
Ahojte kamaráti,  

opäť sa stretávame v ďalšom čísle 
školského časopisu. Od vydania 

toho posledného ubehlo 
už veľa vody. Po celý ten 
čas sme v redakčnej rade 

pracovali ako včielky a 
zhrnuli sme takmer celý 

školský rok. Nová AKTOVKA 
Vám prináša rôzne informácie a 

zaujímavosti z našej školy. Tiež 
rozhovor, súťaž, zábavu, novinky aj 
neskúšačika… Nezabudli sme ani na 
45. výročie našej školy. 
Prajem Vám príjemné čítanie.

AKTOVKA 
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Editoriál 
“Každý deň stretnúť človeka, to stačí.” napísal vo svojej básni 
Ján Kostra. Predstav si, že by si ostal sám…  
Mať blízkeho človeka a naozaj dobrého kamaráta, 
spolužiaka je v dnešnej dobe veľkým darom. Takého, ktorý 
pri Tebe stojí v dobrom aj v zlom, povzbudí Ťa, nezávidí, 
nie je zlomyselný, dopraje, pomôže a nežiada za to odplatu. 
Mať kamaráta je tá najprirodzenejšia túžba človeka. Robíš 
niečo preto, aby si mal kamarátov? Tento vzácny vzťah si 
musíš budovať... 
Skús kamaráta povzbudiť, motivovať ho, pomôcť mu 
prekonať strach alebo prekážku, povedať mu milé slovo, 
urobiť pre neho niečo iba tak, z kamarátstva. Láskavosť, 
povzbudenie, pomoc a pochvala pomáhajú kamarátstvu 
“rásť”. Niekedy k radosti toho druhého stačí málo. Možno 
to, že ho vypočujeme a možno len to, že “spolu mlčíme”.  
Zabudnime na “svoju dôležitosť”. Na to, že JA chcem, JA 
som, JA potrebujem… Všímajme si ľudí okolo. “Keď 
prinesieš úsmev a radosť do života niekoho iného, robíš tú 
najkrajšiu vec na svete…” 
Skúsme teda hľadať to, čo robí druhých šťastnými a nie to, 
čo nás rozdeľuje…veď mať “spriaznenú dušu”, je vzácny 
dar.

Prajem Vám, milí priatelia, krásny nastávajúci čas…

                  Lucia Repková
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“Keď  som  mala  asi  12  rokov,  môj  otec  mi  do 

pamätníka napísal motto: "Najväčším umením v 

živote človeka je prekonať  sám seba." Aj napriek 

tomu, že odvtedy uplynulo viac ako 20 rokov, stále 

mi rezonuje v hlave a podvedome sa ním riadim…”

Bol Váš sen stať sa pani učiteľkou od detstva alebo 
Vás lákala nejaká iná profesia?     

V  rannom  detstve  som  túž i l a  byť  skôr 
speváčkou,  už  ako  dvojročná  som  vraj  na 
počkanie  vyspevovala  rôzne  ľudové  piesne 
výmenou  za  balíček  cukríkov.  Túžba  stať  sa 
učiteľkou prišla až neskôr.

Aký  bol  Váš  obľúbený  predmet  počas  základnej 
školy a prečo?

Priznám sa, že dejepis nepatril na základnej škole 
medzi moje obľúbené predmety, zdal sa mi vtedy 
príliš  nudný.  Mala  som  radšej  slovenčinu, 
milovala som čítanie, možno aj preto mi diktáty 
a pravopis nikdy nerobili problém. 

Prečo ste sa rozhodli študovať dejepis? 

Dejepis som si zamilovala až na gymnáziu. Veľkú 
zásluhu  na  tom  mala  moja  pani  profesorka, 
keďže počas jej hodín sa dejepis menil na jeden 
veľký, nikdy nekončiaci príbeh, plný strhujúcich 
udalostí, osobností a zaujímavostí. Vtedy niekedy 
sa  u  mňa  objavila  túžba  študovať  históriu  aj 
naďalej.

