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PREDHOVOR 
Tešíme sa… Vo vzduchu už cítiť nezastaviteľnú jar a o chvíľu 
očakávané leto, s ktorými sú spojené príjemné slnečné lúče a 
hrejivé slniečko, ktoré nás dospelých a zo skúsenosti si dovolíme 
tvrdiť, že aj Vás žiakov, neúprosne láka od kníh a domácich úloh 
do prírody, von. Neostáva nám nič iné, len vydržať. 

Od vydania prvého čísla nášho školského časopisu uplynulo nie 
veľa času a naša redakčná rada Vám už pripravila ďalšie 
vydanie. Prvé, úvodné číslo AKTOVKY, “zožalo úspech”. 
Ďakujeme za každé pekné slovo, pochvalu a hodnotenie. 

Radosť nám robia naši žiaci - členovia školskej redakčnej rady, 
ktorí “nezaspali na vavrínoch”, ale tvrdo pracujú. Píšu, fotia, 
tvoria, robia reportáže, rozmýšľajú, radia sa s nami, “prežívajú 
to naplno”… 

Prajeme Vám, milí naši čitatelia, krásny slnečný čas a príjemné 
letné prázdniny. Veľa síl do plnenia každodenných povinností, 
nekonečne elánu a chuti do rozvíjania  ducha a osobnosti. A nám 
želám mnoho nápadov, tvorivosti a “chcenia” vydávať skvelý 
časopis pre Vás.

                 Lucia Repková a Ma!ina Karasová
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“Moja práca je moje hoby, milujem ju, snažím sa 

lásku k  matematike preniesť na svojich žiakov, na 

praktických príkladoch si ukazujeme, kde všade sa 

dá matematika využiť.”

Aké bolo Vaše detstvo, aké ste boli dieťa?  

Myslím,  že  dobré,  veľmi hravé.  My sme vtedy 
nemali mobily, ale sme sa dlho hrávali na ulici: na 
schovávačky,  so  švihadlom,  radi  sme  sa 
bicyklovali  a  celé  leto  sme  trávili  “na  našej 
štrkárni”.  
A aké som bola dieťa?  Mám pocit, že poslušné a 
zodpovedné,  mala  som  na  starosti  troch 
mladších súrodencov, vždy nám bolo veselo.

Mali ste rada matematiku, keď ste boli školáčkou?  

Veľmi,  vždy  som  ju  milovala  a rada  som 
pomáhala s matematikou i spolužiakom.

Čo  Vás  viedlo  k  tomu,  aby  ste  sa  stali  pani 
učiteľkou? 

Už  v prvej  triede,  keď  sa  nás  pani  učiteľka 
pýtala  „Čím  chcem byť?“,  odpovedala  som,  že 
učiteľkou  matematiky.  Ako  malá  školáčka  som 
túžila učiť deti matematiku.

Kde ste študovali? 

Gymnázium Šurany, Pedagogická fakulta v Nitre, 
výchovné poradenstvo na Pedagogickej fakulte v 
Banskej Bystrici.

Čo  máte  na  matematike  a  na  povolaní  učiteľa 
najradšej? 

Čo  mám  najradšej?  Moja  práca  je  moje  hoby, 
milujem  ju,  snažím  sa  lásku  k matematike 
preniesť na svojich žiakov, na praktických 

príkladoch  si  ukazujeme,  kde  všade  sa  dá 
matematika využiť. 

Učili ste aj na iných školách? 

Áno.  Začínala  som v Šuranoch,  potom na 
Záhorí,  neskôr  v Liptovskom  Mikuláši 
a nakoniec  učím  v  mojej  rodnej  obci 
Komjatice.

Vidíte nejaké rozdiely medzi dnešnou mládežou a 
tou predošlou? 

No,  to  vidím.  Tá  predoš lá  mládež  videla 
v prvom rade v učiteľovi  autoritu. Taký bol aj 
ich  vzťah  k učiteľovi.  Dnešná  mládež,  chce 
mať v učiteľovi kamaráta, dobrého poslucháča, 
poradcu a chápavú dušu.

Čomu  sa  venujete  vo  voľnom  čase,  aké  máte 
záľuby? 

Mám rada turistiku, plávanie. Rada si prečítam 
dobrú  knihu,  pozriem dobrý  film a veľa  času 
strávim so svojimi dvoma vnukmi.

Podľa  na š i ch  ž iakov  s te  obľúbenou  pani 

učiteľkou… 
 
Teší ma to.
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Koľko rokov učíte na našej škole a ako ste spokojná 

so svojimi žiakmi?  
Na  našej  škole  učím  už  siedmy  rok.  Som 

spokojná  s našimi  žiakmi.  Sú  to  úprimné 

a rozumné  decká,  ktoré  majú  dobré  srdiečko. 

Máme i výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. 

 
Máte nejaké nápady alebo túžite po niečom, čo 

by ste  zmenili  v školstve alebo vo vyučovacom  

procese? 
Myslím,  že  už  tých  zmien  v našom školstve 

bolo veľmi veľa. Bola by som rada, aby sa škola 

stala  druhým  domovom,  kde  sa  všetci  radi 

vracajú a získavajú vedomosti.

Niekedy vedia študenti učiteľa aj “nazlostiť”, no 

Vy aj napriek tomu pôsobíte pokojným dojmom. 

Ako to robíte? Máte nejaký "tajný recept"? 
Tajný recept, ten nemám. Svoju prácu sa snažím 

robiť s láskou.

Čo by ste chceli odkázať našim žiakom?

Aby  všetko robili s láskou a stali sa úspešnými vo 

svojom živote.

Otázky položili: Zoja Rosivalová, Peter Zábojník, 6. A
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Volejbal je populárna 
špor to vá  hra , 

s p o l u p r á c a 
medzi  hráčmi 
j e d n é h o 
družstva,  boj  so 

súperom  a 
samozrejme je to aj 

určitý  druh  zábavy.  Je 
populárnym a obľúbeným športom po celom svete. 

Volejbalové tréningy žiakov prebiehali v našej 
škole už aj v minulosti. Na výbornej úrovni sa 
volejbal hrá v Komjaticiach aj dnes. Začiatkom 
školského roka “najala” Základná škola Ondreja 
Cabana v Komjaticiach pre svojich žiakov nového 
a dobrého trénera. Ing. Juraj Cagáň vedie 
volejbalový krúžok, ktorého členom som sa stal aj 
ja. Krúžok združuje mladších žiakov školy. Práca 
nášho trénera je svedomitá a prísna. Chce z nás 
vychovať dobrých hráčov. A my sa snažíme a 
“makáme”.  Zlepšujeme sa, vďaka nemu.  
Do nášho tímu patria: Juraj Macko, Tomáš 
Karas, Štefan Letko, Tomáš Frivaldský, Tadeáš 
Vanko, Lukáš Kmeti, Marek Lorinc, Matej 
Čerman, Rado Pavel, Tomáš Mikulec a ja, 
Radovan Tóth.
V nasledujúcich riadkoch sa dočítate niekoľko 
skutočností zo života nášho trénera. Nech sa páči, 
interview s Ing. Jurajom Cagáňom.
1. Kedy ste začali hrávať volejbal?
Volejbal som začal hrávať na Základnej škole v 
Komjaticiach ako siedmak.
2. Venovali ste sa aj inému športu?
Okrem volejbalu som sa venoval aj futbalu.
3. Dosiahli ste nejaké športové úspechy vo volejbale?
Čo sa týka športových úspechov, tak tu by som 
uviedol, že ako žiacke mužstvo sme každý rok 
bojovali o prvenstvo na majstrovstvách 
Západoslovenského kraja a ja osobne som vo 
výbere kraja reprezentoval náš kraj na 
Majstrovstvách Československa v Opave. Ako 
mladší dorastenec a neskôr aj starší dorastenec 
som hrával celoslovenskú dorasteneckú ligu za 
Nitru, kde sme za účasti dvanástich mužstiev 
skončili dvakrát na druhom a raz na treťom 
mieste, teda sme vo veľmi náročnej konkurencii 

mužstiev z celého Slovenska získali dve 
strieborné a jednu bronzovú medailu. Následne 
po prechode k mužom, som hrával Slovenskú 
národnú ligu v Nitre a v Detve, kde sme skončili 
na druhom mieste. Svoju volejbalovú kariéru som 
ukončil v Komjaticiach, pričom sme, ako jediná 
dedina, postúpili do prvej ligy.
5. Ako sa Vám trénuje volejbalové družstvo v našej 
škole ?
Čo sa týka volejbalu na základnej škole v 
Komjaticiach, tak snažím sa vybudovať mužstvo, 
ktoré za rok, za dva bude úspešne reprezentovať 
školu vo volejbale, či už ako družstvo mladších 
žiakov a následne ako mužstvo starších žiakov. 
Žiaci, ktorí sa náročných tréningov zúčastňujú, 
trénujú na moju veľkú radosť veľmi svedomite a 
podľa môjho názoru majú veľkú perspektívu byť 
vo volejbale úspešní. Aby tomu tak aj bolo, 
vyžaduje si to však tvrdú drinu a ochotu pre 
volejbal aj niečo obetovať zo svojho voľného času. 
V súčasnej dobe sa tréningov zúčastňujú fešáci 
ako Juraj Macko, Tomáš Karas, Štefan Letko, 
Tomáš Frivaldský, Tadeáš Vanko, Lukáš Kmeti, 
Marek Lorinc, Matej Čerman, Rado Pavel, 
Tomáš Mikulec, Radovan Tóth. 
Mojím ďalším cieľom je taktiež získať pre volejbal 
aj ďalších žiakov, hlavne budúcich štvrtákov a 
piatakov.
6. Ako trávite svoj voľný čas ?
Ja sa vo voľnom čase venujem volejbalovým 
tréningom žiakov na Vašej škole, navštevujem 
Ľudovú školu umenia v Nových Zámkoch, kde sa 
učím hrať na harmonike a taktiež si  rád prečítam 
aj peknú knihu.
7. Aké boli Vaše najobľúbenejšie vyučovacie 
predmety na základnej škole? 
 Čo sa týka mojich obľúbených predmetov na 
základnej škole, tak v prvom rade to bola telesná 
výchova, ale rád som mal aj matematiku, chémiu, 
slovenčinu, fyziku, zemepis, ako aj iné predmety. 
Samozrejme, ako to poznáte aj Vy, podľa toho 
ako sa mi v nich darilo.

