "súboji" tried si prvé miesto vybojovali žiačky 
7.A triedy, druhé miesto s rovnakým počtom 
bodov obsadili žiaci 7.B a 6.B triedy a na treťom 
mieste skončili žiaci 6.A triedy.
Všetkým zúčastneným ďakujem za ich snahu a 
nadšenie, s akým pristupovali k jednotlivým 
úlohám. Verím, že sa nielen niečo nové naučili, 
zopakovali si vedomosti, ale sa aj zabavili a 
odniesli si príjemné zážitky.

Mgr. Zuzana Buranská

“Slnko svieti, voda láka”

“Slnko svieti, voda láka, okúpeme kamaráta.” Tak 
týmto heslom sa dnes riadili mladí kynológovia so 
svojimi štvornohými priateľmi. Naši psíkovia sú 
vhodní spoločníci na súši aj pri vode. 

Členovia kynologického krúžku
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LENIVÝ PIATOK 13.-teho

Pripravili členovia Žiackej školskej rady a takto 
sme si ho užili…
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NEZABÚDAME!
Pred 80. rokmi, 25. marca 1942 odišiel z Popradu  
prvý transport s tisíckou slovenských židovských 
dievčat do koncentračného tábora Osvienčim. 
Postupne ich nasledovalo viac ako 71 000 
židovských obyvateľov, z ktorých sa domov 
vrátilo okolo 300!!! Ostatní zahynuli vo 
vyhladzovacích táboroch. 
V pondelok, 23. mája sme sa so žiakmi 9. a 8. 
ročníka zúčastnili exkurzie v múzeu holokaustu v 
Seredi. Práve tu sa v časoch druhej  svetovej 
vojny nachádzal pracovný a koncentračný tábor 
pre slovenských  Židov, z ktorého boli neskôr 
mnohí deportovaní do Poľska. 
Tragédia holokaustu je o to smutnejšia, že 
postupne ubúdajú očití svedkovia týchto 
zverstiev, preto je potrebné si tieto udalosti 
pravidelne pripomínať a nikdy na ne nezabudnúť. 
Týmto srdečne ďakujeme nášmu  sprievodcovi  
Mgr. Majkovi Nasterovi za skvelý, vyčerpávajúci 
výklad a množstvo zaujímavostí o osudoch 
obyvateľov tábora. 

Mgr. Mirka Müllnerová

„PRAVDA O DROGÁCH“
Dňa 30. 5. 2022 sa uskutočnila prednáška 
„PRAVDA O DROGÁCH“ pre 7. a 8. ročníky. 
Pán lektor, Rastislav Bobček, z nadácie 
Slovensko bez drog veľmi dobre poukázal na to, 
že všetci máme vo svojom živote problémy, ale je 
na nás ako tie problémy budeme riešiť a akú cestu 
si vyberieme. Poukázal na dôležitosť hľadať 
pravdu a overiť si informáciu z 3 až 4 zdrojov. 

Zdolávanie prekážok nás vedie k 
dosiahnutiu cieľa a posúva nás ďalej.
Poukázal aj na to ako drogy ničia 

organizmus (hlavne mozog) a 
správanie ľudí. Prednášky boli 

zaujímavé a poučné. 
PaedDr. Katarína Hanesová

ŠPORTOVÝ DEŇ
Počas MDD sme prežili perfektný športový deň, 
počas ktorého sa žiaci mohli zúčastniť vo 
futbalovom turnaji, volejbalovom turnaji alebo v 
turnaji vo vybíjanej. My ostatní sme s napätím 
sledovali jednotlivé zápasy, povzbudzovali sme a 
hodnot i l i sme športové výkony naš i ch 
spolužiakov, ktoré v závere vyhodnotili pani 
učiteľky Mgr. Papierníková a Mgr. Garayová a 
páni učitelia Mgr. Vaško a Mgr. Vanko, ktorí 
podujatie pripravili. Víťazné tímy získali diplomy, 
víťazné poháre a sladkosti. 
Prežili sme slnečný deň plný športu, rozhovorov, 
sladkostí, zmrzliny, úsmevov a detskej radosti. 

Red. rada

30



ZÁŽITKY ROČNÍK 4/ČÍSLO 1

ČO SME V 
ŠKOLE ZAŽILI 

Veľkí zabávajú malých
Žiaci zo 6.A triedy pri príležitosti MDD  
pripravili milé prekvapenie pre našich malých 
druhákov. Vymysleli rôzne disciplíny, aby si malí 
žiaci mohli vyskúšať svoje zručnosti v športových, 
ale zábavných disciplínach. Každého žiačika v 
cieli čakala malá odmena a nechýbal ani diplom 
za odvahu. Všetci sa super zabávali a nakoniec 
všetky disciplíny musela prejsť aj pani učiteľka 
Anitka Cagáňová. Druháčikovia sa poďakovali 
šiestakom za pekný deň. Už teraz sa tešíme na 
ďalšiu spoluprácu.  

Ing. Martina Šilhavíková

MDD v štrkárni
Žiaci Základnej školy Ondreja Cabana v 
Komjaticiach dnes strávili nádherné dopoludnie 
pri vode - pri komjatickej štrkárni. Od rána na 
nás svietilo krásne slniečko...

O už tradičný MDD v areáli 
štrkárne sa postarali organizátori: 
hlavný organizátor a sponzor - 

Rybárska spoločnosť Komjatice. Deti 
zažili perfektný deň v prírode. Deň 

odštartoval žiackymi rybárskymi 
pretekmi, kde si mohli vášniví rybári - 

žiaci školy "zmerať sily" v chytaní rýb, 
pokračoval rôznymi aktivitami, z ktorých 
spomenieme napr.: skákanie na nafukovacích 
atrakciách, hranie volejbalu na vynovenom 
ihrisku, lukostreľbu, opaľovanie sa, opekačku, 
ochutnávku guláša a iné. Rybárska spoločnosť 
Komjatice zaobstarala pre žiakov skákacie 
atrakcie, ktoré bodovali celé dopoludnie a stále 
boli plné detí. Deti si mohli pochutnať na 
výbornom guláši, ktorý navarili šikovní rybári a 
super špekačkách. Na chutnú cukrovú vatu stál 
nekonečný rad. Zdarma bola i zmrzlina a 
malinovka. Približne okolo obeda prišlo na rad 
vyhodnotenie rybárskych pretekov. Organizátori 
ocenili najlepších a venovali im hodnotné 
darčeky, každý detský rybár bol ocenený a dostal 
rybársky balíček…
Prežili sme deň plný radosti, veselosti, úsmevov, 
priateľských rozhovorov, dobrého jedla, hier a 
pohody…
Veľké poďakovanie patrí členom Rybárskej 
spoločnosti Komjatice za zorganizovanie MDD 
na vysokej úrovni. 

Red. rada

ŠPORTOVÝ DEŇ
V piatok 3.6.2022 pripravili tréneri volejbalistiek 
a volejbalistov Mgr. Veronika Garayová, Martin 
Gabaj, Mgr. Martin Vanko netradičný tréning 
spojený s opekačkou a oslavou MDD. 
Bolo super.
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Súťaž ibobor 
Žiaci našej školy sa zapojili do informatickej 
súťaže ibobor. Hlavným cieľom súťaže bolo 
podporiť záujem o informačné a komunikačné 
technológie. Súťaž koordinovala pani učiteľka 
PaedDr. Katarína Hanesová.
Úspešným riešiteľom blahoželáme.Všetkým 
žiakom ďakujeme za účasť a za reprezentáciu 
školy.

PaedDr. Katarína Hanesová

Olympiáda v anglickom jazyku 
V školskom kole Olympiády v anglickom jazyku 
žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 1A 
prvé miesto získala Rebeka Kuželová zo 7.A 
triedy a v kategórii 1B prvé miesto získala Lenka 
Dragúňová z 9.A triedy. Dievčatá postúpili do 
okresného kola, kde budú reprezentovať našu 
školu svojimi jazykovými vedomosťami a 
zručnosťami. Všetci žiaci boli skvelí, ale postúpiť 
mohli len prví. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. 
Andočovej a pani učiteľke Mgr. Buranskej, ktoré 
boli ako skúšajúce v komisii.

Ing. Martina Šilhavíková, predsedníčka komisie

Ypsilon - slovina je hra 
Prednedávnom “sa prelúskalo” mnohými hravo 
spracovanými úlohami v celoslovenskej súťaži zo 
slovenského jazyka a literatúry 20 žiakov z tried 
6.A, 6.B, 8.A a 8.B.
Prišli nám výsledky a ja môžem s potešením 
konštatovať, že 18 žiakov získalo  pomyselnú 
“zlatú medailu”/úspech nad 80%.
Traja dosiahli 100%. Dvanásti sa šplhali od 90% 
do 99%. Žiaci dostanú diplom a zároveň malý 
spomienkový darček a, samozrejme, veľkú 
jednotku.
Snažíme sa aj zábavnou formou motivovať žiakov 
k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. 
Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych 
pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto 
predmetu a ukázať im, že slovina je hra. 

V tejto hre súťažila naša škola a naši žiaci po 
prvýkrát.
Žiakom ďakujem za účasť, odvahu a gratulujem 
im k vynikajúcim výsledkom. 

PaedDr. Lucia Repková
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Úcta nad zlato 
V piatok 10.12.2021 sa konalo slávnostné 
vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže Úcta 
nad zlato a oceňovanie žiakov. Odborná porota 
zhodnotila, že množstvo prác, ktoré nám žiaci 
odovzdali, bolo krásnym citovým vyjadrením 
blízkeho vzťahu vnúčat k ich starým rodičom, 
mnohé boli dojemnými  odkazmi volajúcimi do 
neba. 
Z prác vznikla nádherná výstava, ktorá nám 
skrášľovala tančiareň dlhšiu dobu.

Ocenení žiaci:  
Literárna súťaž: 
1. miesto  
Mia Pizúrová, 6.A  
Rebeka Kuželová, 7.A 
2. miesto 
Tamarka Vanková, 6.A 
3. miesto 
Emka Gocníková, 6.A 
Peťka Halásová, 5.B
Čestné uznanie 
Laurika Szikorová 5.A 
Emka Bulková, 7.A 
Maťko Čerman, 8.B
Výtvarná súťaž 
1. miesto - Mirka Lehoťáková, 5.A 
2. miesto - Lucka Karasová, 5.B
3. miesto - Melisska Molovová, 6.B
Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým 
žiakom ďakujeme za množstvo krásnych vyznaní 
v podobe vašich prác…

Vaše pani učiteľky slovenčiny z 2. st.