Čo Vás fascinuje na histórii? 

Všetko. Možno preto, že nevnímam históriu ako 
spleť  neosobných  faktov,  ktoré  sa  odohrali  v 
minulosti,  ale  ako  jedno  veľké  dobrodružstvo, 
zložitý príbeh na pokračovanie, spojený s ľuďmi 
ako my -  z mäsa a kostí,  ktorí v minulosti žili, 
pracovali, milovali, nenávideli, bojovali, trápili sa, 
či  radovali…  Príbeh,  vďaka  ktorému  vieme 

pochopiť a zdôvodniť aj mnohé súčasné udalosti 
a spoločenské javy...

Kto je Vaším vzorom z histórie a z akého dôvodu? 

Nemám  jeden  konkrétny  vzor,  nakoľko  sa  do 
histórie  v  rôznych  jej  obdobiach  pozitívne 
zapísalo kvantum výnimočných osobností, ktoré 
sú hodné nasledovania. 

Ak by ste mali stroj času, v akom období by ste sa 
chceli ocitnúť?

Ak by objavili stroj času, asi by som v ňom 
strávila  celý  svoj  zvyšný  život.  Mojím sci-fi 
snom je precestovať všetky obdobia ľudskej 
histórie  ako  neviditeľný  a  nezúčastnený 
pozorovateľ, aby som si mohla overiť, či sa 
dejinné udalosti  odohrali  skutočne tak,  ako 
ich opísali historici.

Na našej škole učíte aj anglický jazyk, chceli by ste, 
alebo už ste navštívili anglicky hovoriacu krajinu? 
Máte nejaký cestovateľský sen?
 
Z anglicky hovoriacich krajín by som raz chcela 
navštíviť  Austráliu  a  Nový  Zéland.  Mojím 
cestovateľským  snom  sú  v  podstate  všetky 
miesta,  ktoré  dýchajú  výnimočnou  kultúrou  a 
starobylou históriou.
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ROZHOVOR S…
PRINÁŠAME VÁM ROZHOVOR S 
PANI UČITEĽKOU                 
MGR. MIRKOU MÜLLNEROVOU
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Riadite svoj život nejakým životným krédom?

Keď  som  mala  asi  12  rokov,  môj  otec  mi  do 
pamätníka napísal motto: "Najväčším umením v 
živote človeka je prekonať sám seba." Aj napriek 
tomu,  že  odvtedy  uplynulo  viac  ako  20  rokov, 
stále  mi rezonuje v  hlave a  podvedome sa ním 
riadim.  Život  je  o  permanentnom prekonávaní 
výziev  a  prekážok,  ktoré  ak  to  človek  nevzdá, 
posúvajú ho vpred. 

Prezradíte,  ako motivujete žiakov, aby sa učili  a 
pripravovali  na  hodiny?  Čo  podľa  Vás  na  nich 
"platí"?

Ľahšia otázka by tam nebola? Na každého žiaka 
môže  platiť  niečo  iné.  Všeobecne  sa  ale 
všakovako  snažím  vzbudiť  u  žiakov  záujem  a 
vtiahnuť  ich  do  deja,  lebo  tak  to  funguje  aj  u 
mňa.   Ak  ma  niečo  zaujme,  logicky  tomu 
venujem viac  pozornosti.  Naopak,  ak  je  niečo 
strohé  a  nudné,  tak  sa  nedonútim  tomu 
venovať. 

Máte syna ôsmaka, ako ho vy vnímate ako žiaka z 
pohľadu pani učiteľky? 

Môj  Paťo  je  inteligentný  chalan,  ale  nie  je  to 
vyslovene  študijný  typ.  Žije  hlavne  športom a 
školu vníma ako nutnú povinnosť.  Ak do toho 
zaúraduje  jeho  lajdáctvo  a  aktuálna  dávka 
puberty, je u nás doma o "zábavu" postarané. 