Ďakujem nášmu trénerovi za čas, ktorý venoval 
rozhovoru a nášmu tímu želám veľa športových úspechov.

Radovan Tóth, 6. B
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“Tanec nie je len umenie, ale aj ťažký šport. Tanec 
znamená hľadanie a zachovanie si schopnosti 
kontaktu s ľuďmi, s okolím, v duchovnej, 
duševnej a fyzickej rovine. Tanec oslobodzuje, 
dieťa je v ňom slobodné (fyzicky, psychicky, 
duchovne), pretože samotný tanec nepozná 
hranice, tak ako fantázia, ktorej je súčasťou. 
Telo č loveka bolo stvorené pre pohyb. 
Nasvedčuje tomu jeho konštrukcia. Teda logicky 
nečinnosť človeku neprospieva. A navyše tanec je 
s p o j e ný s h u d b o u , k t o r á n á s d o k á ž e 
harmonizovať. Tanec je súčasťou harmonizácie 
človeka, synchronizuje jeho pohyb, pomáha ho 
dostať do rovnováhy. Podporuje flexibilitu tela, 
ohybnosť a silu, ktorú deti v tomto zrýchlenom 
svete tak veľmi potrebujú.”
 

Krúžok Mažoretky má niekoľkoročnú tradíciu v 
našej škole, ktorú začala pani učiteľka Mgr. Alena 
Grambličková. Neskôr krúžok viedla pani 
učiteľka Mgr. Eliška Fridrichová.  
V súčasnosti vedie mažoretky pani učiteľka Mgr. 
Mária Machatová. Pracuje s nimi už tri roky. 
Začínala s počtom žiačok 12. Počas školského 
roka 2017/18 navštevuje krúžok 29 žiačok. 
Dievčatá sú rozdelené do 2 skupín. Mladšie 
žiačky z 1. a 2. ročníka a staršie žiačky z 3. 
ročníka. 
Cieľom krúžku je motivovať deti k rôznym 
pohybovým aktivitám, rozvýjať ich hudobný 
sluch, cit pre rytmus a tanec. Dievčatá sa učia 
pochodovať podľa hudby, zvládnuť prácu s 
paličkou. Hudobné motívy k choreografii vyberá 
pani učiteľka podľa toho, na akej spoločenskej 
akcii mažoretky vystupujú. Mažoretky sa 
zúčastňujú na vystúpeniach základnej školy i 
obce Komjatice.

Mgr. Mária Machatová, vedúca krúžku
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Knihomoľ- školská knižnica

V súčasnej dobe, ktorej dominujú elektronické 
médiá, sa medzi dospelou populáciou stráca 
záujem o čítanie kníh. Nie inak sú na tom deti a 
mládež.  Kniha, ako nosič informácie dostala 
v e ľm i s i l n ú k o n k u r e n c i u . V ý s l e d k y 
najrozličnejších výskumov nám však ukazujú, že 
táto skutočnosť u detí spôsobuje mnohé 
problémy, ktoré pozorujeme najvýraznejšie v 
škole. Schopnosť sústrediť  sa a pracovať s 
textom, sa stáva  pre deti čoraz náročnejšou 
úlohou.

Preto sme sa rozhodli, že budeme našich žiakov 
motivovať, aby si ku knihám našli nielen cestu, 
ale i pozitívny celoživotný vzťah, ktorý im ukáže, 

že kniha je nielen plnohodnotnou alternatívou pri 
získavaní nových poznatkov, ale i skvelou  
možnosťou trávenia voľného času. Relaxu,  ktorý 
rozvíja fantáziu, slovnú zásobu, kultivuje slovný 
prejav, rozširuje architektúru vedomostí a obsahu 
informácie dáva inú perspektívu, ako akékoľvek 
elektronické médium. 
Naša knižnica preto prešla výraznou zmenou – od 
februára do mája 2016 bola uskutočnená 
komplexná inventarizácia kníh, ktorá zahŕňala 
vyradenie starých titulov a skompletizovanie 
ponechaných kníh, a to i do elektronickej podoby.  
Tieto vytvorili fundament budúcej modernej 
knižnice. Mnohé zo starších titulov však nezostali 
nevyužité - skončili na policiach na chodbe, kde 
sme vytvorili voľne dostupný čitateľský kútik pre 
všetkých žiakov. 

Samotná knižnica dostala do výbavy  nové police, 
koberec, podušky pre najmenších čitateľov. V 
knižnici je sedacia súprava i stoly so stoličkami, 
kde je možné pracovať v rámci vyučovania i 
mimo neho na krúžku Knihomoľ. 
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Knižnica je určená  pre všetkých zamestnancov a 
žiakov našej školy, okrem prváčikov, pri ktorých  
netrpezlivo čakáme, kým sa naučia celú 
abecedu. :-) Knihomoľ funguje ako klasická 
knižnica, teda žiaci si knihy požičiavajú domov. 
Zapísaných je 86 čitateľov, čo je  v súčasnosti cca 
štvrtina všetkých žiakov školy.  Knihy si môžu 
všetci zaregistrovaní čitatelia vymeniť každý 
utorok a štvrtok popoludní. 
Priestory sú koncipované  nielen ako  miestnosť,  
ktorá je kedykoľvek k dispozícii v rámci 
vyučovania, ale je zároveň i  knižnicou s čitárňou.  
Jej ponuka pokrýva odborný materiál pre 
učiteľov i fond mimočítankovej literatúry. 
Súčasne slúži ako reprezentatívny priestor, v 
ktorom  usporadúvame súťaže v recitácii poézie a 
prózy, literárne súťaže a pod. 

Po inventarizácii bolo do knižnice zakúpených, 
alebo darom získaných množstvo  nových titulov, 

v ktorých si nájde knihu žiak každého veku a 
záujmu. Rozprávky klasické i moderné, 
detektívky, dievčenská či dobrodružná literatúra, 
beletria, súčasné bestsellery i nehynúca a vekmi 
overená  klasická literatúra, poézia,  komixy, 
bájky, fantasy, povesti, encyklopédie, náučná 
literatúra… To všetko nájdete na policiach našej 
zmodernizovanej knižnice, ktorá sa za necelé dva 
roky zmenila na nepoznanie, a na ktorú sme 
právom hrdí.  Od mája 2016  do konca škol. roka 
sme knižný fond takto doplnili o 504 nových kníh 
a v škol. roku 2017/2018 (do marca) o 214 
nových titulov a už chystáme na nákup ďalších 
kníh. 
Za necelé dva roky pôsobenia krúžku Knihomoľ, 
t.j. školskej knižnice, sme zaznamenali veľký 
nárast záujmu detí o čítanie kníh (návštevnosť 
oproti minulému roku stúpla o viac ako 100%).  
Našou ambíciou je tento záujem nielen udržať, ale 
i zvýšiť,  a to najmä v radoch žiakov 2. stupňa, 
kde pociťujeme slabší záujem, ako u žiakov 
mladších. 
Naša knižnica v pravidelných mesačných 
intervaloch informuje o novinkách na webovej 

stránke našej školy, kde má vytvorenú osobitnú 
záložku. Nájdete na nej zoznamy noviniek 
zakúpených do knižnice, tipy na čítanie, články 
rôzneho druhu a všetky potrebné informácie 
týkajúce sa diania v našej modernej školskej 
knižnici, ktorú nám môžu mnohé základné školy 
skutočne závidieť.

                                                                                                                          
Mgr. Anita Cagáňová, vedúca krúžku
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Farská škola stála 
v ď a k a p o d p o r e 

Forgáčovcov v obci už od 16. storočia pod 
vedením kalvínov. 

V roku 1573 kníhtlačiar Havel Husár založil v 
Komjaticiach tlačiareň. 