Šaliansky Maťko (2. stupeň) 
K tradičným neodmysliteľným predvianočným 
podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese 
slovenskej povesti - ŠALIANSKY MAŤKO. 
Zúčastnilo sa jej 7 žiačok z druhého stupňa. 
Odborná porota, v ktorej sme mohli privítať aj 
vysokoškolského pedagóga Jána Gallika, našu 
pani riaditeľku, pani zástupkyňu i pani učiteľky 
slovenského jazyka, bola príjemne prekvapená 
výkonom našich žiačok. Prednesy zúčastnených 
detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala 
veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes, 
gestikulácia a mimika účastníkov sa vysoko 
približovala výkonom hercov z divadla… 
Vyhodnotenie: 
II. KATEGÓRIA 
1. miesto 
Kristínka Galliková, 5.B (pripravovala pani uč. 
Behulová) 
2. miesto 
Tatianka Vanková, 5.B (pripravovala pani uč. 
Behulová)
III. KATEGÓRIA 
1. miesto  
Peťka Fridrichová, 6.B (pripravovala pani uč. 
Repková) 
2. miesto  
Melisska Molovová, 6.B (pripravovala pani uč. 
Repková) 
3. miesto  
Rebeka Kuželová, 7.A (pripravovala pani uč. 
Buranská) 
Alenka Patassyová, 6.B (pripravovala pani uč. 
Repková) 
Čestné uznanie: Simonka Bakošová, 7.A 
(pripravovala pani uč. Buranská)
 
Víťazkám srdečne blahoželám, prvým dievčatám 
prajem veľa úspechov vo vyšších kolách súťaže, 
porote i súťažiacim ďakujem za účasť…

PaedDr. Lucia Repková

33



ÚSPECHY ROČNÍK 4/ČÍSLO 1

NAŠE ÚSPECHY 

Šaliansky Maťko (1. stupeň)       
Doplnili sme rady starších recitátorov z 2. stupňa 
i mladšími žiakmi. Mnohí z nich sa zúčastnili 
takéhoto typu súťaže prvýkrát. Nie je ľahké sa 
naučiť povesť a predniesť ju publiku. O to mala 
porota, zložená z pani zástupkyne pre 1. stupeň a 
pani učiteliek väčšiu radosť z podaného výkonu a 
snahy našich menších recitátorov. 
Všetky súťažiace deti si zaslúžia pochvalu, prvé 
tri miesta boli udelené nasledovne: 
1.miesto (2. kategória)
Olívia Gilányiová, 4.B pripravovala p. uč.  
Barátová  
1.miesto (1. kategória) 
Marko Novák, 3.A, pripravovala p. uč. 
Machatová 
2.miesto (1. kategória)  
Karinka Galliková 2.A, pripravovala p. uč. 
Cagáňová                   
Všetkým deťom ďakujeme, víťazom blahoželáme 
a prajeme im veľa úspechov v ďalších recitačných 
súťažiach.                            

Triedne učiteľky 1. až 4. ročníka

Hviezdoslavov Kubín (1. stupeň)  
     

V našej škole sa konala ďalšia recitátorská súťaž - 
Hviezdoslavov Kubín. Podujatie uvádzala Mgr. 
Lenka Villemová. Porota zložená z p. zástupkyne 
a p. učiteliek pre 1. stupeň mala veľkú radosť z 
podaného výkonu a snahy našich menších 
recitátorov. 
Všetky súťažiace deti si zaslúžia pochvalu, miesta 
boli udelené nasledovne: 
POÉZIA
1. miesto Karin Galliková - 2.A

2. miesto - Olívia Gilányiová - 4.B
3. miesto - Jakub Schusnix - 4.C
Diplom za účasť - Zuzana Haydenová - 2.B a 
Marko Novák - 3.A
PRÓZA
1. miesto - Lenka Dragúňová - 2.B
2. miesto - Terézia Vanková - 2.A
3. miesto - Sára Jaššová - 3.B
Diplom za účasť - Olívia Verešová - 3.B
Všetkým deťom ďakujeme, víťazom blahoželáme 
a prajeme im veľa úspechov v ďalších recitačných 
súťažiach.                            

Triedne učiteľky 1. až 4. ročníka

Chemická olympiáda       
Dňa 11. 2. 2022 sa uskutočnilo školské kolo 
chemickej olympiády. Školského kola sa 
zúčastnili žiačky IX. A triedy, ktoré boli 
úspešnými riešiteľkami.
1. miesto: Hana Dragúňová
2. miesto: Barbora Mikulcová
Dievčatám blahoželáme a prajeme im veľa 
úspechov v okresnom kole CHO.

PaedDr. Katarína Hanesová

Dejepisná olympiáda   
V stredu 9. 2. 2022 sa konalo online okresné kolo 
dejepisnej olympiády, v ktorej sme opäť dosiahli 
veľký úspech: Rebeka Kuželová zo VII. A sa 
umiestnila na krásnom 2. mieste iba s bodovou 
stratou na víťazku, s obdivuhodným počtom 
bodov 86 (z 90!), čím si vybojovala postup do 
krajského kola. Jej spolužiaci Mia Pizúrová, 
Jakub Vilimek a Nina Francelová si tiež popri 
veľkej konkurencii a náročnej téme počínali 
statočne - boli úspešní riešitelia.  
Všetkým súťažiacim blahoželáme, sme na nich 
náležite pyšní a Rebeke budeme držať aj palce na 
nohách v marci na krajskom kole :). 

Mgr. Mirka Müllnerová
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Hviezdoslavov Kubín (2. stupeň)  
     

K tradičným a neodmysliteľným podujatiam v 
našej škole patrí súťaž v prednese poézie a prózy - 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Súťaž sa konala  
27.01.2022. Zúčastnilo sa v nej 13 žiačok a 1 žiak 
z druhého stupňa. Odborná porota, v ktorej sme 
mohli privítať našu pani riaditeľku, pani 
zástupkyne i pani učiteľky slovenského jazyka, 
bola príjemne prekvapená výkonom našich detí. 
Dokonca tvrdili, že texty im “boli šité na mieru”. 
A tie ich veru aj pobavili a vyčarili im úsmev na 
tvári. Podujatie viedla Mgr. Nadežda Behulová.
Prednesy zúčastnených detí boli tak vysoko 
profesionálne, že porota mala opäť veľký problém 
určiť poradie víťazov. Ale, podarilo sa…
Vyhodnotenie
II. KATEGÓRIA - próza
1. miesto Melissa Molovová, 6.B (pripravovala 
pani uč. Repková)
2. miesto Mia Pizúrová, 6.A (pripravovala pani 
uč. Repková)
3. miesto Alena Patassyová, 6.B (pripravovala 
pani uč. Repková)
3. miesto Kristína Galliková, 5.B (pripravovala 
pani uč. Behulová)
Čestné uznanie : Tat iana Vanková, 5 .B 
(pripravovala pani uč Behulová)
Dorota Kúsek, 6.A (pripravovala pani uč. 
Repková)
Lara Bihariová, 6.B (pripravovala pani uč. 
Repková)
III. KATEGÓRIA - próza
1. miesto Rebeka Kuželová, 7.A (pripravovala 
pani uč. Buranská)
2. miesto Nicolas Černák, 8.A (pripravovala pani 
uč. Repková)

3. miesto Hanka Šimunková, 8.B (pripravovala 
pani uč. Repková)
3. miesto Kristína Palová, 9.A (pripravovala pani 
uč. Behulová)
III. KATEGÓRIA - poézia
1. miesto Lenka Dragúňová, 9.A (pripravovala 
pani uč. Behulová)
2. miesto Dajana Počarovská, 8.B (pripravovala 
pani uč. Repková)
3. miesto Michaela Maďarová, 9.A (pripravovala 
pani uč. Behulová)
Víťazom srdečne blahoželáme, prvým dievčatám 
prajeme veľa úspechov vo vyšších kolách súťaže, 
porote i súťažiacim ďakujeme za účasť…

Pani učiteľky slovenčiny, 2. stupeň

V našej škole sa konalo aj školské kolo online 
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 
ktoré bolo určené pre žiakov 8. a 9. ročníka. 
Do súťaže sa zapojilo jedenásť našich ôsmakov z 
tried A aj B. Partiu tvorili žiaci: Tomáš Karas, 
Juraj Macko, Vladka Meňušová, Martinka 
Piková, Alžbetka Ulejová, Tadeáš Vanko, Nicolas 
Černák, Matej Čerman, Jakub Vilimek, Tomáš 
Frivaldský, Hanka Šimunková.  
Víťazom školského kola sa stal Tomáš Karas. 
Dobre si počínali aj žiaci Maťka Piková, Vladka 
Meňušová a Jurko Macko.
A hoci je všeobecne známe, že diktáty, vzory, 
vybrané slová, slovné druhy, vetné členy, 
frazeologizmy, metafory, rýmy… sú takým malým 
“strašiakom”, veľkým pozitívom, ktoré skôr 
vyvracia túto teóriu je početná skupina žiakov, 
ktorá kladne zareagovala na možnosť zúčastniť sa 
v školskom kole OSJL. Žiaci ma tešia svojou 
s ú ť a ž i v o s ťo u , c h c e n í m , b o j o v n o s ťo u , 
odhodlanosťou a ochotou urobiť niečo viac… 
Máte môj obdiv! 

PaedDr. Lucia Repková
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Úspech v Matematickej 
olympiáde      

Dňa 26.1.2022 sa konalo okresné kolo súťaže 
Matematická olympiáda v kategóriách Z5 (5. 
ročník) a Z9 (9. ročník).
Našu školu úspešne reprezentovali žiačky 5. 
ročníka: Natálka Dragúňová (V.A), Peťka 
Halásová (V.B) a Tánička Vanková (V.B), ktoré 
sa umiestnili na popredných miestach a stali sa 
úspešnými riešiteľkami (viď foto). Za účasť 
ďakujeme aj žiačkam 9. ročníka Lenke Révayovej 
a Miške Maďarovej.
Dievčatám gratulujeme a ďakujeme, že sa aj vo 
svojom voľnom čase venujú takej krásnej a 
zaujímavej vede ako je matematika. 
                                                    Mgr. Veronika Andočová

Úspech v okresnom kole súťaže 
v prednese slovenskej povesti 

Šaliansky Maťko 

Dňa 25.3.2022 našu školu reprezentovali v 
krajskom kole v prednese slovenských povestí 
žiaci Petra, Olívia a Marko. Získali krásne 
umiestnenia. Súťaž organizovala ZŠ na 
Bernolákovej ulici v Šuranoch. 
Peťka Fridrichová zo 6.B obsadila fantastické 1. 
miesto (pripravovala PaedDr. Lucia Repková)
Olívia Gilányiová zo 4.B obsadila úžasné 3. 
miesto (pripravovala Mgr. Darina Barátová) 
Marko Novák z 3.A úspešne reprezentoval našu 
školu (pripravovala Mgr. Mária Machatová).

Peťke prajem veľa úspechov v krajskom kole. 
Deťom srdečne gratulujem a ďakujem im za 
perfektné výkony, za snahu neustále sa zlepšovať 
a odhodlanie bojovať aj napriek obrovskej 
konkurencii, vďaka patrí pani učiteľkám za 
prípravu a rodičom súťažiacich detí ďakujem za 
pomoc a podporu. 

PaedDr. Lucia Repková

Krajské kolo dejepisnej 
olympiády  

Dňa 22.marca sa konalo krajské kolo dejepisnej 
olympiády. S radosťou Vám oznamujeme, že 
Rebeka Kuželová zo VII.A sa v tvrdej 
konkurencii tých najlepších žiakov nitrianskeho 
kraja  umiestnila na úžasnom 2. MIESTE. Zo 
srdca jej blahoželáme, sme na ňu pyšní a prajeme 
jej veľa síl a úspechov pri zdolávaní ďalších 
náročných výziev. 