Je  vo  Vašom  živote  nejaká  "méta",  ktorú  by  ste 
chceli dosiahnuť? 

Svojim žiakom vždy hovorím, že keď budem raz 

"veľká", budem písať učebnice dejepisu. 

Otázky položili: Bibiana Trstenovičová 8. B, Sára Ivanová 
8. A
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K r ú ž o k „ M l a d ý  
záchranár“ pracuje na 
škole už 10. rok.  Deti sa  

uč ia poskytovať prvú 
p o m o c p r i r ô z n y c h 

poraneniach. Zároveň sa pripravujú na súťaže, 
ktorých okresné kolá sa uskutočňujú v máji 
v Nových Zámkoch. V Súťaži družstiev prvej 
pomoci  mladých záchranárov našu školu 
reprezentuje jedno družstvo, ktoré je zložené z  
piatich žiakov. Žiaci poskytujú prvú pomoc na 
rôznych stanovištiach. Musia identifikovať 
poranenie, správne ošetriť, komunikovať 
s poraneným a navzájom spolupracovať ako tím. 
Na Súťaž družstiev mladých záchranárov civilnej 
ochrany sa pripravuje družstvo, ktoré pozostáva 
z dvoch dievčat a dvoch chlapcov (žiaci 5. – 9. 
ročníka). Žiaci postupne prechádzajú všetkými 
stanovišťami: testy, prvá pomoc, hasenie požiarov, 
civilná ochrana, orientácia v teréne, pohyb 
v prírode a streľba zo vzduchovky. Účasť na 
súťažiach je úspešná. Najlepšie umiestnenie – 1. 
miesto získalo družstvo (Katarína Kuťková, 
Veronika Hanesová, Ján Ulej a Martin Ulej) 
v roku 2017 a postúpili na Majstrovstvá 
Slovenska mladých záchranárov CO do 
Gabčíkova. Skončili na 31. mieste zo 78 
súťažných družstiev z celého Slovenska. V roku 
2018 to isté družstvo obsadilo 2. miesto. Som na 
nich veľmi hrdá a ďakujem im za úžasnú 
reprezentáciu školy. Súťaže sa v tomto zložení 
zúčastnili poslednýkrát (pretože ukončili 9. 
ročník, okrem M. Uleja), preto sa pripravovalo aj 
2. družstvo (Dominika Dragúňová, Hana 
Hanesová, Damián Laboš a Filip Púčik), ktoré 
obsadilo 12. miesto. 
To, čo sa mladí záchranári naučia na krúžku, 
potom prezentujú ako ukážky prvej pomoci na 
účelových cvičeniach pre žiakov našej základnej 
školy.
Pravidelne trikrát do roka spolupracujeme 
s miestnym spolkom SČK pri dobrovoľných 
odberoch krvi. Členovia krúžku sa striedajú pri 
týchto akciách a pomáhajú s organizáciou odberu 
i pri podávaní občerstvenia. Pomáhajú aj pri 
roznášaní pozvánok a ďalších činnostiach, ktoré s 
odberom súvisia.
Každý rok organizujeme aj Deň narcisov. Aj tu sú 
naši žiaci aktívni a vyberajú finančné príspevky 

pre Ligu proti rakovine na viacerých miestach 
v Komjaticiach.
V priebehu školského roka sa zapájame do 
rôznych vyhlásených aktivít súvisiacich so 
zdravým spôsobom ž ivota a prevencie 
civilizačných ochorení.
Odoberáme časopis Mladý záchranár, s ktorým 
pracujeme na krúžku. Deti majú tento časopis 
radi, je tam množstvo tvorivých aktivít, s ktorými 
pracujú. Zapájajú sa do pravidelnej súťaže 
a niektorým sa už podarilo vyhrať záchranárske 
tričko.   
Žiakov vediem v rámci krúžku k ľudskosti a 
spolupatričnosti, ktorej je v dnešnej dobe málo. 
Ďakujem všetkým žiakom krúžku Mladý 
záchranár (aj bývalým) za spoluprácu. 