V dobe reformácie vzniká škola vyššieho typu - 
vyučuje sa náboženstvo, predmety zemepis, 
dejepis, vyššia matematika, latinčina, gramatika, 
syntax, poetika (podľa Komjatického kánona sa 
dokonca 2 roky prednášala filozofia) a to 
pravdepodobne v mater inskom jazyku. 
Protestantské školy vyššieho typu upadajú v 18. 
storočí a neskôr aj v Komjaticiach vyššia škola 
zaniká. 

V roku 1664 boli Komjatice dobyté a spustošené 
Turkami. 
Od roku 1705 funguje v mestečku katolícka 
škola. Vyučuje sa iba čítanie a písanie (počty 
minimálne). 

Ľudová „stará" škola bola postavená v r. 1883.  
Pôvodne to bola jednoposchodová budova so 4 
učebňami a 3 učiteľskými bytmi. Na tejto škole 
pôsobil Ondrej Caban, ktorý bol kaplánom v 

Komjaticiach v rokoch 1837-1860. V r. 1906 sa 
pristavili ďalšie 2 triedy a dreváreň a v r. 1913 sa 
učiteľské byty pretvorili na ďalšie triedy. V 18. 
storočí je škola pod správou fary a pod vplyvom 
osvietenskej vlády Márie Terézie a Jozefa II. sa 
úroveň vzdelávania výrazne zvyšuje. Na škole 
sa učilo v maďarskom a slovenskom jazyku 
(taktiež základy latinčiny a nemčiny), modliť, 
čítať, písať a počítať. Mnohé z detí pokračovali na 
gymnáziu v Nitre, Komárne a Trnave. Školu 
navštevovalo 80 až 150 žiakov. Budova stála na 
mieste dnešnej starej školy (v druhej polovici 18. 
storočia sa zrútila, avšak Anton I. Grassalkovič ju 
dal opätovne postaviť).  

Od roku 1837 pôsobí na fare osvetový 
pracovník, národný buditeľ, zakladateľ Tatrína a 
farár Ondrej Caban (pôsobí ako kaplán a 
zároveň vypomáha učiteľom). Za vlastné peniaze 
financoval knihy pre chudobné deti. V tomto 
období má škola dokonca vlastnú záhradu. Po 
pôsobení vo Viedni sa Ondrej Caban vracia do 
Komjatíc v roku 1849. Ondrej Caban zomiera v 
roku 1860. 

Od roku 1862 vznikali nedeľné školy. Koncom 
roku 1863 v obci vzniká pošta a v roku 1868 v 
obci vypukol ničivý požiar. Koncom 60. rokov 19. 
storočia sa v Komjaticiach rozširujú remeslá 
(venuje sa im 87 rodín). Po Rakúsko-Uhorskom

9

VEDELI STE ŽE…?
Z HISTÓRIE ŠKOLSTVA V 
KOMJATICIACH



VEDELI STE ŽE…? ROČNÍK 1/ČÍSLO 2

vyrovnaní  v  roku  1867 
dochádza  k  výraznému 
pomaďarčovaniu.  
Železnica  prechádza 
Komjaticami  od  roku 
1876,  čo  malo  významný 
vplyv  na  migráciu 
obyvateľstva  a  kontakt 
obce so svetom.  
V  roku  1884  vzniká 
materská  škola  a  v  roku 

1912 je poštátnená. V tomto období bola škola v 
biednom stave. V roku 1928 sa po pribúdaní žiakov 
zriadili ďalšie dve triedy (v tomto období bolo na 
škole 523 žiakov). 

V školskom roku 1937/38 chodilo do školy 724 
žiakov. Pokračovalo  násilné  pomaďarčovanie. 
(pozri: Učebné osnovy z roku 1944) 

 
Po oslobodení v roku 1945 sa na škole rozvinuli 
kultúrne a umelecké aktivity - divadelné súťaže. 
Uč i te l ia sa angažovali v spoločenských 
organizáciách, nacvičovali divadlá, pomáhali pri 
brigádach, organizovali programy k výročiu 
VOSR, MDŽ, Februáru 1948, 1. máju, 8. máju, 
MDD a pod. 

Škola  získala  od  obce  pozemok  pre  tzv. 
Mičurínske  pole  - žiaci sa tu na pracovnej 
výchove učili pestovať kukuricu, zeleninu a 
základy poľnohospodárskej výroby. 

Rímskokatolícka škola bola dostavaná v r. 1930. 
V r. 1936-37 bola v Komjaticiach zriadená Miestna 
ľudová hospodárska škola pre odrastajúcu mládež.  

Počas 2. svetovej vojny sa na škole vyučovalo, v r. 
1940 bola zriadená povinná 8-ročná školská 
dochádzka, ale do 7. a 8. triedy chodili do školy iba 
v zime. 

Po 2. svetovej vojne boli školy poštátnené a 
Rímskokatolícka škola sa zmenila na Štátnu 
meštiansku školu s vyučovacím jazykom 
slovenským. Od 1.2.1949 sa meštianska škola stala 
Strednou školou pre 6. – 8. ročník. V r. 1953 sa 
uzákonila Osemročná stredná škola. V r. 1958 - 60 
sa na budovu dostavalo druhé poschodie. V r. 1959 
bola uzákonená 9-ročná školská dochádzka a škola 
dostala názov: ZDŠ – Základná deväťročná škola. 
Zavádza sa vyučovanie nemčiny a v jednom 
ročníku aj francúzsky jazyk. V súčasnosti v budove 
sídli materská škola. 
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V roku 1950 vzniká Materská škola s celodennou 
starostlivosťou  pre  deti.  V tom  istom  roku 
vzniká  Osobitná  škola  (dnes  Špeciálna 
základná  škola)  -  učebné  osnovy  sú  upravené, 
prispôsobené  stupňu  mentálneho  narušenia  - 
riaditeľkami  školy  od  roku  1950  boli  Mária 
Kosíková ,  Cecí l ia  Halmošová,  Kornél ia 
Polčíková, Štefánia Letošťáková, Marta Orelová, 
Mária Mudrochová a Mária Gocníková. 

Riaditelia  školy  1945  až  1989:  Jozef  Kelemen, 
Karol Kosík, František Králik, Emil Seč, Viktor 
Letošťák,  PeadDr.  Benedikt  Puškár  a  PeadDr. 
František Turček. 

V  roku  1966  vzni ká  folklór ny  súbor 
Mladosť,  ktorého  členovia  vystupovali  aj  v 
Československej  televízii.  Súbor  viedla  Mgr. 
Magdaléna  Nováková.  Účinkovali  v  reláciách 
Kultúra  1974,  Lastovička  1976,  TV filme  Pri 
prameňoch krásy, 77/78 v programe Matelko. 

V roku  1968  je  v  škole  zriadených 32  tried  a 
škola  fungovala  na  2  až  3  zmeny.  V dôsledku 
nárastu  počtu  žiakov  sa  v  r.  1968-1969  začali 
prípravy  na  výstavbu  novej  ZŠ.  Nová  budova 
školy  začala  fungovať  3.  decembra  1973 
Priniesla novú kvalitu v podmienkach vyučovania 
–  31  priestranných  tried,  niekoľko  špeciálnych 
učební,  jedáleň  a  2  telocvične.  Tu  učilo  39 
učiteľov. 
Voľný  čas  organizovali  výchovné  družiny  pod 
vedením vychovávateliek. Na škole pracovalo 
niekoľko  krúžkov:  recitačný ,  výtvarný , 
prírodný,  ruský,  futbalový,  vypočtová  technika, 
zdravotnícky,  strelecký,  požiarnický,  divadelný, 
chovateľský ,  spevácky,  elektrotechnický . 
Organizovali  sa  taktiež  besedy  v  Miestnej 
ľudovej knižnici. 

Výz n a m n o u  j e  č i n n o sť  Pi o n i e rs ke j 
organizácie.  Pionierska  organizácia  bola 
založená v  rokoch 1949 a  v  roku 1960 vznikol 
Československý  zväz  mládeže,  ktorej  členmi sa 
stali  žiaci  9.  ročníkov.  Organizácia  mala  viac 
oddielov  -  hudobný,  výtvarný,  turistický  a 
literárny. 

V roku 1987 je slávnostne otvorený Kultúrny 
dom v  Komjaticiach.  Významným spôsobom k 
šíreniu kultúry prispelo taktiež obecne kino. 

Po prevrate v roku 1989 sa opäť  zavádza na 
škole etická a náboženská výchova. Začalo sa 
budovať  tenisové  ihrisko,  zriadili  sa  jazykové 
učebne.  Škola  sa  zapojila  do  osláv  735.  výročia 
prvej písomnej zmienky obce Komjatice. 
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V r. 1997 MŠ SR prepožičalo škole čestný názov 
Základná  škola  Ondreja  Cabana,  a  tak  sa 
významný  slovenský  národovec  a  komjatický 
kňaz stal patrónom komjatických školákov. 

Mgr. Štefana Sťahuláka vystriedal nový riaditeľ - 
PaedDr. Štefan Dragúň. 
Vychádza  časopis  Naša  škola  ilustrovaný 
kresbami  Mgr.  Behúlovej.  V roku 2004 bol  na 
škole založený  skautský  zbor pri ZŠ  -  Skauting 
Slovakia  48.  zbor  Ducha  pod  vedením Júliusa 
Jahnátka. 