Mgr. Mirka Müllnerová

Úspech v okresnom kole - 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

 V regionálnom osvetovom centre v Nových 
Zámkoch sa v dňoch 30. 3. a 31. 3. 2022 konali 
okresné kolá postupovej sútaže v prednese poézie 
a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Medzi súťažiacimi boli aj naše žiačky Karin 
Galliková z 2.A, Lenka Dragúňová 2.B, Melissa 
Molovová zo 6.B a Rebeka Kuželová zo 7.A, 
ktoré dosiahli vynikajúce výsledky.
Lenka Dragúňová (pripravovala ju Mgr. Lenka 
Villemová) a Karin Galliková (pripravovala ju 
Mgr. Anita Cagáňová)  podali krásny výkon a 
reprezentovali našu školu. 
Melisska Molovová získala krásne 2. miesto v II. 
kategórii v prednese prózy (pripravovala PaedDr. 
Lucia Repková
Rebeka Kuželová získala úžasné 3. miesto v III. 
kategórii prednesu prózy (pripravovala Mgr. 
Zuzana Buranská).
Súťažiace si v závere pochutnali na super 
zmrzline.
Našim recitátorkám srdečne gratulujeme, 
ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme im 
veľa úspechov v ďalších súťažiach. Pani 
učiteľkám ďakujeme za prípravu. 
Sprevádzajúce pani učiteľky

Mgr. Mária Machatová a Mgr. Zuzana Buranská.
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SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO 

OŽÍVA 

Žiaci 2. stupňa našej ZŠ sa mali možnosť zapojiť 
v uplynulých mesiacoch do školského kola 
l i t e r á r n e j s ú ť a ž e S V Ä T O P L U K O V O 
KRÁĽOVSTVO OŽÍVA. Tí najlepší postúpili do 
13. ročníka celoslovenskej súťaže - postupovej 
súťaže registrovanej na Ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Odborná porota súťaž vyhodnotila a VÍŤAZMI 
ŠKOLSKÉHO KOLA SA STALI: 
1. Rebeka Kuželová zo 7.A
2. Oliver Alexander Ptáček zo 6.B
3. Alex Obranec z 5.B
3. Samuel Gajdošík z 8.B
Víťazom srdečne blahoželám a prajem im veľa 
úspechov v celoslovenskom kole.

PaedDr. Lucia Repková

ZLATO A STRIEBRO V RÁMCI 
SLOVENSKA 

S L Á V N O S T N É V Y H O D N O T E N I E 
C E L O S L O V E N S K E J L I T E R Á R N E J 
SÚŤAŽE SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO 
OŽÍVA SPOJENÉ S PREHLIADKOU 
NITRIANSKEHO HRADU

Dňa 29. apríla 2022 sme sa zúčastnili na 
vyhodnotení celoslovenskej literárnej súťaže 
SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA. 
Súťaže sa zúčastnilo 269 žiakov zo 100 škôl z 
celého Slovenska. Boli ocenení tí najlepší z 13. 
ročníka celoslovenskej postupovej súťaže 
registrovanej na Ministerstve školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Dome 
Matice slovenskej v Nitre za účasti predsedu 
Matice slovenskej pána JUDr. Mariána Gešpera 
a iných významných hostí, ktorí vo svojich 
príhovoroch vyzdvihli vynikajúcu prácu žiakov, 
podporu a záujem pedagógov a rodičov a ocenili 
i ch ús i l ie a čas , ktoré venujú deťom. 
Vyhodnotenie bolo spojené s kultúrnym 
programom, vern i sážou, pohos ten ím a 
prehliadkou Nitrianskeho hradu. 
Veľmi sa tešíme z úspechu našich žiakov. Oliver 
Alexander Ptáček zo 6.B sa v kategórii poézia 
umiestnil na 1. mieste a Rebeka Kuželová zo 7.A 
sa v kategórii próza umiestnila na 2. mieste. 
Olivera sa na vyhodnotení nemohol zúčastniť. 
Jeho cenu prebrala Rebeka.
S Rebekou sme obdivovali aj krásy Nitrianskeho 
hradu. Zavítali sme do Diecézneho múzea, do 
katedrálnej veže i do Katedrály sv. Emeráma. 
Víťazom srdečne blahoželám a prajem im veľa 
úspechov v ďalších súťažiach. Kolegynkám, pani 
učiteľkám slovenčiny, ďakujem za propagáciu 
literárnych súťaží, rozvoj tvorivosti žiakov, prácu 
so žiakmi a podporu žiakov na ich básnickej či 
spisovateľskej ceste. Ocenenia žiakov sú 
výsledkom aj ich práce. Vďaka patrí aj rodičom 
za pomoc a nášmu vedeniu školy za možnosti a 
podporu. 

PaedDr. Lucia Repková
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NAŠE ÚSPECHY   
Úspechy vo vybíjanej 

Naše šiestačky a siedmačky si vybojovali 
víťazstvo v základnej skupine vo vybíjanej a 
postúpili do semifinále. Porazili ZŠ Devínsku a 
ZŠ Mostnú z NZ. V semifinále zvíťazili nad ZŠ 
Bernolákova a ZŠ SNP, vďaka čomu obsadili 
krásne 2. miesto a získali postup do finálovej 
skupiny medzi posledné štyri družstvá. Finále sa 
bude konať 11.5.2022 v šport. hale Milénium v 
NZ. V celej súťaži sa zúčastnilo 24 družstiev. 
Dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme im 
úspech a veľa šťastia vo finále.

Mgr. Katarína Papierniková

"Matematická olympiáda" 

Naša skvelá a univerzálna žiačka Rebeka 
K uže l o v á o p ä ť z až i a r i l a . Te n t o k r á t v 
matematickej súťaži "Matematická olympiáda", 
kde sa v okresnom kole umiestnila na krásnom 3. 
mieste. 
Srdečne gratulujeme 

Mgr. Veronika Andočová

Úspechy vo volejbale 

11.5. sa naši žiaci z 8.A a 7.B, volejbalisti, 
zúčastnili Krajského kola v MIDI COOL 
volejbale v Leviciach. Po ťažkých odohratých 
zápasoch sa umiestnili na peknom 4. mieste. 
Patrí im veľká vďaka a pochvala za peknú 
reprezentáciu školy.

Mgr. Martin Vanko

KRAJSKÉ KOLO - ŠALIANSKY 
MAŤKO 

Naša členka redakčnej rady, Peťka Fridrichová 
zo 6 .B , 16 . má ja r eprezen tova la ce lý 
novozámocký okres v 3. kat. v krajskom kole 
súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky 
Maťko na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Výber 
povesti Ako babka Degešanka podpálila 
Komjatice zodpovedal nášmu regiónu, krojom 
Peťka reprezentovala našu obec a jej prednes, 
takisto, mnohých zaujal. Žiaľ, šťastena nám 
nepriala a vrátili sme sa bez medaily. Nevadí, 
nazbierali sme nové skúsenosti, spoznali nových 
ľudí i novú porotu. 
Peťke veľmi pekne ďakujeme za množstvo času a 
dôslednosť v príprave na súťaž a želáme jej 
mnoho úspechov vo všetkých ďalších súťažiach. 
Sme na ňu veľmi hrdí.

PaedDr. Lucia Repková
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NAŠE ÚSPECHY   
VEĽKÝ ÚSPECH V KRAJSKOM 

KOLE BIOLOGICKEJ 
OLYMPIÁDY 

Dňa 17. 5. 2022 sa konalo Krajské kolo 
biologickej olympiády v Nitre. V odbore zoológia 
školu úžasne reprezentovala naša Rebeka 
Kuželová zo VII. A. V tejto náročnej súťaži 
obsadila krásne 2. miesto. Je to historicky 
najlepšie umiestnenie v tejto olympiáde. Rebeka si 
pripravila krásnu entomologickú zbierku, 
napísala správu z pozorovania živočíchov a 
svojimi úžasnými vedomosťami ohúrila aj členov 
komisie. 
Veľmi pekne ďakujem Rebeke za zodpovednú a 
náročnú prípravu, ktorou si počas roka prešla. 
Sme na ňu hrdí a tešíme sa s ňou. Prajeme jej ešte 
veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

PaedDr. Katarína Hanesová
 

ČO OPRIADLI POVESTI… 

…je názov lit. súťaže, ktorej sa zúčastnili naši 
najmladší žiaci z 2. st. Záhadný a možno tajomný 
názov, ktorý ich inšpiroval k vlastnej lit. tvorbe. 
Tejto úlohy sa všetci zhostili s veľkou chuťou a 
elánom. Navštívili školskú a obecnú knižnicu, 
hľadali, bádali a tvorili.
Odborná porota mala naozaj neľahkú úlohu 
vyhodnotiť tie najlepšie práce. Najviac hlasov 

získali povesti, ktorých autorkami sú Petra 
Halásová a Lucia Karasová. Pýtate sa prečo? Boli 
naozaj najlepšie, a to svojím zaujímavým obsahom 
a vtipnou štylizáciou. Víťazky boli odmenené 
krásnou knihou. Ich práce si môžete prečítať v 
našom časopise.
Srdečne blahoželáme!

Mgr. Nadežda Behulová

Pani učiteľka Mgr. Katarína Papierniková sa dňa 
6.6.2022 zúčastnila na Okresných športových 
hrách seniorov v NZ, kde športovo zápolilo asi 50 
účastníkov.
Jej bojovnosť, vytrvalosť a láska k športu je 
naozaj obdivuhodná.
Získala:
1. miesto v streľbe zo vzduchovky 41b z 50b
1. miesto v hode granátom 30,65 m - o 12 metrov 
viac ako ostatní
1. miesto v kopaní na malú florbal bránu 5 kopov 
z 5
Na našu milú kolegynku sme veľmi hrdí, srdečne 
jej gratulujeme a želáme jej veľa úspechov v 
krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Ludaniciach 
dňa 12.7.2022.
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Literárna súťaž “Úcta nad zlato”

Literárnu súťaž organizačne zastrešila pani 
učiteľka PaedDr. Repková, zapojili sa pani 
uč. Mgr. Behulová a Mgr. Buranská so 
svojimi žiakmi. Tematicky boli práce 
žiakov 2. stupňa zamerané na OKTÓBER 
- MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Počas 
trvania súťaže žiaci písali “klasické” básne, 
poviedky, rozprávky, individuálne i 
skupinovo počas hodín literatúry i doma s 
rodičmi, na uvedenú tému tiež vytvárali 
c inqua iny (pä ťver šová báseň ) a j 
akrostichy (báseň, v ktorej začiatočné 
písmená veršov čítané zhora nadol 
vytvárajú slovo). Pracovali so slovom a 
obohacovali si slovnú zásobu. Do súťaže 
sa zapojili všetky triedy na druhom stupni 
pod vedením pani učiteliek slovenčiny. 
Najkrajš ie práce, bolo ich naozaj 
neúrekom, boli súčasťou výstavy. Víťazné 
práce boli ocenené diplomami a vecnými 
cenami.
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Literárna súťaž “Úcta nad zlato”
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Literárna súťaž “MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA”

Literárnu súťaž organizačne zastrešila pani učiteľka PaedDr. Lucia Repková. 
Prinášame Vám víťazné práce, ktoré boli ocenené v celoslovenskom kole.

V kategórii 2. stupeň ZŠ získala v celoslovenskom kole 2. miesto - Rebeka Kuželová

Fír 

Arnolda osvietilo prenikavé ostré svetlo akýchsi 
reflektorov. Neznámy objekt v tvaru pínie sa začína 
približovať k tvrdej suchej zemi v aréne 99. U prítomných 
zavládol značný nepokoj. Objekt, ktorý vedci z arény 99 
pomenovali Pío 1 sa už takmer dotýka zeme. Pío vysunie 
tri tyče, s ktorými sa rachotajúcim zvukom dotkne zeme.  