PaedDr. Katarína Hanesová, vedúca krúžku
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“Názov časopisu vybrala porota, dá sa povedať, 
zámerne. Tak, ako do aktovky skryjeme “všeličo”, 
aj náš školský časopis prináša rôznorodé témy.” 
 
Školský časopis AKTOVKA vznikol v šk. roku 
2017/18. O jeho vznik sa zaslúžili pani 
učiteľka Mgr. Lucia Repková a pani zástupkyňa 
Mgr. Martina Karasová, ktoré koordinovali prácu 
školskej redakčnej rady.   
Pri práci s časopisom sa stali pre nás inšpiráciou 
workshopy, na ktorých sa členovia školskej 
redakčnej rady zúčastnili už viackrát. A chystáme 
sa opäť . Workshopy "Tvorba školských 
časopisov”, organizuje Spoločný školský úrad v 
spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Odborníci nám odovzdali mnoho praktických 
informácií týkajúcich sa tvorby školských 
časopisov, dotkli sa aj žánrového a obsahového 
spracovania tém, fotografovania, editovania, 
grafických pravidiel a pod. Vysvetlili nám aj to, 
ako sa chrániť pred nepravdivými informáciami. 
Poznatky sme, zdá sa, úspešne aplikovali už v 
prvých číslach, keďže sme sa stali v minulom 
školskom roku víťazmi v súťaži o najlepší časopis 
v okrese a získali sme krásne 2. miesto.  
Budeme sa snažiť reagovať aj na Vaše požiadavky 
a časopis robiť ešte lepším, pretože máme veľké 
nadšenie, dobrý pocit a chuť písať, fotografovať, 
tvoriť a vydávať skvelý časopis pre Vás…
V šk. r. 2018/19 vedie krúžok AKTOVKA pani 
učiteľka Repková. Redakčnú radu tvoria žiaci, 
ktorí sa aktívne zapájajú do práce. S pomocou 
pani učiteľky vymýšľajú námety, píšu články, 
robia reportáže a tvoria príspevky. Do časopisu 
prispievajú aj externí spolupracovníci: žiaci, 
učitelia, Komjatičania… 
V časopise sa budeme snažiť oboznámiť čitateľov 
so životom školy, prezentovať názory žiakov i 
učiteľov na aktuálne témy, zverejnovať umelecké 
výtvory žiakov, vytvárať akúsi “kroniku školy”.  
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. Zároveň môžete posielať aj 
Vaše príspevky, ktoré by mohli byť v budúcnosti 
zverejnené. 
Veľká vďaka patrí pani riaditeľke Mgr. Marte 
Gocníkovej za pozitívny prístup k myšlienke 
založiť časopis a pomoc pri vzniku každej novej 
AKTOVKY, členom redakčnej rady a všetkým 
Vám, ktorí ste do časopisu prispeli. 

Mgr. Lucia Repková, vedúca krúžku

Ako sa v časopise pracuje žiakom, členom RR?
“Keď som sa dopočula o školskom časopise, potešila 
som sa. Písanie o školskom živote sa stalo mojou 
záľubou. Naučila som sa veľa nového o príprave 
článkov, ale aj samotného časopisu. Naša redakčná 
rada sa skladá z niekoľkých šikovných žiakov a som 
rada, že s nimi môžem tvoriť náš školský časopis…”

Sára

“Aktovka mi dala odvahu skúmať nové veci. Vďaka 
práci v redakčnej rade som mohla byť v Rakúsku a vo 
Viedni a písať o Vianociach a o čokoláde. Som rada, že 
patrím do tímu Aktovky. Zoznámila som sa s novými 
ľuďmi, ktorí sa stali mojimi kamarátmi. Teším sa, že 
chodím na tento krúžok…”