V  ro k u  2 0 0 5  v yc h á d z a  C D  n o s ič 
folklórneho  súboru  Mladosť  -  Všetkým 
pre  radosť,  ktorý  vznikol  v  spolupráci  s 
cimbalovou hudbou Zlatý Lev z Nových Zámkov 
(výsledkom je  nahrávka  28  piesní  v  pôvodnom 
nárečí).  V tom istom školskom roku  sa  konal 
Deň  športu,  kvíz  "Čo  vieš  o  Komjaticiach", 
výstava výtvarných prác žiakov, Zlatý Slávik, Top 
dievča  Komjatíc,  oslavy  MDD,  venčeková 
slávnosť, beseda s paraolympionikmi, beseda so 
Zuzanou Zemaníkovou.  
Na  škole  vzniká  učebňa  informatiky  a 
revitalizuje  sa  mimoškolská  činnosť 
žiakov :  dramatický  krúžok,  loptové  hry, 
č i tatateľský  k lub,  pohybové  hr y,  mladý 
konštruktér,  matematický  krúžok,  mažoretky, 
umelecký  prednes,  literárny  krúžok,  tvorivé 
dielne,  stolný  tenis,  kultúrno-spoločenský 
krúžok,  futbalový  krúžok,  práca  s  počítačom, 
fitness,  folklórno-tanečný  krúžok,  počítačový 
krúžok,  pohybovo-tanečný  krúžok,  volejbal, 
karate, tenis a ďalšie.  
Základná škola podporila vznik OZ Združenie 
priateľov  obce  Komjatice  a  vytvorila  OZ 
Platan pri ZŠ a MŠ Komjatice. 

Žiaci školy dlhodobo dosahujú výborné výsledky 
v  okresných  i  krajských  kolách  olympiád  v 
matematike,  chémii,  fyzike,  biológii  a  ďalších 
súťažiach.  Výborné  výsledky  dosahujú  aj  v 
športe.  
V školskom  roku  2006/2007  sa  zorganizovala 
vernisáž  žiakov,  Deň  učiteľov,  Deň  narcisov, 
venčeková  slávnosť,  akcia  Trieda  baví  triedu, 
Liga prípraviek, 8. máj, otvorila sa nová učebňa 
informatiky. Deň športu a mnohé ďalšie akcie.  
Po  havárii  v  starej  budove  školy  sa  materská 
škola  presťahovala  do  novej  školy  a  názov  sa 
zmeni l .  ZŠ  s  MŠ  O n d re j a  C a b a n a  v 
Komjaticiach  bola  v  rámci  projektov  z 

eurofondov  v  r.  2010  zrekonštruovaná  zvonka, 
ale aj vnútorné vybavenie školy je porovnateľné s 
najmodernejšími trendmi v školstve. 

V roku 2011 sa konalo 755. výročie prvej písomnej 
zmienky obce,  výstava  Hračky starých rodičov, 
Deň  narcisov,  Vianočná  akadémia,  Tajomstvo 
perníkovej  chalúpky  a  oslavy  66.  výročia 
oslobodenia  obce.  V roku  2012  bola  vytvorená 
nová učebňa dejepisu, organizoval sa Deň Zeme, 
odber krvi, organizovala sa Vianočná rozprávka a 
celá  rada  ďalších  akcií.  Konal  sa  školský  ples, 
apr í l  2013  pr in ieso l  Os la vy  68 .  vý roč i a 
oslobodenia Komjatíc,  tradičný  Deň  narcisov a 
jún  2013  akciu  Európska  únia  v  škole.  Počas 
novembra  2013  sa  organizovala  oslava  200. 
výročia narodenia O. Cabana, ktorú sprevádzala 
výstava  výtvarných,  literárnych  prác  žiakov  a 
umelcov,  predstavenie  novej  knihy  a  taktiež 
vernisáž fotografií. V školskom roku 2013/2014 sa 
organizuje  Deň  detí,  Vesmír  očami  detí,  Súťaž 
mladých  záchranárov,  koncert  so  spevákom 
Lazarom,  Jarné  tvorivé  dielne,  divadelné 
predstavenie Via historia, Deň učiteľov, Biblická 
olympiáda, okresné kolo volejbalu, predstavenie 
Červená čiapočka, Karneval, Detský  čin roka a 
ďalšie akcie. 

V súčasnosti  je  riaditeľkou  školy  pani  Mgr. 
Marta  Gocníková .  Naša  škola  dosahuje 
vynikajúce  výchovno-vzdelávacie  výsledky  a  je 
hodnotená  ako  jedna  z  najlepších  v  regióne. 
Škola  je  organizátorom  množstva  akcií  a 
podujatí, dosahuje výborné výsledky v okresných, 
krajských  i  celoslovenských  kolách  olympiád  a 
iných  i  športových  súťažiach,  je  dejiskom 
bohatej krúžkovej činnosti a neusále napreduje a 
my jej to zo srdca želáme… 

               Školská redakčná rada
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DEŇ MATIEK 

Milé mamičky 
a babičky, 
Deň matiek je 
pr í lež i tosťou 
poďakovať za 
všetku tú vrelú 
lásku, za nehu 
a starostlivosť, 
ktorou každá 
matka zahŕňa 

svoje deti, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a 
obetavosť. V mene Vašich detí Vám chceme 
poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste 
obohatili a obzvláštnili detskú dušu. Za každú 
pieseň zaspievanú s láskou nad kolískou. Za 
každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý 
deň s mamou. Za strach o dieťa, keď sa zmietalo v 
horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa 
naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že 
každý deň im odovzdávate kus seba. Za to, že 
držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú 
životom. Aj za to, že keď z tej správnej cesty 
niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť 
správny smer. Tiež za to, že stojíte pri nich v 
dobrom, aj v zlom, a že Vaše láskavé oči 
neochvejne sledujú každý ich krok. 
Prajeme Vám, aby ste zo svojich detí a zo 
svojich vnúčat mali vždy radosť. V mene Vašich 
detí Vám ďakujeme za každé milé slovo, bozk, 
úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj 
to treba k životu, aby človek nezablúdil. Buďte 
nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte 
dlhé roky.
Prvé správy o sviatku matiek pochádzajú zo 16. stor. z 
Anglicka. Materská nedeľa alebo Nedeľa matiek sa 
oslavovala na počesť všetkých anglických matiek. V 
roku 1907 Anna Jarvisová zahájila kampaň za 
ustanovenie Dňa matiek ako národný sviatok. 
Dočkala sa ho v roku 1911. V roku 1914 bol Deň 
matiek prehlásený oficiálne za národný sviatok - Deň 
verejného vyjadrenia lásky a úcty k matkám. Druhú 
májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, 
neupratovali. Všetko zariadili deti. Deň matiek prišiel 
do Československa v roku 1918, krajinu vtedy 
navštívilo veľa ľudí z USA. Najviac sa o oslavu 
zaslúžila Alica Masaryková. 
Aj v našej základnej škole oslavujeme Deň 
matiek. Žiaci  si  pod vedením svojich triednych 
učiteľov pripravia program, ktorý je v nedeľu - na 
Deň matiek odvysielaný v Káblovej televízii 
Komjatice. 
Žiaci materskej školy si pripravia s pani 
učiteľkami pre svoje mamičky a babičky 
obrovskú pestrofarebnú kyticu piesní, básní a 
tancov, aby tak spolu s mamičkami oslávili aj 
vystúpením ich veľký deň.  

        Bibiana Trstenovičová, 7. B  

NA SLOVÍČKO…pán starosta

Milí žiaci,
š k o l a p r e k a ž d é h o 
jedného z Vás vytvára 
prostredie pre získanie 
vzdelania, pripravuje Vás 
na život ako schopných 
mladých ľudí a veľakrát je 
miestom nových zážitkov, 
radost í z úspechu a  
napredovania. V dnešnej 
dobe práve škola ponúka 
okrem základného vzdelania ešte oveľa viac. 
Podľa záujmov každého z Vás si v nej môžete 
preveriť svoje športové schopnosti, naučiť sa 
cudzí jazyk, ktorého vedomosť otvára brány 
sveta, môžete sa podeliť o svoje myšlienky 
prostredníctvom školského časopisu, zdokonaliť 
sa v histórii alebo sa odreagovať pri tanci…
Škola je vašou druhou rodinou, kde nájdete 
pochopenie a podporu. 
Verte mi, bol som vo Vašom veku aj ja a ešte aj 
dnes si vážim prácu a prístup svojich učiteľov a s 
radosťou si na nich, aj na časy školské, 
zaspomínam.
Ľudská pamäť je vzácny dar, ktorý nám umožňuje 
obzrieť sa späť. Tu však musím povedať, že tento 
dar nás posúva aj dopredu. Dúfam, že školské 
roky Vám utkvejú v pamäti, že vo Vás zostanú 
milé spomienky na spolužiakov, učiteľov a 
odnesiete si pocit úcty k našej škole, ako aj ku 
všetkým, ktorí boli jej súčasťou.
Vážení učitelia, 
dovoľte mi poďakovať sa Vám za to, že ste 
zasvätili svoj život veľmi náročnému, no 
ušľachtilému povolaniu a rozhodli sa vychovávať 
a vzdelávať naše deti. Nepochybne ste tu mnohí 
zanechali kus svojho života. Nechcem, aby to 
vyznelo ako fráza, ale byť učiteľom, to nie je len 
práca, je to poslanie. Poslanie krásne a 
výnimočné. Vzdelávate, vychovávate, kreujete a 
vštepujete deťom tie správne hodnoty a za to Vám 
patrí úcta a obdiv.
Želám našej škole veľa tvorivých a empatických 
učiteľov a mnoho usilovných a úspešných žiakov. 
Veď ZŠ s MŠ Ondreja Cabana dosahuje 
vynikajúce výsledky a má dobré meno, vďaka 
vedeniu, učiteľom i žiakom, široko - ďaleko.
     