„Pío konečne dorazilo na zem!“ mrmlal si popod nos Arnold.  
Na tento okamih sa ľudstvo pripravovalo niekoľko stáročí! Prvé stretnutie s Fírosmi – 
obyvateľmi planéty, ktorú doposiaľ žiadny človek na vlastné očí neuzrel Mella 12. Medzi 
vedcami, ktorých prostí ľudia nazývali aj ako šialenci, pretože neustále skúmali 
mimozemských tvorov akými napríklad boli aj Fírosi. A hlásali, že existujú aj iné druhy 
akýchsi „ľudí“, ktorí žijú na svojich vlastných planétach. Avšak až na pár výnimiek im nikto 
neveril a boli odsudzovaní za svoju „posadnutosť“.  
Prítomní vedci mali na sebe oblečené špeciálne ochranné oblečenie, ktoré bolo špeciálne 
vyvinuté na to, aby chránilo pred všetkými neznámymi baktériami a vírusmi a neznámou 
energiou, na ktorú ľudia z planéty Zem nie sú zvyknutí.  
 Pío je už na zemi. Napätie a nervozita medzi prítomnými stúpa. Dlhú dobu sa nič 
nedialo, ale v jeden okamih sa to stalo! Pío začalo otvárať svoje vyklápacie dvere. Vysunuli 
sa dlhé schodíky, ktoré boli vykladané všemožnými rubínmi a diamantmi.  
Arnold ostal iba v úžase ohromený toľkými vzácnymi diamantmi a rubínmi! Koľko to asi 
môže len mať hodnotu! Arnold bol natoľko zamyslený, že si ani nevšimol, že sa v 
prenikavom čistobielom svete, ktoré osvetľovalo vstup do Pía zjavila čudesná postava. Až 
keď ho jeho kolega drgol tak silno, že sa len tak tak udržal na nohách si uvedomil, čo sa deje! 
Medzitým už bolo zatiaľ neznámu postavu vidieť zreteľnejšie.  
„Moje meno je Mart Euren Jeu Fir štvrtý, ale môžete ma kľudne volať aj Mart. Som kráľ 
Fírosov a prichádzam v mieri. My Fírosi chceme v dobrom spolupracovať s ľuďmi! Preto 
prijmite tieto slová ako mierovú dohodu.  
Mart rozprával prenikavým hrubým hlasom, z ktorého až mrazilo. Arnold a ostatní prítomní 
vedci zbledli. Výzor Marta sa nepodobal ani zďaleka na obyčajného človeka! Mal sivasto 
modré vlasy ktoré lemovala zlatá koruna vykladaná všemožnými diamantmi a rubínmi – 
presne tak ako schody Pía. Bol vysokej štíhlej postavy. Pokožku mal bielu ako albín. A oči 
ako tá najjasnejšia modrá obloha. Oblečený bol iba v jednoduchom plášti. Tvár mal spočiatku 
zamračenú, ale pri svojom výjave sa znenazdajky usmial. Zuby mal biele ako perly.  
 
Po chvíli mlčania z davu vystúpil Arnold – predstaviteľ vedcov „šialencov“.  
„Sme veľmi poctení, že vznešená osoba ako vy Mart sa nás rozhodla navštíviť! Sme 
nesmierne radi za vaše pekné slová a my ľudia taktiež hodláme spolupracovať v pokoji 
a mieri! Nech započne naša spolupráca!“  
Ozval sa hlučný potlesk. Mart iba bez slova zostúpil nižšie, až sa dotkol hliny. Vtedy ešte 
nevedel, čo naňho ľudia kujú. Keď už vysokými nohami, tenkými ako špajle pevne stál na 
zemskom povrchu, sa opatrne usmial.
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Najvyšší predstavitelia z rádu vedcov z arény 99 s miernym odstupom albína zaviedli do 
miestnosti, ktorá bola pripravená už niekoľko dní dopredu presne na túto príležitosť. Na prvý 
pohľad vyzerala nevinne – vyzdobená rôznymi typmi kvetov, stoly prestreté, všetko to 
vyzeralo ako v rozprávke. Nik okrem rádu vedcov netušil, že to v skutočnosti je pasca.  
Mart ešte stále nič netušiaci si pokojne zasadol za stôl. Ostatní zostali nehybne stáť.  
„A vy si nesadnete?“ pokojne a s miernym úsmevom povedal Mart.  
Nik nevyslovil ani hlások. Mart už mohol tušiť, čo sa deje, ale kým si to stihol uvedomiť, už 
nebolo cesty von.  
Špeciálna jednotka z rádu vedcov, ktorá okrem ochranných oblekov bola aj ťažko ozbrojená, 
sa vrhla na Marta. Násilným spôsobom ho schmatli. Spútali mu ruky a nohy tak, že nemohol 
pohnúť ani brvou. Prv než stačil čokoľvek povedať, mu zapchali aj ústa a vpichli látku, ktorá 
mala albína uspať. „Tak misia splnená. Dobrá práca chlapi!“ Arnold sa pokojne usmieval. 
„Tak a teraz tu obludu odvezte do laboratória a zabezpečte ju tak, aby nemohla nikomu 
ublížiť! Som zvedavý, čo nám vyzradí.“ Arnold sa zasmial a pokojne odišiel do vedľajšej 
miestnosti. Medzitým pracovníci už Marta odviedli do izolovanej miestnosti a vložili do 
zvláštneho tubusu tak, aby ostal paralyzovaný a mohol iba rozprávať. O niekoľko minút sa už 
zhromaždilo viacero dôležitých vedcov rádu, medzi ktorými bol aj Arnold.  
Obluda, ako Marta nazval Arnold, bola už medzitým pri vedomí. „Tak a teraz som zvedavý, 
čo nám ty vyzradíš! Na tvojom mieste by som spolupracoval, inak to nedopadne dobre pre 
teba!“ zmračil sa Arnold. Mart bol však napriek všetkým okolnostiam úplne pokojný. 
Nepovedal však ani slova. „No, čakáme, ty hlúpy tvor!“ rád vedcov sa nechutne zasmial. 
Mart však nevydal stále ani hlások. „No tak budeme čakať ešte dlho?!  
Pichnite mu tú látku, ktorá vyvoláva bolesti a tŕpnutie svalov, určite sa rozhovorí“ prekrútil 
očami Arnold. Jeho kolegovia, ktorí ho museli počúvať na slovo tak vykonali. Látka pomaly 
stekala úbohému albínovi do krvi. Mart už určite musel cítiť bolesť, ale napriek tomu zostal 
presne tak kľudný, ako predtým.  
„Dočerta ako je toto možné! Prečo ešte stále nerozpráva?! Rozčuľoval sa Arnold. „Vy 
neschopní psi! Pichli ste mu vôbec správnu látku?!“  
 
Ešte niekoľko dní sa toto opakovalo ako začarovaný kruh. Každú chvíľu vedci na príkazy 
Arnolda albína Marta mučili. Používali rôzne jedy a plyny, ktoré síce nespôsobujú smrť, ale 
strašné muky. Mart ale napriek všetkému, čo mu ľudia spôsobovali, nepovedal nič.  
„Kašlite už na to, dajte ho zabiť, je nám zbytočný! Už nemám nervy na toto. Tá neschopná 
obluda nám aj tak nič neprezradí! A keď už nič iné, aspoň si osvojím jeho drahé veci!“ 
povedal Arnold naštvaným hlasom.  
Keď už vedci išli albína Marta premiestniť do miestnosti, kde mu mali vziať život, Mart po 
všetkých tých dňoch, ktoré prežil v ukrutných bolestiach, ktoré mu spôsobovali ľudia, 
pokojne prehovoril: „Nepoviem vám nikdy nič! Aj keď ma to bude s t á ť ž i v o t . 
Kľudne ma zabite, ale vedzte, že sa vám to zaiste vráti ako bumerang!“  
 
Vtedy ešte nik netušil, že ochranné obleky vedcov, ktoré mali po 
celý čas pri vypočúvaní Marta na sebe, boli v skutočnosti úplne 
zbytočné. Baktérie a vírusy, ktoré kolónia Fírov má bežne 
v sebe, preskočili na vedcov. A organizmus obyčajných 
pozemských ľudí sa s takýmto pre Fírov neškodným vírusom 
nedokáže vysporiadať.  
 
A tak sa to stalo. Svet šalie pretože je tu nový mor zvaný Fír.
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V kategórii 2. st. ZŠ získala v celoslovenskom kole čestné uznanie - Tamara Vanková  

Zajačí paprikáš 

 Keď sa konečne skončil školský rok a počasie bolo priam 
ukážkové, Klárke sa vyčaril obrovský úsmev na tvári. To preto, že každý 
rok v lete šla na prázdniny k svoju deduškovi na dedinu. Na celý týždeň. 
Tak veľmi sa tešila. O to viac, že sa u neho vždy stretla so svojou 
sesternicou Julkou, s ktorou si veľmi dobre rozumela a boli veľké 
kamarátky. Deduško, okrem iných zvierat, choval zajačiky a obe 
dievčatá mu cez prázdniny s láskou a radosťou vždy pomáhali a starali 
sa o nich. Dvom z nich dali dokonca i mená. Ten s čiernou machuľkou 
na oku dostal meno Čerňulko a druhý s malým uškom Ušiačik.  
Konečne nastal vytúžený deň, keď Klárka prišla k deduškovi na 
prázdniny. Julka prišla o čosi skôr a nevedela sa Klárky už dočkať. 
Dievčatá sa zvítali, vyobjímali a zamierili priamo k zajačikom. „Môj 
Čerňulko, tak veľmi si mi chýbal!“, povedala Klárka. „Môj Ušiačik, tak 
veľmi som sa na Teba tešila!“, zajasala Julka. Obe dievčatá si svojich 
miláčikov vystískali, príkladne sa o nich postarali a prikázali deduškovi, 