Dominika

“V časopise Aktovka pôsobím ako člen redakčnej 
rady, mojou úlohou je získavať informácie, robiť 
rozhovory, fotografovať a zo získaného materiálu 
napísať článok. Som rád, že tento časopis funguje, 
pretože ma naučil veľa nového a zabezpečil mi účasť 
na workshope a na rôznych akciách. Preto, ak Ťa 
moje slová zaujali, pridaj sa k nám, neoľutuješ…”

Radko

“Naučila som sa ako v skutočnosti pracuje novinár a 
aká je jeho práca náročná, ale zároveň aj veľmi 
zaujímavá, ako má časopis vyzerať, alebo ako 
vymyslieť článku čo najpútavejší názov. Zúčastňujeme 
sa na workshopoch. Píšeme o rôznych témach a 
snažíme sa o čo najzaujímavejšie články o živote školy 
a obce. Mali by zaujať nielen žiakov, ale aj ich rodičov, 
starých rodičov, teda širšie pole čitateľov.”

Natálka

Vždy som túžila pracovať v školskom časopise. Keď 
som sa dopočula, že sa na našej škole zakladá 
redakčná rada, chcela som byť jej súčasťou. Veľa vecí 
som sa naučila a dúfam, že sa ešte veľa vecí naučím. 
Máme dobrú pani učiteľku a veľmi nás to všetkých 
baví.                                                                         Bibka
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“Množstvo žiakov našej ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana je súčasťou Detského folklórneho 
súboru Sílešánek. Navštevujú prípravnú aj 
reprezentačnú zložku. Milujú folklór a ctia si 
a zachovávajú tradície našich predkov. Byť 
členom folklórneho súboru znamená pre dieťa 
byť zodpovedným a cieľavedomým…”

Detský folklórny súbor Sílešánek 
DFS Sílešánek, ktorý navštevujem aj ja, vznikol v 
roku 2009 v obci Vinodol. Našimi vedúcimi 
súboru sú od vzniku sestry Anežka a Monika 
Verešové. Členmi súboru sú deti vo veku od 5 do 
18 rokov, v počte 45. Súbor spracováva detské 
hry, riekanky, piesne a tance z nitrianskeho, 
požitavského a tekovského regiónu. Postupne sa 
súbor rozčlenil na dve zložky, prípravnú a 
reprezentačnú. Prípravnú zložku navštevujú deti 
od 5 do 10 rokov. V tejto zložke sa členovia 
pripravujú na účinkovanie v reprezentačnej 
zložke. Členovia v tejto zložke sa oboznamujú s 
detskými tanečnými hrami z nášho regiónu, učia 
sa prezentácii na javisku formou vlastných 
detských choreografií. Členov reprezentačnej 
zložky, medzi ktorých patrím, tvoria deti vo veku 
od 10 do 18 rokov, ich počet sa dopĺňa deťmi z 
prípravky, ktoré zvládnu zložitejšie tanečné 
prvky. Táto zložka sa venuje autentickému 
folklóru, už nie formou hier, ale špecifických 
tancov a spevov z daných regiónov. Z dievčat 
reprezentačnej zložky sa vyformovala spevácka 
skupina, ktorá spracováva piesňový materiál z 
nášho regiónu a z blízkeho okolia. Súbor sa počas 
svojej 10 ročnej existencie prezentoval na 

viacerých podujatiach a festivaloch. Zo sloven-
ských festivalov:
-MFDFS BRATISLAVA,
-MFF Východná 2012/13/14/15 
-MFF Hontianska paráda Hrušov 2013
-MFF Koliesko Kokava nad Rimavicou 2012/13  
-JDMFS Dulovce 2013
-PFS Maňa 2011/14 a mnoho ďalších.
Okrem domácej scény sa súbor predstavil aj na 
zahraničnej a to:
-MFF Bulharsko 2016
-mestá Plzeň a Rokycany, Česká republika. 
-MFF Lidový rok, Veľká Bystřice
Dievčatá zo súboru sa pravidelne zúčastňujú na 
speváckych súťažiach, či už na regionálnej alebo 
až celoslovenskej úrovni. 
Súťaže napr.:
-Slávik Slovenska - účasť na celoslovenských 
kolách
-Hore nad Vrábľami - každoročne získavajú 
dievčatá zo súboru popredné ocenenia
-regionálne súťaže DSS v okrese Nitra
-regionálne prehliadky DFS