Peter Hlavatý, starosta obce Komjatice
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ČO SME V ŠKOLE ZAŽILI 
Na chvíľu vedcom 

Dňa 13. 3. 2018 
s a s i e d m a c i 
vybrali do Nitry 
n a V e d e c k ý 
j a r m o k . 
Cestovali sme 

vlakom. Spolu s pani učiteľkou Martinou 
Karasovou a pánom učiteľom Martinom Vankom. 

Fakulta prírodných vied Konštantína filozofa v 
Nitre pripravila netradičnú prezentáciu. Ukázali 
nám to najzaujímavejšie z chémie, informatiky, 
matematiky, geológie, geografie, biológie, 
ekológie, fyziky, manažmentu a zoológie. 

Z chémie nám predviedli zaujímavé pokusy -  
napr. chemickú zrazeninu a faraónové hady. 
Zaujala nás superhrdinská fotobúdka, kde sme sa 
mohli obliecť do kostýmu superhrdinu. 
Predstavili nám aj minibota - Ozobota, robota 
ovládaného pomocou jazyka farieb. Zistili sme, 
prečo niektoré kamene menia farbu. Ukázali nám 
aj polohu Nitry v počítačovej simulácii. Mali sme 
možnosť urobiť vlastné odtlačky prstov. Vyskúšali 
sme si prácu s mikroskopom. Pozorovali sme ním 

ľudské kosti. Viete o tom že DNA je u každého 
človeka jedinečná? Je to tak… Na pódiu sme 
mohli vidieť experimenty s tekutým dusíkom. 
Prekvapilo nás, ako sa voda premenila na „víno”. 

Domov sme 
s a v r á t i l i 
opäť o niečo 
múdrejší a s 
množstvom 
zážitkov.

Sára 
Ivanová, 

7. A
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Projekt o včelách 

Zaujímavý projekt prezentovala žiačka 6. A 
triedy Tamara Nerečová. O včelách vie toho dosť, 
veľa sa priučila pri otcovi - včelárovi. K 
prezentácii priniesla aj praktické ukážky, ako je 
model oblečenia a niektoré pomôcky, ktoré sa pri 
práci so včelami používajú.  Projekt bol 
prezentovaný na hodine biológie s p. učiteľkou 
PaedDr. Katarínou Hanesovou.

                                      

HOVORME O JEDLE 
Naša škola sa zapojila do súťaže Hovorme o jedle, 
do dennej témy   „Jedz a hýb sa“.
Zdravé stravovanie a dostatočná pohybová 
aktivita sú dôležité v prevencii súčasných 
civilizačných chorôb ako sú srdcovocievne 
ochorenia, vysoký krvný tlak a cukrovka. 
Pravidelná fyzická aktivita pomáha zlepšovať 
fyzickú kondíciu a celkovú imunitu, upravovať 
telesnú hmotnosť, zlepšovať držanie tela a 
pozitívne ovplyvňovať myslenie a duševné 
zdravie. O jedle hovorili žiaci  6. A na hodine 
biológie pod vedením p. učiteľky PaedDr. 
Kataríny Hanesovej. Urobili si potravinovú 
pyramídu, ktorú potom  prezentovali. Spolu 
s rodičmi, starými rodičmi a súrodencami 
pripravili rôzne nátierky, zeleninové a ovocné 
šaláty, lokše, tekvicové a zemiakové placky, 
smoothie,  banánový chlieb, bezlepkový perník, 
műsli tyčinky, smotanovú tortu, jablkové 
koláče.... Jednotlivé recepty aj napísali a vytvorili 
z nich krásny receptár. Pripravili aj bylinkové 
čaje z byliniek vypestovaných v našej škole v živej 
učebni biológie: medovkový, mätový, lipový a čaj 
z materinej dúšky. Na záver bola ochutnávka 
zdravých jedál. Všetkým veľmi chutilo. 
Ďakujeme rodičom,  starým rodičom aj ostatným 
rodinným príslušníkom za spoluprácu a pomoc 
pri príprave pokrmov. V rámci súťaže sa robili aj 
ďalšie aktivity súvisiace s pohybom alebo 
výtvarným stvárnením zdravej výživy. Keďže pre 
zdravý život je nevyhnutný aj pohyb, žiaci si na 
telesnej výchove zabehali, zahrali futbal, florbal, 
volejbal a ďalšie pohybové aktivity.
Na výtvarnej výchove žiaci našej školy maľovali 
rôzne potraviny, ktoré sú súčasťou potravinovej 
pyramídy, mladší žiaci zase vyrábali zdravé 
potraviny z plastelíny. Všetky aktivity sme 
zdokumentovali a pani učiteľka Hanesová ich 
poslala do súťaže. Veríme, že aj keď nevyhráme,  
porotu zaujmeme a niečo užitočné sme sa opäť aj 
naučili.
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Trinásta komnata 

Členovia Letart production nás v úvode 
výchovného - protidrogového koncertu privítali 
piesňou o lepšom svete. V prvej časti sme sa 
dozvedeli o závislosti a o problematike a 
nebezpečenstve tvrdých drog. 
Jeden zo spevákov nám povedal: “Tvrdé drogy sú 
najväčšie nebezpečenstvo a ľudia sú kvôli 
peniazom ochotní primiešať drogy aj do nápojov.” 
Ďalej nasledovala pieseň Vlastná tvár. Po 
pesničke nám rozprávali o nebezpečenstve 
alkoholu a cigariet. „Alkohol je kľúčik k tvrdým 
drogám.” Zaznelo. Nasledoval smutný príbeh o 
Števovi, ktorý tiež podľahol alkoholu a drogám. 
Posledná pieseň mala názov: Jeden život máš. 
Podľa skupiny by malo existovať jedenáste 
prikázanie „Cti si svojho kamaráta a kamarátku v 
každej situácii“. Tento koncert pripravili Pavol, 
Boris a Peter zo skupiny Letart. Koncert sa nám 
všetkým veľmi páčil a prispel k nášmu 
presvedčeniu, že sa máme vyhýbať drogám, 
cigaretám a alkoholu.
                        


Bibiana Trstenovičová a Natália Krajčovičová, 7. B       

Budúci prváčikovia 
V dňoch 9.-13. 4. sa konal zápis do prvého 
ročníka. V priestoroch školy, v triede 2. A si 
žiaci predškolskej triedy MŠ overili svoje 

schopnosti a 
pripravenosť 
na nástup do 
š k o l y . 
K a ž d é m u 
predškolákovi 
s a o s o b i t n e 
venovala jedna 
pani učiteľka 
a l e b o p á n 
u č i t e ľ . P r i 

z á p i s e b o l a 
prítomná pani riaditeľka, pani zástupkyňa pre 1. 
stupeň, výchovná poradkyňa, učitelia zo ZŠ a 
MŠ, dieťa a rodič. Každý budúci prváčik si 
prešiel niekoľkými úlohami, ktoré boli pripravené 
hravou formou. Na pamiatku si každý odniesol 
pamätný list a malý darček. 
Sme radi, že ste sa zúčastnili v takom hojnom 
počte a tešíme sa na september, keď Vás, milí 
prváčikovia - naši noví spolužiaci, uvítame v 
školských laviciach.

Lea Krišková, 7.B

Tretiaci sa stali plavcami 

V apríli sa naša 3. B a vedľajšia 3. A, spolu s  
našimi triednymi učiteľmi, Mgr. Máriou 
Machatovou a Mgr. Dušanom Martišom 
zúčastnili na plaveckom výcviku v Kaštieli 
Mojmírovce. Plávať nás učili šikovní plaveckí 
inštruktori. V závere kurzu sme dostali diplomy 
za šikovnosť a snahu. Tešíme sa, že naše plavecké 
znalosti využijme cez letné prázdniny.  