vlastne ho poprosili, aby zajačikov nikdy nezabil. Veď čo si budeme nahovárať, vieme za akým 
účelom sa zajace chovajú. Učíme sa to na biológii. Strašný to osud! Dedko svojim vnučkám 
sväto-svete prisľúbil, že im ani muška neublíži a že sa bude o nich vždy príkladne starať.  
Dva dni prešli ako voda a v jedno ráno sa dievčatá prebudili. Ako bývalo u nich dobrým 
zvykom, hneď po raňajkách sa rozbehli za svojimi miláčikmi. Avšak v zajačníku po Čerňulkovi 
a Ušiačikovi ani stopy! „Beda!“, kričala na plné ústa Klárka. „Prečo nám to len deduško 
urobil?“, pýtala sa s hrôzou v tvári Julka. Nechceli uveriť, že by dedko vykonal taký hrozný čin. 
S dedkom sa nebavili celý deň. Boli mĺkve ako ryby. A veľmi smutné. V ten pochmúrny deň 
dedko zahlásil: „Zajtra bude na obed výborný paprikáš!“. A to už Klárka a Julka nemohli 
vydržať. Skoro pukli od hnevu.  
Avšak Klárke v tej chvíli prišla na um spásonosná myšlienka. Bola totiž o trošku viac 
vynaliezavá ako Julka. Skrátka výmyselník. Zavolala Julku a začali v nádeji pátrať po svojich 
miláčikoch. Prehľadali celú komoru, pivnicu – tam mal totiž deduško chladničku. A čuduj sa 
svete! Vlastne niet sa čo čudovať, neboli už predsa také malé a naivné, veď mali 10 rokov, 
trafili presne do čierneho. Našli tam svojich zúbožených kamarátov. „Vieš čo Julka, mali by 
sme sa s nimi ctihodne rozlúčiť“, navrhla Klárka. „Som za, mali by sme im urobiť aspoň riadny 
pohreb“, povedala Julka. A tak dievčatá, kým deduško poobede pokojne pochrapkával 
a oddychoval, vystrojili v záhrade pohreb pre svojich miláčikov. Samozrejme tajný, aby si 
deduško nič nevšimol. Vykopali na záhrade jamu a vložili do nej nehybné telá Čerňulka 
a Ušiačika. Pre Klárku a Julku to bola veľmi smutná udalosť, ale obom sa uľavilo na srdci, že sa 
s nimi aspoň dajako, aj keď nie slávne, rozlúčili.  
Na ďalší deň sa nič netušiaci deduško, pospevujúc si, vybral do chladničky pre „mäsko“, že 
urobí dievčatám výživný obed, tak ako prisľúbil. Paprikáš, len zabudol povedať aký. Avšak 
v chladničke po zajacoch ani chýru. „Hlava moja deravá, kde som ich len mohol dať? Čo tým 
dievčatám dnes navarím?“, vzdychol si dedko. Deduško bol dobrák od kosti a pamäť mu už tak 
dobre neslúžila. Klárke a Julke bolo deduška ľúto. Aj keď sa na neho hnevali, vyrozprávali mu, 
čo vyviedli. Deduško sa na dievčatá najskôr hneval a vysvetlil im, že Čerňulko a Ušiačik sa 
„prejedli“, resp. „niekto“ ich prekŕmil a už by to aj tak dlho nevydržali. Tak ich trápenie 
ukončil.  Tým „niekto“, myslel samozrejme dievčatá. Potom si Klárku a Julku zobral na kolená 
a povedal: „Počujte dievčatá, vy ste ale výmyselníčky! Čo vám teraz urobím na obed?“, spýtal 
sa zúfalý deduško. „Palacinky!“, jednohlasne vyhlásili Klárka a Julka. „A môžu byť aj so 
šľahačkou!“, vykríkli.  
Nakoniec dievčatá pochopili, čo sa stalo a deduško sa už nehneval. Lepší obed ako palacinky so 
šľahačkou, si ani nemohli želať.   
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V kategórii 2. stupeň ZŠ získal v celoslovenskom kole čestné uznanie - Matej Martiš  

Problémy s vysvedčením 

 Blížil sa koniec školského roka. Veľmi nedočkavo a nervózne som očakával 
zaokrúhľovanie známok. Od vysvedčenia záležal osud mojich prázdnin. Našťastie boli 
moje výsledky veľmi dobré a samé jednotky mi zaručili, že prežijem pomerne pekné leto.  

Konečne prišiel ten vytúžený deň – koniec školského roka. S nadšením som, s čistými 
jednotkami v taške, upaľoval domov. Nevedel som sa dočkať, ako sa budú rodičia tváriť, až 
im ukážem ten krásny kus papiera, ktorý odzrkadľoval moju celoročnú drinu.  
Po ceste domov som stretol kamaráta Jura, s ktorým som sa dal do reči. Juro nemal veľmi 
nadšený výraz tváre. Dôvodom bolo jeho nie práve najlepšie vysvedčenie. Prileteli mu tam 
totižto nejaké vrany (trojky) a pribudla aj stolička (štvorka) z matematiky. Z tohto dôvodu sa 
Juro domov veľmi neponáhľal. Pozval ma teda na zmrzlinu a ja som neodmietol.  
Sadli sme si a rozprávali sme si zážitky z celého školského roka. Ja by som sa už pobral 
domov, ale keďže bolo v ten deň veľmi teplo, tak Juro navrhol, aby sme sa išli okúpať do 
neďalekého jazera. Tento nápad sa mi veľmi nepozdával, no pridali sa k nám aj baby z 5.C 
a tomu som už neodolal.  
Pobrali sme v rýchlosti tašky a s hurónskym revom sme sa vydali na cestu. Počas cesty na 
jazero sme sa s Jurom a s babami veľmi dobre zabávali a už ma ani veľmi netrápilo, že som 
sa s dobrým vysvedčením ponáhľal domov. Zabudol som aj na to, že ma rodičia netrpezlivo 
čakajú.  
Po príchode k jazeru sme sa ja a Juro vyzliekli do trenírok a štýlovými skokmi sme sa vrhli 
do osviežujúcej vody. Baby sa na nás len prizerali, pretože nemali plavky a s chichotom sa na 
nás pozerali ako súťažíme v našom nemotornom plávaní. Pojem o čase sa zrazu stratil. Keď 
nám už bola zima, vyšli sme z vody a s hrôzou sme zistili, že čas už veľmi pokročil.  
Chvatne sme pobrali tašky nevediac, ktorá je koho. Všetci sme bežali domov ozlomkrky so 
strachom z neskorého príchodu, ale zároveň tešiac sa našim vysvedčeniam.  
Juro však s veľkým úsmevom domov nešiel. Ani som sa mu nečudoval.  
Po príchode domov ma vo dverách čakala ustarostená tvár maminy a prísna tvár otca. „Kde si 
bol?!!“ spýtali sa obaja. „Trochu sme sa zatárali so spolužiakmi a chceli sme si posledný 
školský deň užiť.“ odpovedal som. Mamina aj otcova tvár trochu zmäkli, veď aj oni boli 
mladí. Samozrejme, očakávali veľké prekvapenie z pohľadu na moje celoročné výsledky. 
S hrdosťou som otvoril tašku a vytiahol som z nej kus pokrčeného papiera. „Takto som si ja 
vysvedčenie do tašky neukladal”. Pomyslel som si. „Možno sa mi pokrčilo počas toho, ako 
som s taškou neobratne narábal.“  
S úsmevom som očakával reakciu maminy aj ocina. Aké veľké však bolo moje prekvapenie, 
keď som uvidel zamračené tváre oboch rodičov. „Veď si celý rok nosil v žiackej knižke samé 
jednotky. Ako je teda možné, že máš tri trojky a k tomu štvorku z matematiky?“  
Sám som sa tomu veľmi čudoval, veď keď mi ho pani učiteľka dávala, na vlastné oči som 
tam videl samé jednotky. Poprosil som ocina, aby mi vysvedčenie požičal. S veľkým údivom 
som sa pozrel na meno a prečítal som: „Juraj Dobrovodský.“  
Pri tom šantení a panike, keď sme odchádzali z jazera, sme si neuvedomili, že máme rovnaké 
tašky. Samozrejme, moji rodičia boli šťastím bez seba, keď sa tento omyl vysvetlil. V prvom 
rade sa samozrejme pozerali na známky a nie na to, komu vysvedčenie patrí. Rád by som bol 
pri tom, ako sa tvárili Jurovi rodičia, keď zbadali moje vysvedčenie namiesto jeho.  
Juro je dobrý kamarát a skvelý chalan, no matematika a niektoré iné predmety mu žiaľ veľmi 
nejdú. Možno využijeme časť prázdnin na to, aby sme vyriešili pár príkladov a napísali spolu 
niekoľko diktátov. Veď nie každý deň bude pekne.
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V kategórii 2. stupeň ZŠ získala v celoslovenskom kole čestné uznanie - Mia Pizúrová  

U Urbana 

 Opäť bola krásna slnečná sobota, ľudia pracovali okolo svojich domov 
a v záhradách. So zapadajúcim slnkom prichádzala aj príjemná únava z práce 
a zároveň túžba si odpočinúť, posedieť a porozprávať sa so susedmi, priateľmi 
o tom, čo priniesol deň, čo sa nové udialo alebo čo sa chystá, či len tak sa zasmiať 
na zábavných príhodách.  
Miesto, ktoré je pre takúto príležitosť ako stvorené, je malá krčmička u Urbana. Tu 
sa stretávajú starí i mladí, známi i neznámi. Posedia si pri pivku, či kofole a neraz 
i do rána sa ozýva hlasný smiech, no veru táto krčmička zažila i zvady a hádky, ale 
jednoducho to k takémuto miestu patrí. Krčmár Urban, pán v rokoch, s pivným 
bruškom a veľkými fúzami tu sám obsluhoval svojich zákazníkov. Takmer všetkých 
dobre poznal dlhé roky. Zákazníkov nebolo veľa, preto sa vedel sám postarať o celý 
chod jeho krčmičky. Stáli zákazníci, deduškovia posedeli pri pivku a futbale či hokeji 
v televízii, ktorá mala taký rozmer, že sa vlastne čudujem,  že tí deduškovia na ňu vôbec 
dovideli. Mladá rodinka sa z času na čas zastavila s deťmi na malú čapovanú kofolu a džús. 
V lete biznis ako tak išiel, no so zhoršujúcim sa počasím a v zime to už bolo horšie. Urban mal 
hlavu v smútku z upadajúcich tržieb. 

No v posledných dňoch zbystril pozornosť. Príčinou bol podivný neznámy muž. Jedného dňa 
prišiel, sadol si vonku na lavicu a iba sedel. S nikým sa nerozprával. Prišiel za ním krčmár 
Urban a pýta a ho: „Tak čo to bude, pane?“ Muž len sedel a pozeral, obzeral si okolie. Preto 
krčmár zopakoval svoju otázku. Napokon z muža vyhŕklo: „Nič si neprosím.“ Krčmár nechápal, 
odišiel a pomyslel si, že to je divný chlapík a nechal ho tak.  

Rovnaká situácia sa zopakovala aj niekoľko nasledujúcich dní. Krčmár sa ho každý deň spýtal, 
čo si dá, no nikdy nič nechcel. Táto situácia ho znepokojovala čoraz viac a spolu s klesajúcimi 
tržbami postupne klesla aj nálada krčmára. 

Keď si krčmár myslel, že situácia už horšia nemôže byť, nastal okamih, kedy sa riadne nazlostil 
a ostal v nemom úžase. Zas podivný mužíček prišiel a priniesol si vlastné jedlo, ktoré 
v krčmičke začal konzumovať. Urban len nechápavo pozeral a po chvíľke sa vybral k pánovi. 
„Prepáčte pane, ale čo má toto znamenať? Nič si po celé tie dni neobjednáte a teraz si navyše 
prinesiete i vlastné jedlo?“ rozhorčil sa Urban. Na to mu on len odpovedal: „Nikde tu nemáte 
napísané, že si musím niečo objednať, alebo že mám zakázané priniesť si svoje jedlo.“ Krčmár 
ostal ako obarený a bez slov sa otočil a odišiel. Nevedel si s touto situáciou rady. Opakovala sa 
ešte niekoľko dní. Po veľkej námahe vyzistil iba toľko, že sem chodí preto, lebo sa mu tu veľmi 
páči a dobre sa tu cíti, a že sa tento podivný pánko sa volá Anton. 

No tieto návštevy pána Antona však pútali krčmárovu pozornosť čoraz viac. A nielen jeho, ale 
i ostatných zákazníkov. Dôvodom bolo jedlo, ktoré si nosil a konzumoval v Urbanovej 
krčmičke. Vôňa sa šírila celým priestorom, jedlo vyzeralo veľmi lákavo, chutne a zároveň 
jednoducho. Jedného dňa to Urbanovi nedalo a pristúpil k pánovi Antonovi a začali sa 
rozprávať. Spočiatku to vyzeralo iba ako monológ krčmára Urbana, v ktorom spomenul 
záhadne správanie tohto zákazníka, taktiež svoju zhoršujúcu sa podnikateľskú situáciu, 
klesajúce tržby… Rozprávali sa veľmi dlho, aj poslední zákazníci už dávno odišli.  

Nasledujúci deň podvečer sa do krčmičky opäť vybralo zopár kamarátov na pivko, no len čo 
prišli ku krčmičke, nestačili sa diviť... Krčmička bola zatvorená, zamknutá a v nej nikto. Táto 
situácia trvala niekoľko dní. Anton a Urban sa zatvorili v jednej z miestností a vyhútali plán. 
Krčmár potreboval zlepšiť svoje podnikanie a Anton by sa rád realizoval so svojím kuchárskym 
umením. Tak sa stali spoločníkmi a Anton začal pracovať v krčmičke ako kuchár. Podnik 
zveľadili, vynovili a rozšírili. Onedlho otvorili. Prišlo veľa zvedavcov. V tento deň varili 
a nalievali zadarmo.  
Chýr o tomto podniku sa rýchlo rozšíril široko ďaleko a z malej krčmičky sa stal prosperujúci 
podnik a z Antona a Urbana sa stali nielen spolumajitelia, ale i veľmi dobrí kamaráti.
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Literárna súťaž “SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA” 

Školské kolo lit. súťaže zorganizovali pani učiteľky SJL. Prinášame Vám víťazné práce, 
ktoré postúpili do celoslovenského kola a boli ocenené. 

V kategórii poézia - 2. stupeň ZŠ získal v celoslovenskom kole 1. miesto - Oliver 
Alexander Ptáček zo 6.B  

Dary Slovanom 

Slovanský národ spanilý, požiadal o jazyk 
jednotný, dlhá ich cesta bola k nám,  
keď Konštantín a Metod prišli,  
pre národ slovanský písmo a reč stvorili. 

Nitrička naša spanilá,  
v roku 863 mudrcov dvoch privinula, 
očarení krásou našej krajiny,  
náš krásny kraj hlaholikou obdarili. 

Hlásali písmo a krásnu reč,  
nik nezdvihol proti nim meč,  
do Ríma sa Konštantín a Metod vybrali, aby 
slovanskú reč pre národ obhajovali. 

Tak v roku 867 pápež slovanskú reč 
posvätil, mudrcov za kňazov vysvätil.  
Slovanský jazyk bol schválený  
národ jasal nadšený. 

Konštantín cestou zdrvený,  
vydýchol v Ríme raz posledný... Metod sa 
biskupom stal,  
čo nepáčilo sa nemeckým kniežatám. 

V zajatí držali ho roky,  
v jeho vysvätení videli ohrozenie svojej 
moci. Obhájiť svoju česť musel  
pre národ hrdinom - stal sa arcibiskupom. 

Posolstvo svojim učeníkom ďalej hlásal a 
odovzával, slovanský národ sa naďalej 
vzdelával.  
Konštantín a Metod v srdciach ostávajú,  
ich pamiatku si ľudia stále pripomínajú. 

Nitra kolískou dejín sa stala,  
to staré stále nám odovzdáva.  
Jej kúty históriou dýchajú,  
dejiny a pamiatky návštevníkom núkajú. 

Keď cez most na hrad vstupujem,  
historiu a vznešenosť s každej časti 
pociťujem. Dejiny sálajú v každom rohu 
hradu a nádvoria, spomienky zachované na 
každého zapôsobia. 

Nitra milá, Nitra, ty slovenská mati!  
Čo pozriem na teba, musím zaplakati.  
Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka, keď tu 
panovala jeho mocná ruka.  
  
Ty si bola sväté mesto Metodovo,  
keď tu našim otcom kázal božie slovo.  
Teraz tvoja sláva v tôni skrytá leží:  
Tak sa časy menia, tak tento svet beží! 
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Literárna súťaž “SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA” 

V kategórii próza - 2. stupeň ZŠ získala v celoslovenskom kole 2. miesto - Rebeka 
Kuželová zo 7.A 

Tri inkoherentné dni 

 Legenda o troch prútoch  – väčšina z nás si pod týmto pojmom predstaví nudnú 
hodinu dejepisu, kde učka melie o nejakých hlúpych prútoch, o Svätoplukovi a bla bla. Avšak 
nie každý si uvedomuje že táto “báchorka“ je odkaz Svätopluka aj pre dnešný “moderný“ 
svet. 

Tri prúty, ktoré pred svojou smrťou Svätopluk podával svojim synom môžeme dnes chápať aj 
ako tri symboly, nad ktorými sa treba zamyslieť. 

Prvý prút, ktorý Svätopluk podal Mojmírovi symbolizuje pravdu a čestnosť. Druhý prút 
podaný Svätoplukovi zase symbolizuje pomoc a lásku. Posledný, tretí prút, ktorý podal 
Predslavovi prút symbolizuje empatiu a podporu.  

Ak by tieto symboly, tri prúty, boli vždy pokope, svet by mohol byť kohézny. Ale v dnešnom 
svete sa tieto prúty rozdelili, nalomili sa a je len otázkou času, kedy sa prelomia úplne. To, že 
sú nalomené viem určite, pretože som na vlastnej koži prežila tri inkoherentné dni, ktoré mi 
to potvrdili. 

Občas premýšľam, aké by to bolo, žiť vo svete kohéznom. A či vôbec existuje kohézny svet? 
– to na koniec. Kde tri prúty sú v jednom zväzku 

Deň I. 

 „On to urobil!“ To už je hádam zvykom ukázať prstom na niekoho a presviedčať 
učiteľku, že to bol on, za všetko môže on. Skôr si teda už myslím, že je to nový moderný 
“trend“. Čo je však horšie? Horšie je to vtedy, keď sa pridajú aj všetci ostatní. A čo je ešte 
horšie? Keď to tí  “všetci“ tvrdia, ale sú si dobre vedomí, že klamú. 

 „On“ „Áno on rozbil to okno, hodil doň fľašu s vodou!“ 

Prekrikovalo sa niekoľko hlasov, ale znelo to ako dvadsať synchronizovane 
naprogramovaných robotov. Alebo ako pokazené rádio. Každý jeden prst smeroval iba na 
jedného jediného človeka. Náhoda? Zabudnite. Opäť len úmyselné klamstvo. 

Matej, ktorého každý volal “lúzer“ – pretože... Priznám sa, netuším prečo ho každý tak 
nazýval. Veď on bol len obyčajný chlapec, ktorý nikdy neurobil nič zlé. A možno práve to, že 
bol „len obyčajný“ ho robilo “lúzrom.“ 

Dvadsať hlasov! A každý hovoril, že to bol on.  Že on hodil do okna fľašu, a okno sa potom 
rozbilo. Ja, Matej, ale aj všetci ostatní dobre vedeli, že on to neurobil. Veď on celý čas sedel 
na mieste ako päť peňazí a nepohol ani brvou.  

Ale veď prečo by sa niekto zaňho postavil a povedal že on to neurobil? 

Prečo by niekto hovoril pravdu, keď môže klamať. 

Pravý  vinník je nevinný, prečo by sa čestne priznal, keď nemusí? 

„Som vinný, ale nič som neurobil. Prečo?“ znel jeho hlas v hlave, no nepovedal nič, zostal 
sedieť ticho. Všetka vina naňho práve spadla, ale on vedel že sa z toho nedostane. Pretože lož 
zvíťazila nad pravdou. Opäť. 

A práve tu  sa nalomil prvý Svätoplukov prút symbolizujúci pravdu a čestnosť.
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Deň II. 

 Občas keď sa nudím, sedávam pod stromom v záhrade, a pozorne sa dívam všade 
okolo seba. 

Dnešný deň bol obzvlášť slnečný, teda aspoň sa tak tváril zvonka. To čo sa ale stalo neskôr, 
mi potvrdilo že vo vnútri sveta je stále zamračené a na niektorých miestach padajú dokonca 
aj krúpy.  

Väčšinou sa nič zaujímavé nedeje, ale dnešok bol výnimočný. 

Ako som tak sedela pod korunou stromu s mojím zápisníkom – aby som si mohla zapísať 
všetko zaujímavé čo sa udeje, započula som akési vŕzganie a vzápätí zvuk motora. Rýchlo 
som vyliezla na strom aby som videla čo sa deje. 

„Sused, snáď to políčko aj budete mať do večera poorané.“ Zasmial sa pán Nórbert. 

Nórbert bol náš sused, ktorý mi občas pripadal až moc namyslený a sebecký. Ďalší sused – 
starký Jahoda. Jahoda som ho prezývala iba ja, pretože pestoval veľa jahôd, tak som ho podľa 
toho nazvala. Nebol už najmladší, tak som mu občas v jeho záhradke pomáhala. Napríklad 
oberať jahody. 

Z môjho zamyslenia ma prerušilo buchnutie dverí na malom traktore, ktorý Nórbert vlastnil. 
Naskočil doňho a so silným rachotom zatvoril dvere na kabínke traktora. Znovu sa pustil do 
orania svojho políčka. Ani som sa nenazdala a o chvíľu mal svoje políčko takmer poorané. 
Zatiaľ čo starký Jahoda ho pozoroval s motykou v ruke. Starký Jahoda bol už na dôchodku 
a tak nemal veľa peňazí, aby si mohol napríklad zaobstarať taký traktor ako Nórbert. Po 
chvíľke pozorovania, sa starký znova pustil do práce zo svojou motykou.  

„Vidím že ste toho moc neurobili pán sused. Moje políčko je už poorané, a vy sa tu ešte stále 
oháňate s tou motykou. Úbohé.“ Nórbert sa znovu nechutne zasmial. 

Posledné slová som nepočula úplne zreteľne, ale som si takmer úplne istá, že Nórbert skončil 
svoj monológ zo slovom „úbohé.“ Potom si odišiel schovať svoj traktor a viac sa už nevrátil.  

Veď prečo by mu pomohol poorať pole? 

Prečo by mu pomohol keď nemusí? Keď za to okrem dobrého pocitu nebude mať nič. 

Načo... 

Som si istá že práve tu sa druhý prút symbolizujúci pomoc a lásku nalomil. 

Deň III. 

 „Pozri sa na hentú, to v akých handrách zas prišla do školy?“ „Myslím, že to tričko 
našla vyhodené  v smetiaku.“ Nápadne si šuškala skupina dievčat, tak aby to Sára počula. 

Sára je moja spolužiačka, ktorá to nemá v živote najľahšie a keď sa k tomu pridá partia 
dievčat, ktoré musia mať pripomienku na každého kto nie je zabalený v zlate a tašku nemá 
aspoň za päťsto eur, je to ešte horšie. 

Stála som o pár metrov ďalej, tváriaca sa, že sa prehrabujem vo svojej skrinke, ale 
v skutočnosti som počúvala a sledovala celý incident. 

„A táto taška? To našla tvoja mama tiež v smetiaku? To nemá ani na to, aby ti kúpila 
normálny batoh?“ Spolu s touto poznámkou jej Berta stiahla tašku z chrbta a hodila ju o zem 
tak, že sa jej z nej všetky veci vysypali. 