Sofia Repková, 3. B
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Zážitky z levického Atlantisu 
V pondelok, 7. 5. 2018 sa žiaci 6. A a 6. B triedy, 
v sprievode triednych učiteliek, zúčastnili 
exkurzie vo výstavisku Atlantis Levice, ktoré 
ponúka zaujímavé interaktívne programy pre 
žiakov na viaceré témy. My sme si zvolili tri 
expozície: Egyptské dobrodružstvo, Titanic a  9D 
simulácie. Okrem nami predvolených programov, 
ktoré žiakom poskytli množstvo zaujímavých 
informácií v rámci dejepisu a moderných 
virtuálnych technológií, sme navštívili aj viacero 
herných miestností, v ktorých mali deti možnosť 
vyskúšať si množstvo zaujímavých aktivít 
(napríklad ako funguje žeriav, výroba  mydlových  
maxi bublín, statická elektrina, optické klamy, 
labyrinty a podobne).  Žiakom sa návšteva 
výstaviska mimoriadne páčila, sprievodcom 
adresoval i množstvo zvedavých otázok 
a vyskúšali si rôzne zážitkové aktivity. Domov sa 
tak vracali s hromadou nových vedomostí 
a zážitkov, na ktoré určite tak skoro nezabudnú.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Mgr. 
Miroslava 
Müllnerová, 
Mgr. 
Veronika 
Andočová    

Stavanie mája 
Máj je mladý strom a má symbolický význam 
prírodného mýtu o boji zimy s jarou. Máje sa 
často ozdobovali pestrými stužkami, farebnými 

papierikmi miestami sa obliekali do ženských 
šiat alebo sa na ne vešali malé bábiky. Väčšinou 

ide o strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry, iba 
horná časť sa ponecháva s vetvami. Máj zvyčajne 
staval mládenec pred domom dievčaťa, o ktoré sa 
uchádzal, preto sa máj nazýva aj mesiacom lásky. 
V súčasnosti sa máj stavia zvyčajne v obci na   
námestí.
Tak ako každý rok, aj teraz, sa na námestí 
Andreja Cabana v  Komjaticiach konalo stavanie 
mája. Podujatie moderovala naša bývalá žiačka 
Simonka Fíšanová. O pekný program sa postarali 
DFS Mladosť, spevácka skupina Komjatičanka a 
FSS Vrbina. Zaspievali piesne a vytvorili 
výbornú náladu. Spoločný májový strom, pre 
všetky komjatické dievky, postavili chlapci z 
Komjatického mládežníckeho parlamentu. 
DFS Mladosť spolu s pani riaditeľkou Mgr. 
Martou Gocníkovou, ktorá bola tiež odetá do 
krásneho komjatického kroja, v závere programu 
upevnili na bránu našej školy malý ozdobený 
májový strom. Spoločne sme si pripomenuli 
typickú slovenskú 
tradíciu a prežili 
s m e p e k n ý 
podvečer.     

B. Trstenovičová a N.  
Krajčovičová, 7. B
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“Opäť veľké úspechy 
z dejepisu” 

Dňa 22. 3. 2018 sa konalo krajské kolo dejepisnej 
olympiády v Spojenej katolíckej škole v 
Leviciach. Zúčastnilo sa ho 42 žiakov zo 
základných škôl z celého Nitrianskeho kraja, 
ktorí sem postúpili z okresných kôl. Našu školu v 
krajskom kole vynikajúco reprezentovali traja 
žiaci v dvoch kategóriách 7. ročník: Natália 
Krajčovičová, 8. ročník: Marek Kollár a 
Dominika Dragúňová.  
Naši žiaci pokorili obe kategórie, v ktorých 
suverénne zvíťazili: Natália Krajčovičová 
obsadila úžasné 1. MIESTO v siedmackej 
kategórii, Marek Kollár porazil svojich súperov 
vo ôsmackej kategórii a tiež získal nádherné 1. 
MIESTO a Dominika Dragúňová obsadila v tej 
istej kategórii skvelé 2. MIESTO.  
Na našich žiakov sme neskutočne pyšní a 
M a r e k o v i ž e l á m e v e ľ a ú s p e c h o v p r i 
reprezentovaní našej školy v celoslovenskom kole 
dejepisnej olympiády, ktoré sa bude konať 2. - 4.  
5. na Smolenickom zámku.

 
Bodovali sme aj na celoštátnnom kole 
dejepisnej olympiády v Smoleniciach

V dňoch 2. - 4. 5. 2018 sa v nádherných 
priestoroch Smolenického zámku konal jubilejný 
10. ročník celoslovenského kola dejepisnej 

olympiády. 
Ú č a s t n í c i 
celoštátneho kola 
mali jedinečnú 
možnosť stráviť 

d v a d n i 
v k r á s n y c h 
priestoroch zámku, 
k t o r é o k r e m 
súťaže sprevádzalo 
a j m n o ž s t v o 
p r i p r a v e n ý c h 
aktivít (prehliadka 
zámku, návšteva 
hradiska Molpír a jaskyne Driny).  Našu školu 
a zároveň celý nitriansky kraj v súťaži úspešne 
reprezentoval Marek Kollár, ktorý súťažil 
v kategórii D – ôsmy ročník. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v piatok, 4. 
mája v kongresovej sále zámku za prítomnosti 
významných hostí z politického aj vedeckého 
života. V neuveriteľnej konkurencii najlepších 
ôsmakov z celého Slovenska získal Marek 
krásne 4. miesto, k čomu mu srdečne 
blahoželáme a úprimne veríme, že aj 
v budúcnosti dosiahnu naši žiaci podobné 
úspechy. 

Na záver pre zaujímavosť uvádzame niekoľko otázok 
z celoštátneho testu v kategórii D. Trúfli by ste si ich vyriešiť, 
milí ôsmaci a deviataci?
10. V odpoveďovom hárku správne doplň text.
Podľa ústavy ZSSR z roku 1936 sa krajina stala 
federáciou zloženou z 11 republík. Ústredným 
orgánom štátu bol Najvyšší soviet, ktorý sa skladal 
z dvoch komôr.........A........a.......B.......Moc v krajine 
však mala .......C.....
14. Prečítajte si uvedený text a nájdite v ňom 4 chyby. 
Zvýraznené slová sú správne a nie je možné ich meniť. 
*Koncom júna 1935 sa v Nemecku udiala tzv. Noc 
dlhých mužov. Išlo o akciu zameranú proti členom 
vedenia SS, ktorí sa stali nepohodlnými v očiach A. 
Hitlera. Títo ľudia boli iba zatknutí a uväznení.* 
25. Krátko po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 
nasledovalo ďalšie podobné vyrovnanie v rámci 
historických území Uhorska.
a) Uveďte, o vyrovnanie medzi ktorými dvoma 
územnými celkami išlo.  b) V ktorom roku k nemu 
došlo?
c) Ako sa volala funkcia politického predstaviteľa 
tohto územia, ktoré vyrovnaním získalo samostatné 
postavenie?

                                                                                                                 
Mgr. Miroslava Müllnerová 
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“1. miesto v 
dekanátnom kole 
biblickej olympiády a 2. miesto 
v diecéznom kole” 

Dňa 22. 3. 2018 sa v Šuranoch konala biblická 
olympiáda základných škôl. Súťažilo sa z kníh 
Genezis a z Markovho evanjelia. Žiačky 9. A 
triedy: Mária Haydenová, Lucia Jaššová a 
Veronika Hanesová obsadili na dekanátnom 
kole krásne 1. miesto a postúpili do krajského 
kola. Žiačky pripravovala pani katechétka Mgr. 
Želmíra Andiová. Blahoželáme im a prajeme veľa 
úspechov v reprezentácii našej školy na krajskom 
kole v Nitre.

Dňa 25. 4. 2018 sa v Kňazskom seminári sv. 
Gorazda v Nitre konalo diecézne kolo XVII. 
ročníka Biblickej olympiády v dvoch kategóriách: 
I. kategória - 2. st. ZŠ a OG, II. kategória - SŠ. 
Súťažilo sa z kníh Genezis a Markovo evanjelium. 
Žiačky 9. A triedy: Lucia Jaššová, Veronika 
Hanesová, Mária Haydenová sa umiesnili na 2. 
mieste. Pripravovala ich p. katechétka Mgr. 
Želmíra Andiová. Srdečne gratulujeme.

“Získali sme pohár” 
18. 4. 2018 sa konalo Okresné finále v malom 
futbale žiačok ZŠ "Školský pohár SFZ" 
2017/2018. Naše žiačky, pod vedením Mgr. 
Kataríny Papiernikovej obsadili krásne 2. miesto. 
Veľká gratulácia.

Katechézy s tretiakmi 
27. máj 2018 bol pre našich tretiakov slávnostným 
dňom. Po takmer roku príprav, počas hodín 
náboženstva s pánom farárom Štefanom Vícenom 
a katechéz s animátormi Luciou a Filipom, prijali 
do svojho srdiečka Pána Ježiša. S radosťou 
spomíname na naše “stretká” - katechézy, počas 
ktorých sme Vám vštepovali nové a opakovali si 
už poznané, spievali, hrali sa, kreslili, oslavovali, 
či iba tak debatovali. Ďakujeme za to, že sme boli 
Vašou súčasťou a veríme, že tieto chvíle budú  pre 
Vás štartovacím motorom pre Váš ďalší duchovný 
život. 

Animátori 
L u c i a a 
Filip
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Na UKF sme odovzdali 
výchovné posolstvo z 

každodenného života 

Dňa 25. 4. 2018 sa v Aule Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre konal už 19. ročník Divadelného 
festivalu, na ktorom sa zúčastňujú základné 
a stredné školy z celého Slovenska, aby zahrali 
predstavenia v cudzích jazykoch. A naši šikovní 
žiaci – herci tam samozrejme nemohli chýbať.
Pani učiteľky anglického jazyka Mgr. Dagmar 
Gonosová a Mgr. Veronika Andočová napísali 
scenár na tohtoročnú tému „Nádej – Hope“. 
Úlohy hercov sa zhostili žiaci z tried 8. B, 6. 
A a 3. A, ktorí sa aktívne zapájali aj pri tvorbe 
samotnej divadelnej hry, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme.
Predstavenie dostalo príznačný názov „With hope 
and love forever – S nádejou a láskou navždy“. 
Predstavenie sa odohráva v kostole počas sobáša. 
Nevesta si pred sobášom uvedomuje rôzne riziká 
budúceho manželstva na základe prítomných 
hostí, ktorých dobre pozná a pozná hlavne ich 
negatívne stránky. Ženích ju však napokon 
presvedčí, že on je ten pravý a s ním ju čaká 
krásny spoločný život plný lásky a porozumenia.
Naši herci boli skvelí. Nielenže odohrali celé 
predstavenie v anglickom jazyku, ale priviedli 
divákov aj k uvažovaniu nad problémami 
bežného života a ukázali im, že s láskou sa dá 

všetko zvládnuť a podrží nás aj v ťažkých 
chvíľach.
Porota špeciálne ocenila výchovné 

posolstvo z každodenného života.
Festival trvá tri dni. Naše predstavenie bolo na 
programe hneď v prvý deň spolu s ďalšími 10 
divadelnými hrami. A tak sme mohli sledovať 
predstavenia nielen v anglickom, ale aj 
v nemeckom a španielskom jazyku. Z predstavení 
sme nazbierali inšpirácie do budúcnosti a veríme, 
že v nasledujúcom jubilejnom 20. ročníku 
nebudeme chýbať.

Mgr. Veronika Andočová

"My free time" 
Dňa 17. 5. 2018 sa na Cirkevnej katolíckej škole 
Žofie Bosniakovej v Šuranoch konal 5. ročník 
konverzačnej súťaže v anglickom jazyku "My 
project". Súťažili v nej žiaci rôzneho veku z 
viacerých základných škôl v okrese Nové Zámky, 
ktorí boli rozdelení do troch kategórií: 1. 
kategória (3.- 4. ročník), 2. kategória (5. - 7. 
ročník) a 3. kategória (8. - 9. ročník). Našu školu 
reprezentovala Tamarka Nerečová zo 6. A, 
ktorá súťažila v 2. kategórii. Žiaci si mali 
pripraviť vlastný projekt na stanovené témy a ich 
úlohou bolo ústne ho odprezentovať v angličtine 
pred trojčlennou odbornou porotou. Téma pre 
druhú kategóriu znela "My free time". Tamarkin 
prirodzený a profesionálny výkon si u poroty 
napokon vyslúžil úžasné 1. miesto a pochvalu 
poroty, k čomu jej srdečne blahoželáme, sme na 
ňu pyšní a želáme jej veľa ďalších úspechov. 

Mgr. Miroslava Müllnerová
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ÚSPEŠNÉ  PROJEKTY 
NAŠEJ ŠKOLY

 “Aktuálne sa naša základná škola zapojila do 
súťaže s projektom TANČIAREŇ, v ktorom 
sa uchádza o Vaše hlasy v podobe TESCO 
žetónov. ”

Naša základná škola je miestom, kde tanec a láska 
k folklóru a tradíciám zohráva svoju úlohu. 
Naším cieľom je, aby mali mladí tanečníci pre 
rozvíjanie svojej záľuby ešte kvalitnejšie 
podmienky, ako doposiaľ.  
V priestoroch ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v 
Komjaticiach bola, s Vašou podporou, zriadená 
nová tančiareň - tanečná miestnosť na tréningy 
tanca. 
D ô v o d o m n á š h o n o v é h o p r o j e k t u - 
TANČIAREŇ - teda vybudovania novej tanečnej 
sály bolo najmä to, že tanečná scéna v 
Komjaticich sa rozrastá. Krúžková činnosť ZŠ s 
MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach je veľmi 
bohatá a rôznorodá. Mimoriadne úspešne tu 
pôsobí viacero tanečných zoskupení - krúžkov. 
Detský folklórny súbor MLADOSŤ, dva krúžky 
mažoretiek, či dva tanečné krúžky žiačikov 
materskej školy. Naším cieľom bolo, aby nová 
tančiareň slúžila pre všetky deti, ktoré našli 
zaľúbenie v tanci, modernom či ľudovom.  
Projekt bol financovaný z výťažku tomboly, zo 
XVII. školského plesu, vo výške 3671,- EUR. Z 
týchto peňazí sa financovalo: rekonštrukcia 
priestorov - rozvody elektrickej energie, stierky, 
nivelácia, maľovanie, sanita, plávajúca podlaha, 
zrkadlá, žalúzie… 
Tančiareň sa taktiež už v súčasnosti využíva ako 
reprezentačná miestnosť školy a zárovň ako 
prednášková miestnosť a zasadačka pri rôznych 
podujatiach a samozrejme ako tréningová 
miestnosť pre DFS Mladosť.

Aktuálne sa naša základná škola zapojila do 
projektu, v ktorom sa uchádza o Vaše hlasy v 
podobe TESCO žetónov. 
Za náš školský projekt môžete hlasovať v 
Supermarkete TESCO. Pri nákupe Vám dajú 
žetón, ten vhoďte do stredného červeného 
valčeka pri dverách, alebo žetón dajte Vašim 
deťom. Tie ich prinesú do školy. Výhra bude 
použitá na zakúpenie ozvučovacej techniky a 

zariadenia TANČIARNE (skrine, stoličky, 
lavičky).
Za Vašu podporu Vám ďakujeme.

  Mgr. Lucia Repková
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OPÝTALI SME SA 
VÁS 

1. Ako plánujete prežiť letné 
prázdniny? 

Tamarka, 6. A: 
“Leto plánujem stráviť s mojou rodinou, na 
dovolenkách a akciách, keďže cez školský rok 
nemáme na seba veľa času. Budem hrať na klavíri a 
kresliť. Rada by som strávila čas aj s mojimi 
zvieratami, Teom, mojím psom a Muffinom, mojím 
kocúrom. S mojím psom by som chodila na 
prechádzky cez deň a s kocúrom by som sa maznala 
večer. Chcem byť so svojou rodinou…” 
 
Pani učiteľka Martina Karasová: 
“Cez letné prázdniny plánujem dovolenku s 
rodinou, Denný tábor Komjatice Kemp a farský 
tábor s deťmi. Všetok voľný čas chcem venovať 
mojim deťom a rodine.” 

Monika, 7. B: 
“Budem chodiť kempovať a kúpať sa s Terezkou a 
ostatnými kamarátkami a kamarátmi. Teším sa na 
preteky, na ktorých sa zúčastním za môj ranč a 
budem tam vypomáhať počas tábora. Pôjdem do 
tábora. Oslávim svoje trináste narodeniny.” 

Pani zástupkyňa Papierniková: 
“Cez letné prázdniny pôjdem na kúpeľnú liečbu, 
mám rada plávanie a rôzne procedúry, milujem 
turistiku, okrem toho mám veľkú záhradu a tam je 
práce vždy dosť. A každé leto sledujem Tour de 
France a fandím Petrovi Saganovi.” 

Pani učiteľka Lucia Repková:  
“Cez leto sa chystáme na dovolenku s našimi 
dvoma dcérkami a tiež s rodičmi. Radi chodíme na 
výlety, na túry, do letného kina či kúpať sa a tiež 
nevynecháme  grilovačky a opekačky s rodinou a 
kamarátmi. Chystáme sa navštíviť aj moju sestru v 
Belgicku. Už tradične sa leto pre nás začína 
Komjatice Kempom a začiatok augusta strávime s 
deťmi na farskom tábore Archa v Rajeckých 
Tepliciach. Tešíme sa…” 

Pani učiteľka Nadežda Behúlová:  
“Pekné počasie, leto, voľné dni - slová, ktoré lákajú 
nesedieť doma, ale spoznávať nepoznané a zažívať 
nezažité. To prináša cestovanie. Rada by som 
navštívila rodisko môjho otca Horehronie. Moje 

dcéry možno aj tento rok 
vycestujú do Španielska, kde 
máme príbuzných..” 

Pani učiteľka Veronika 
Andočová: 

 “Leto strávim hlavne s mojimi neterkami, 
pôjdeme na výlety, budeme veľa vonku, v prírode a 
pri vode. Môj kynologický klub chystá súťaž 
spojenú so stanovačkou, na ktorej sa s mojím 
psíkom určite zúčastníme.” 

Pýtali sa členovia redakčnej rady 

Zbierka pre 
psí útulok 

Kynologický 
krúžok, ktorý funguje na našej škole, sa rozhodol 
zorganizovať zbierku pre psí útulok v Šuranoch.  
OZ Zatúlané labky je azyl pre opustené zvieratá, 
ktorý vznikol z iniciatívy skupinky mladých ľudí, 
ktorým nie je osud opustených zvierat ľahostajný. 
Chod útulku financujú iba z príspevkov a na úkor 
vlastného voľného času. Mladí dobrovoľníci sa 
starajú v priemere o 60 zvierat, ktoré našli opustené 
alebo dokonca týrané. Jedinou odmenou sú im 
vďačné pohľady zvierat. 
Do našej zbierky sa zapojili mnohí žiaci aj učitelia a 
spoločne sme vyzbierali 30 EUR a veľké množstvo 
materiálnych vecí (obliečky, plachty, deky, obojky, 
vôdzky a dokonca aj psiu salámu a plyšovú hračku). 
Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a tešíme 
sa, že sa medzi nami nájdu dobrí ľudia, ktorí 
nemyslia len na seba, ale aj na naše zvieratká.  