„Hups, to bolo nechtiac.“ Znovu sa zasmiala Berta a spolu zo skupinkou odišla.
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Áno, Sára a jej rodičia nemajú veľa peňazí, aby chodila oblečená tak, ako by si to Berta a jej 
skupinka predstavovali. Aj keď na jej obliekaní a batohu nebolo nič zlé úprimne. A Sára bola 
múdra, šikovná a dobrá kamarátka. Ale niekomu nezáleží na tom, akú ma človek povahu, ako 
sa správa… Niekomu nezáleží na tom, v akej situácii sa nachádza, a či nepotrebuje pomoc. 

Veď prečo by sa niekto vcítil do situácie druhých, ktorí možno nemajú toľko, čo on. 

Že sa môžu nachádzať v nezávideniahodnej situácii. 

Prečo by niekto povedal niečo milé, pekné, povzbudivé, keď si z toho môže robiť srandu 
a zabávať sa na tom. 

Po tomto incidente sa tretí prút empatie a podpory nalomil určite. 

 Občas premýšľam, aké by to bolo, žiť vo svete kohéznom. A či vôbec existuje 
kohézny svet? – kde tri Svätoplukove prúty sú v jednom zväzku. Čo keby sa vrátil taký 
múdry vládca ako  bol Svätopluk a nalomené prúty by opravil? Bol by potom svet kohézny? 
A čo ak niekedy napíšem o troch kohéznych dňoch?
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Literárna súťaž - školské kolo  “ČO OPRIADLI POVESTI” 

Školské kolo súťaže v písaní povestí zorganizovala pani učiteľka Mgr. Nadežda 
Behulová v triedach 5.A a 5.B. Prinášame Vám víťazné práce zo školského kola, ktoré 
získali vecné ceny. 

Povesť s regionálnym zameraním napísala Petra Halásová z 5.B  

ŠTRKÁREŇ 

Raz sa jeden mladík v noci vybral pri rieku, kde sa ťažil štrk. Bol  z Komjatíc, takže 
to nemal ďaleko. Šiel na koni, ktorý bol rýchly, bol tam  hneď. Po príchode si postavil stan 
z lístia a dreva. Nevedel dlho zaspať. Zrazu v kroví začul divné zvuky. Zobral si lampáš a šiel 
sa tam pozrieť – nič tam nebolo, ani len ježko alebo jeleň, prosto nič. Tak šiel ďalej, pričom 
opäť  započul tie isté zvuky.  
  
 Zakričal: „Si naozajstný alebo sa mi to zdá?“  

Teraz počul smiech a tomu výkrik: „Už nemáš cesty ani úniku!“ Mladík začal utekať, 
a keď si myslel, že je bezpečí v tichosti zostal stáť.   

Zrazu sa opäť ozvala príšera: „Ja ťa vidím!“  

Teraz to bolo o to horšie, že mu zhasol lampáš. Utekal ďalej, aj tak stále počul hlas – 
nie však už strašidelný ale ženský.  

Spýtal sa – „ Si naozajstná?“  

Žena odpovedala: „Áno, prosím ťa, pomôž mi.“ Príšera zahundrala: „Koľkokrát som 
ti povedala, že aj keby ste sa snažili ako blázni, neujdete odtiaľto!“  

Mládenec zúfalo išiel  za ženským hlasom a ignoroval príšeru. Tá si všimla, že mladík 
sa nevzdáva, a pričarovala hmlu.  

Mládenec vykríkol: „Mňa nezastavíš!“ pokračoval v hľadaní, pričom žena stále 
kričala: „Pomóc, pomóóc!“ a mládenec: „ Neboj sa, ja ťa  zachránim.“  

Žena odpovedala: „Radšej sa zachráň sám!“ On jej na to: „Nie zachránim aj teba, 
neboj sa!“  

Zrazu sa priblížil k rieke a tam bola spútaná dievčina.  

„Ty si ma zachránil!“  

Spolu sa pobrali po vedľajšej cestičke domov. Keď sa to dozvedela príšera, celá 
nazlostená sa premenila na vodu a vyliala sa do diery, ktorá bola pri štrkárni. Doteraz ju tam 
nájde každý, kto príde do komjatickej štrkárne. 
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Literárna súťaž - školské kolo  “ČO OPRIADLI POVESTI” 

Povesť s regionálnym zameraním napísala Lucia Karasová z 5.B  

VODNÍK Z NITERKY 

 Veľmi dávno, keď naše prastaré babky boli ešte deťmi, stávali sa 
v Komjaticiach divné veci. Na riečke Niterke stáli dva mlyny. V strede medzi nimi žil starý 
mokrý vodník Hlavatý, to podľa tej ryby Hlavatky. Alebo mal veľkú hlavu? Neviem…  

 Tohto vodníka sa ľudia v dedine veľmi báli, lebo im často robieval zle. Keď sa 
mládenci a dievčence z dediny išli kúpať do Niterky, schovával im topánky. Roľníkom, ktorí 
pracovali na poli pri potoku bral hrable, motyky a kosy. Nikto nikdy vodníka nevidel, no 
všetci vedeli, že to bol on.  

 V jeden deň chlapi unavení a hladní po ťažkej práci na poli si chceli 
oddýchnuť a posilniť sa dobrým jedlom, ktoré im prichystali ich milé ženy. No keď prišli 
k miestu, kde mali odložené jedlo, žiadne tam nebolo. Prefíkaný vodník im ho vzal a schuti 
všetko zjedol. To už chlapov poriadne nahnevalo! Dohodli sa, že sa večer stretnú v Hoteli – 
krčme na námestí, aby vymysleli, ako vodníka potrestajú.  

 Hútali v krčme deň, dva, no nič nevyhútali. Keď už boli v koncoch oslovili 
Adama Uhríka – mlynára z horného mlyna. Bol to vychýrený figliar, prezývaný Hladký, 
pretože mlel najlepšiu hladkú múku v okolí.  

 Keď mu chlapi vyrozprávali svoj problém, dlho netrvalo a vymyslel plán ako 
sa vodníka zbaviť.  

 Vodník každú nedeľu pozoroval ľudí, ktorí chodili do dolného kostola na 
omšu. To bol ten správny čas pre Adamov plán. Deň vopred sa dohodol s mlynárom 
z dolného mlyna Mišom Špacírom – prezývaným Hrubý, pre jeho dobrú hrubú múku.  

 Stalo sa to teda v nedeľu presne o 10.30 hod., keď zazneli kostolné zvony – 
bolo to dohodnuté znamenie. Obaja mlynári pustili všetku vodu zo stavidiel svojich mlynov. 
Spravili tak veľkú vlnu na Niterke a tá spláchla vodníka Hlavatého aj s jeho obydlím dolu po 
prúde riečky. Nemal šancu sa zastaviť a putoval spolu so svojím majetkom. Až niekde pri 
Kese sa zastavil…  

 Odvtedy radšej na zábave v Bánove nehovorte, že ste z Komjatíc! Mohlo by to 
zle dopadnúť, keďže Kesania dostali od Komjatičanov nevítaný darček – vodníka Hlavatého. 
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ČO JE V ŠKOLE 
NOVÉ 

PRIESTORY
N a š a š k o l a s a p ý š i n o v o u 
interiérovou oddychovo-relaxačnou 
zónou určenou pre žiakov. Nové 
sedačky, lavičky a stoličky sú 
osadené na chodbách školy a žiaci 
na nich s obľubou oddychujú, 
relaxujú i učia sa… Radosť na nich 
pozerať! Pochváliť sa môžeme aj 
n o v ým i ú ž a s n e f a r e b n ým i 
skrinkami, určenými našim žiakom. 
Perfektne oživili chodby školy.
Novinkou je aj plne vybavená 
školska kuchynka, v ktorej žiaci 
pripravujú lákavé dobroty.
K eď b u d e t e p r e c h á d z a ť p o 
chodbách školy, určite vám do očí 
padnú zrekonštruované priesory pri 
jedálni a pri vstupe, tiež nové 
príjemne zelené podlahy a nálepky 
na schodoch, ktoré umožnia žiakom  
zopakovať si pády, násobilku či 
angličtinu. Sme nadšení! 
Taktiež pribudla špeciálna učebňa 
t e c h n i k y v y b a v e n á n o v ým 
zariadením. Pri škole návštevníkov i 
žiakov zaujme výsadba ovocných 
stromov. Zaujímavosťou, ktorou 
nadviažeme na tradičné remeslo 
našich predkov, a ktorú máme v 
škole, je hrnčiarsky kruh a pec na 
výrobu keramiky.  
Naša škole je miestom, kde sa cítime 
výborne, radi sa sem každé ráno 
vrátime, vďaka láskavým slovám 
učiteľov sa tu cítime ako doma, 
škola nám poskytuje výchovu i 
vzdelanie, zázemie, nezabudnuteľné 
záž itky, nespočetné množstvo 
aktivít, priestory, ktoré nám závidia 
široko-ďaleko a nenahraditeľnú 
ochrannú ruku našej pani riaditeľky 
a pani zástupkýň.  
ĎAKUJEME ZA VŚETKO…                         
Vaši žiaci a red. rada 

PROJEKTY
Okrem nosných projektov v škole prebiehajú 
aj krátkodobé projekty a programy.

Dlhodobé projekty: 
Projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v 
edukácii detí a žiakov II  

Projekt sa zameriava na podporu 
a k t i v í t p r i s p i e v a j ú c i c h k 
vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov 
a zabezpečeniu rovnosti príležitostí 
vo výchovno-vzdelávacom procese a 
k zlepšeniu školskej úspešnosti 
žiakov základných škôl vrátane 
žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Za týmto 
účelom výzva podporuje vytvorenie 
nových pracovných miest pre 
pozície: pedagogický asistent, 
inkluzívny tím – špeciálny pedagóg, 
s o c i á l n y p e d a g ó g a šk o l s ký 
psychológ, asistent učiteľa. 

Projekt: „Zriadenie a modernizácia 
odborných učební“ Modernizácia 
vybavenia odborných učební na 
Základnej škole s materskou školou 
Ondreja Cabana, je tvorená troma 
hlavnými aktivitami zameranými na 
zriadenie, modernizáciu a technické 
vybavenie učební: Vybudovanie 
odbornej učebne - kuchynky 
(Krajina remesiel – Vôňa domova) 
Z r i a d e n i e o d b o r n e j u č e b n e 
keramická a krajčírska dielňa 
(Krajina remesiel – Ateliér umenia) 
Modernizácia odbornej učebne 
techniky ( Krajina remesiel – 
Remeslo má zlaté dno)  

Projekt: Záhrada starých rodičov 
Konkrétnym cieľom projektu bolo 
založenie školského ovocného sadu 
s pôvodnými slovenskými odrodami. 
Najprv sme vybrali vhodné sadenice 
ovocných stromov podľa následného 
umiestnenie na pozemku. Snažili 
sme sa zabezpečiť kvalitné sadenice 
u certifikovaných predajcov a druhy 
sme vyberali podľa klimatických 
podmienok aj obľúbenosti ovocia u 
detí. Cieľom pre ďalšie roky je 
pravidelná starostlivosť o stromy 
s v ý r a z n ým p o d i e l o m b i o 
pestovateľského a ochranárskeho 
prístupu. Vytvorením zdravého sadu 
chceme zvýš iť záujem nielen 
o pestovanie ale predovšetkým 
o konzumáciu ovocia medzi deťmi 
a žiakmi. 
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PORADŇA

kyberšikANOvaNIE
Pod pojmom kyberšikana (tiež elektronické 
šikanovanie, kyberšikanovanie, e-šikana, 
online šikanovanie) rozumieme zámerné 
urážanie, vyhrážky, ubližovanie, odhaľovanie 
intímnych informácií či obťažovanie iných za 
p o m o c i m o d e r ný c h k o m u n i k a čný c h 
prostriedkov. 
Kyberšikanovanie prebieha buď na internete 
(napr. cez e-maily, čet, cez videá na 
internetových portáloch ako YouTube, na 
sociálnych sieťach) alebo cez mobilný telefón 
(napr. cez apl ikácie ako WhatsApp, 
Messenger či obťažujúce volania).  
Š i k a n o v a n i e , k t o r é s a u s k u t očňu j e 
v kyberpriestore sa ľahko môže týkať aj Teba. 
Môžeš byť agresorom (hoci si svoje konanie 
možno ani neuvedomuješ), ale aj obeťou!

Kyberšikana je vážnejšia ako šikanovanie 
tvárou v tvár. Jedným z charakteristických 
rysov kyberšikany je to, že sa uskutočňuje 
v anonymite, a tak poskytuje agresorovi 
dostatočnú ochranu a sebavedomie. 

Nikdy nevieš, či to v budúcnosti nebudeš 
práve Ty, koho si vyberú za objekt 
šikanovania Tvoji rovesníci.

Milí žiaci, musíte si uvedomiť, že ak niekto 
vytvorí nepravdivú informáciu, urážlivú 
informáciu alebo vytvorí hanlivú fotografiu a 
zavesí ju na internet, ostáva to tam dlhé 
obdobie (nedá sa už vziať späť), je dostupná 
kedykoľvek a komukoľvek 24 hodín denne 
a to počas celého roka a veľmi rýchlo sa šíri. 
Šikanátor, teda agresor, nevidí svoju obeť a je 
si menej vedomý toho, že ubližuje. Nemusí sa 
nikomu pozerať do očí, a tak nevidí ani 
reakcie obete, ktorú zraňuje a svojím konaním 
jej spôsobuje utrpenie.
Uvedomte si, že internetová sieť predstavuje 
tiež nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania, 
obchodovania s deťmi, detskou pornografiou 
a podobne. Vek a vzhľad nie sú pri 
kyberšikane rozhodujúce.  
Zvažujte všetko to, čo zverejňujete na 
internet! 

Vaše neuvážené konanie na internete a 
nedomyslenie dôsledkov, môže viesť k 
poškodeniu obete. 
Kyberšikana spravidla pochádza od ľudí v 
našom blízkom okolí - zo školy, z našej dediny 
či komunity.

Čo môžeš urobiť, ak si obeťou kyberšikany: 
*Musíš byť opatrný a dobre si premyslieť pri 
vytváraní profilu, čo všetko tam o sebe prezradíš, 
aké fotky tam dáš, koho si „priberieš“ do priateľov. 

*Nereaguj a neodpovedaj agresorovi, lebo 
konštruktívna debata nie je účinná, akokoľvek by 
si argumentoval. Čím viac sa budeš snažiť 
vyjednávať, argumentovať a dávať veci na pravú 
mieru, tým viac sa agresor bude na tom zabávať 
a svoje konanie stupňovať.

*Uchovaj si kompromitujúce materiály a správy 
ako dôkaz, pretože technicky je možné vypátrať 
a usvedčiť páchateľa, aj keď si kompromitujúce 
materiály agresor vymaže a odstráni z počítača.

*Zmeň si heslo, vymaž konto, e-mail, SIM kartu, 
vystupuj pod iným menom, prezývkou.

*Neuvádzaj svoju skutočnú identitu. Nikomu 
nepovedz svoje meno, vek, adresu, telefón a žiadne 
údaje o sebe, o svojich blízkych. Vystupuj pod 
všeobecnou prezývkou.

*V žiadnom prípade nepokračuj v komunikácii, ak 
máš podozrenie, že je v tom sexuálny podtón.

*Nikdy nechoď na schôdzku s niekým neznámym, 
koho poznáš len z internetu alebo mobilu!

*Skús vypátrať agresora, kontaktuj poskytovateľa 
servera, z ktorého Ťa šikanujú a pokús sa 
zamedziť prístup.

*Povedz o svojich problémoch rodičom a požiadaj 
ich o radu. Ty ich pomoc a podporu potrebuješ 
a oni sa určite budú snažiť pomôcť Ti.

*V škole skús nájsť dôveryhodnú učiteľku, 
výchovnú poradkyňu alebo aspoň spolužiaka, 
ktorému sa zdôveríš. Určite Ti pomôžu.

*Keď si myslíš, že sa nemôžeš zdôveriť nikomu, 
zavolaj na detskú linku dôvery (055/234 72 72), 
nájdeš ju aj na webe, môžeš s  nimi aj chatovať.

Milé deti, možno si ani neuvedomujete, že 
akékoľvek ubližovanie inému človeku, aj 
v kyberpriestore, je trestný čin. Trestnoprávne 
zodpovedným si už od svojich 14. rokov. 
Dovtedy sú za teba zodpovední rodičia, 
ktorým môžeš spôsobiť veľké problémy. 

PaedDr. Lucia Repková
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NA ZAMYSLENIE 

 
…buď láskavým…

Nenávisť, zákernosť, závistlivosť, šikanovanie, 
predsudky - slová, nad ktorými mávneme len 
rukou.
Uvedomuje si ale niekto skutočnú závažnosť 
týchto slov? V dnešnej “modernej dobe“ ani 
nie.
Občas sa pozorne dívam všade okolo seba, na 
ľudí, na svet a všetko to podrobne analyzujem. 
Potom otváram svoj zápisníček a svoju 
analýzu si doň zhrniem.
Najľahšie sa ubližuje tým, ktorý sa nevedia 
brániť. Veď to vlastne dáva aj logiku. Ak by 
som niekedy chcela ubližovať, určite by som si 
za obeť nezvolila medveďa, ktorý by mi mohol 
ublížiť naspäť, dokonca možno aj viac ako ja 
jemu. To je snáď jasné. Ale prečo je tomu tak?
Doposiaľ, vyplýva z mojej analýzy, že:
Po prvé: V našej “modernej dobe“ mnohokrát 
netreba použiť žiadnu násilnícku metódu na 
ublíženie. Stačí použiť slová, ktoré možno 
pramenia z predsudkov. Prečo slová? Nuž, 
pretože slová môžu mať väčšiu silu ako meč. 
Po druhé:  Túžba po moci. Ak niekto niekomu 
ubližuje, dodáva mu to pocit moci. Cíti sa ako 
kedysi kráľ v stredoveku, ktorý práve 
rozhodol komu odsekne hlavu.
Po tretie: Krutosť. Človeku robí potešenie, 
keď vidí toho druhého trpieť. Rád sa bude 
pásť ako ovečka na utrpení iných.
Po štvrté: Zvedavosť. Ubližovať druhému 
človeku, to je tak trocha ako experiment na 
hodine chémie. Teda, až na to, že miesto 
pozorovania látok, agresor sleduje ako sa bude 
druhý človek správať v strachu, bolesti, v 
ponížení...
Po piate: Šikanovanie spôsobuje obrovskú 
bolesť. A niekto sa na tom dokáže dokonca 
zabávať...
Tak. To je doposiaľ všetko čo mám vo svojom 
zápisníku zapísané. Priznám sa, niektoré body 
mojej analýzy si doposiaľ neviem vysvetliť. 
Prečo toto celé v týchto dňoch nie je nič 

výnimočné? Prečo to tak funguje? Prečo?   
Nuž, ale prečo by niekto pomáhal, keď môže 
robiť presný opak. Prečo by niekto podal 
pomocnú ruku, keď nemusí. Prečo by niekto 
pred zlom a predsudkami otvoril oči, keď ich 
môže mať zatvorené? Prečo?!…
Mimochodom, teším sa na deň, kedy si budem 
môcť do môjho zápisníka zaznamenať niečo 
pozitívne. 
Myslíte, že by ste mi mohli s tým pomôcť? 
Mohli by sme sa zmeniť k lepšiemu? Skúsme 
byť l epš í , ohľaduplne jš í , láskavejš í , 
nápomocnejší. A čo ak potom vygumujem tie 
škaredé slová v zápisníčku a naopak ich 
vymením za slová, ktoré sa budú jagať 
pozitivitou?

Rebeka Kuželová, 7.A
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Gaštanové muffiny

VAŠA REDAKCIA vám praje dobrú chuť!           
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RELAX
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Viete ako Záhoráci šetria elektrinou? Natrú 
polovicu žiarovky na čierno.

„Miško, prečo chodíš každý
deň neskoro do školy?“
„Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: Znížte 
rýchlosť! Škola!“

Príde matematik do fotolabu a hovorí: „Chcel 
by som dať vyvolať fotky z dovolenky.“ 
Predavač:
„9×13?“ A matematik: „ 117, prečo?“

Je to červené a škodí to zubom. Čo je to? Tehla.

Ako sa povie holiaci strojček po 
Poľsky? Kombain papuľowy.

Jeden pilot hovorí druhému:
“Povedz tým parašutistom, aby
prestali vyskakovať. Ešte sme
nevzlietli.”

Prečo dostal môj syn z
geografie päťku?
Lebo hľadal Rimavskú Sobotu
v kalendári!!!

Učiteľka vysvetľuje
žiakom na
hodine biológie:
Pštros, je taká veľká sliepka, no
asi taká ako ja…

Viete ako zabavíte
blondínku na celý deň? Postavíte ju pred 
zrkadlo a poviete aby hrala kameň, papier, 
nožnice kým nevyhrá.

Záhorák chytí zlatú rybku:
– Ak ma pustíš, splním ti želanie.
Záhorák rozmýšľa a povie:
– Prajem si, abys nemnela kosci.

– Pán doktor, čo mi odporúčate proti vráskam 
na krku? 
– Najlepšie rolák.

ZDROJ: http://www.rehot.sk/vtipy/najnovsie
https://www.facebook.com/kukucka.carbe/?fref=ts
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        AKTOVKINA OSPRAVEDLNENKA 
Milí kamaráti, 
v a k t u á l n o m č í s l e 
časopisu nájdete kupón 
A K T O V K I N A 
OSPRAVEDLNENKA. 
Odovzdaj ospravedlnen-

ku a zároveň na nezabudni slušne ospravedlniť 
vyučujúcemu z tvojej nepripravenosti na ústne 
skúšanie. Pravidlá na použitie sú nezmenené!  
Ospravedlnenku si vytlač/vystrihni. Neskúšačik 
platí do 30. septembra 2022 a môžeš ho využiť iba 
raz.) 




Spolupráca so školskou redakčnou radou
   
Prácu školskej redakčnej rady koordinuje pani 
učiteľka PaedDr. Lucia Repková. Redakčnú radu 
tvoria žiaci, ktorí sa aktívne zapájajú do práce. 
Vymýšľajú námety, píšu články, robia reportáže a 
tvoria príspevky. Do časopisu prispievajú aj 
externí spolupracovníci: žiaci, učitelia a iní. 
V časopise sa snažíme oboznámovať čitateľov so 
životom školy, prezentovať názory žiakov i 
učiteľov na aktuálne témy, zverejňovať umelecké 

výtvory žiakov a iné.  
V budúcich číslach časopisu by sme 
chceli reagovať na vaše námety, ktoré 
môžete pani učiteľke doručiť 
osobne alebo poslať na e-mail: 
lucia@repkova.eu. Ďakujeme. 

           
VAŠA REDAKCIA