Členovia Kynologického krúžku 
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Mame 

Mama, mamička, 

si mojou oporou už odmalička 

vďačím Ti za život, za veľa 

za to, že si pri mne chorej bdela. 

Za to, že mi lásku dávaš 

aj keď mi občas rožky rastú, 

máš ma rada a nenadávaš, 

z tvojej trpezlivosti všetci žasnú. 

Toľko krát som ťa nahnevala, 

že sa to ani spočítať nedá, 

ty si ma aj tak milovala,  

hoci si mi vravela: Beda! 

Keď som bol malý a počul tvoj hlas, 

vždy som vedel, že som v bezpečí zas, 

pofúkala si mi rozbité koleno, 

nehrešila si ma, že som nemehlo. 

Teraz , keď puberta klope na dvere, 

nemáš to so mnou ľahké veru, 

odpusť mi, že ti odvrávam, 

napriek tomu mám tvoju dôveru. 

Som rád, že ťa mám  

hoci sa tak nie vždy správam, 

bez teba by môj svet,  

bol prázdny a smutný hneď. 

Ochraňuješ ma každý jeden deň, 

za to Ti veľkú vďaku vzdať chcem, 

verím, že raz budeš na mňa hrdá, 

keď budem sám rodič, zistím aká je to  

práca tvrdá. 

Ďakujem Ti mami za všetko, čo pre mňa   

robíš,  

že pri mne aj v ťažkých chvíľach stojíš,  

si moje všetko a som rád, 

že sa môžem o teba oprieť aj tisíckrát. 

Autor: Mgr. Miroslava Müllnerová
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Sloh na tému: “Môj vlastný vtipný zážitok” 

Autorka: Tamarka Vanková, 2. A 

ZAJAČÍ POHREB 
Ja a moja sesternica Natálka milujeme zvieratá, no najviac dedkove zajace. Každý rok sa 
tešíme na leto, lebo Naty príde na celý týždeň k dedkovi na prázdniny. O zajace sa 
staráme a kŕmime ich. No dvoch z nich máme najradšej. Dali sme im dokonca aj mená, 
Pomaranč a Rojko.

Aj minulé leto tomu nebolo inak. Celé dni sme ich vykrmovali ako prasatá. Dedko sa 
hneval, že sa zdujú, no my sme sa im tešili. Vedeli sme, že zajace sa chovajú pre mäso, ale 
dedkovi sme povedali, aby ich nikdy nezabil. Týždeň ubehol ako voda a Naty musela ísť 
domov. Avšak na konci prázdnin sa opäť vrátila. Hneď sme bežali za našimi kamarátmi, 
no ich nikde. Bedákali sme a nariekali a hnevali sa na dedka. Ani sme sa s nimi 
nerozlúčili. No neskôr nám dedko povedal, že boli tučné ako balóny a musel ich zabiť, 
lebo by i tak neprežili. Potom sme bežali k mrazničke tak, aby nás dedko nezbadal. Celú 
sme ju prehľadali, vybrali sme z nej dvoch mrazených zajacov a rýchlo sme s nimi bežali 
do záhrady a zakopali sme ich do zeme. Urobili sme im aspoň pohreb. 

No, beda! Dedko chcel urobiť zajačí paprikáš. Prehľadal celú mrazničku, ale zajacov 
nikde! Namiesto paprikáša boli palacinky. 

Až neskôr sme sa priznali, že sú v zemi, v záhrade. Dedko bol nahnevaný, no 
potom sa na tom všetkom len smial, aké sme my dve veľké 

výmyselníčky. 
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VYNIKAJÚCA BÁBOVKA 

Ingrediencie: 
2 hrnčeky polohrubej múky 
1 hrnček kryštálového cukru 
1 hrnček mlieka 
1/2 hrnčeka oleja 
2 vajcia 
1 ks vanilkový cukor 
1 ks kypriaci prášok 
2 PL kakaa 

POSTUP

1.  Vyšľaháme  si 

ce lé  va j íčka  s 

cukrom. Pomaly prilievame mlieko, potom olej, 

na  záver  pridáme  múku  s  práškom do  pečiva. 

Polovicu  cesta  si  vylejeme  do  vymastenej  a 

hrubou múkou vysypanej bábovkovej formy.

2. Do druhej polovice pridáme kakao a poriadne 

premie šame .  Tma vé  ces to  na le j eme  v 

ľubovoľných tvaroch na biele cesto a dáme do 

vyhriatej  rúry  na  180  stupňov  asi  na  30  -  40 

minút.  Upečenú  bábovku  môžme  posypať 

práškovým cukrom.

VAŠA REDAKCIA Vám  praje  dobrú  chuť!           

      (Zdroj: Internet)
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RELAX
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Chlapík na stanici osloví slečnu ťahajúcu ťažký kufor. 
- Slečna, nebolí vás z toho ruka? 
- Áno, odpovie slečna v očakávaní galantnej pomoci. 
- Tak prečo si to neprehodíte do druhej? 
  
Policajt zastaví auto a vyčíta šoférovi prísnym hlasom: 
- Už vám po tretíkrát hovorím, že vám tečie z chladiča 
voda! 
Vodič rozčúlene odpovedá: 
- A ja vám po tretíkrát hovorím, že toto je polievacie 
auto! 

Dedko si po ošetrení u lekára pochvaľuje: 
- Pán doktor, vy máte zázračné ruky. Pár pohybov a tá 
hrozná bolesť medzi lopatkami je fuč! 
- No veru, odvetí doktor. Mali ste prekrútené traky, 
dedko. 

Medvedica hovorí starému medveďovi, ktorý nemôže 
zaspať: 
- Koľkokrát ti mám hovoriť, že v októbri si už nemáš 
dávať kávu!                                                ZDROJ: INTERNET 
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-Náš pes mi zožral 
vysvedčenie.

-A čo si mu urobil?
-Rezne! Za odmenu…
-Viete prečo sa Janko 

Hraško nesmie 
sprchovať?

-Lebo by naklíčil.
Ide blondínka na 

červenú a zastaví ju 
policajt.

-Pani, išli ste na 
červenú.

-Nie, ja som išla na 
chatu, odpovedá 

blondínka.
-Ide slimák do obchodu 
a pred obchodom zistí, 
že si doma zabudol 

peňaženku. 
-Koľko dní mu bude 
trvať cesta naspäť 

domov?
-Ani jeden, lebo dom má 

na chrbte.
- Prečo sa blondínka 

utopila pri tanci?Lebo 
tancovala na 

Štrbskom plese.
- Učiteľka sa pýta 

Jožka:
- - Vymenuj mi 5 
živočíchov žijúcich vo 

vode. - Delfín…- A 
ďalej?- Jeho mama, 
otec, brat a sestra.
Príde pacient k 

doktorovi:
- Pán doktor, ja som 
strašne nervózny.

- A prečo?
- Čo prečo, čo prečo!!!

ZABÁVAJ SA 
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Súťaž: Navrhi meno kamaráta AKTOVKY …vyhodnotíme nabudúce…              
Stále čakáme na Vaše tipy! 

 
NESKÚŠAČIK, KUPÓN NA 
ZMRZLINU, LÍSTOK NA 
KOLOTOČ 
Milí kamaráti, 
a k b u d e t e 
mať šťastie, 
n á j d e t e v 

aktuálnom čísle 
č a s o p i s u p r i p e v n e n ý k u p ó n 
“NESKÚŠAČIK”, alebo KUPÓN NA 
ZMRZLINU či LÍSTOK NA KOLOTOČ 

p l a t n ý p o č a s 
komjatických hodov. 
Vaša šanca je veľká.
P r a j e m e V á m v e ľ a 
šťastia!
(Pravidlá na použitie 
”Neskúšačika” sú nezmenené!) 

Spolupráca so školskou redakčnou radou

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

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

           VAŠA REDAKCIA 



V Y H O D N O T E N I E S Ú Ť A Ž E A 
ODOVZDANIE VÝHRY: SÚŤAŽ “Vymysli 
názov časopisu” o USB kľúč vyhrala so svojím 
skvelým nápadom “AKTOVKA” siedmačka Bibiana 
Trstenovičová. Bibka je zároveň členkou školskej 
redakčnej rady a v práci novinárky sa jej darí 
perfektne. Krásne ceny odovzdala Bibke pani 

riaditeľka Mgr. Marta Gocníková. Bibka, srdečne 
gratulujeme k výhre. Zároveň, každý člen 
redakčnej rady dostal prvé číslo AKTOVKY s 
“NESKÚŠAČIKOM” ako odmenu za príspevky 
do časopisu a skvelú novinársku prácu.

                         REDAKCIA

Nájdeš ho  
práve Ty???