Opýtali sme sa našich žiakov:
Natália 8. B - Do Sílešánku chodím rada, lebo tam 
mám super kamarátky a zažijem tam veľa zážitkov. 
Chodíme do zahraničia, ale aj po Slovensku a aj vďaka 
tomu, že som členkou Sílešánku spoznávam veľa 
nových miest. Vedúce sú veľmi milé a vystúpenia ma 
bavia a užívam si ich.
Nina 4. A - Chodiť do tohto súboru ma veľmi baví a 
som rada, že tu mám veľa kamarátov.
Martin 4. A - Chodím sem rád, pretože si užijem veľa 
zábavy, hlavne na folkórnych festivaloch v zahraničí a 
naučím sa veľa o kultúre iných krajín.

Katarína Trstenovičová, 8. B
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Naša škola – ZŠ s MŠ Ondreja Cabana oslávila 
45 rokov pôsobenia v novej budove. Vzdelávanie 
v našej obci však siaha do ďalekej minulosti a je 
späté s významnými menami.

Najvýznamnejším pre nás je Ondrej Caban. 
Priateľ a spolupracovník Ľudovíta Štúra, 
spoluzakladateľa spisovnej slovenčiny, Matice 
slovenskej a Spolku sv. Vojtecha. Pôsobil 
v Komjaticiach ako kňaz v rokoch 1837 až 1860. 
Bojoval za vzdelanie širokej vrstvy obyvateľstva, 
mravnosť a humanizáciu v školstve. V roku 1997 
Ministerstvo školstva prepožičalo škole čestný 
názov Základná škola s materskou školou 
Ondreja Cabana, a tak sa významný slovenský 
národovec stal patrónom všetkých školákov.

Aké boli začiatky školy na Námestí A. Cabana 
36?  
Po štvorročných stavebných prácach, 3. 
decembra 1973,  bola do užívania odovzdaná 
nová budova školy, v ktorej bolo zriadených 31 
tried a vyučovalo v nej 39 učiteľov a z nich bolo 
13 mužov. Bola postavená na starom futbalovom 
ihrisku pri bývalej meštianke. Od roku 1973 ju 
viedlo päť riaditeľov, v súčasnosti ju už druhé 
volebné obdobie vediem ja.

Školský rok 1982/1983 zmenil deväťročnú 
dochádzku žiakov na osemročnú a revolučné 

obdobie 1989/1990 ovplyvnilo cestu budovania 
demokratického školského systému i oslovenie 
súdružiek a súdruhov učiteľov. V roku 2002 
prešli zriaďovateľské kompetencie na obec, 
decentralizovala sa moc i rozhodovacie 
kompetencie. Každodennú poctivú prácu 
pedagogického zboru bolo vidieť aj na výsledkoch 
v súťažiach a olympiádach, talentovanej mládeži 
sa nielen učitelia, ale aj dobrovoľníci venovali 
v rámci mimoškolskej činnosti. Recitačný, 
výtvarný, futbalový, strelecký, volejbalový, 
fotografický , zdravotnícky, pož iarnícky, 
divadelný, spevácky krúžok, Mladý chovateľ, 
Folklórny súbor Mladosť a veľa, veľa ďalších. 
Preto som rada, že po niekoľkoročnej prestávke 
sa mi spoločne s pani učiteľkou Magdalénou 
Novákovou a novou vedúcou súboru pani Ing. 
Martinou Kelemenovou podarilo vrátiť našej 
Mladosti mladosť v podobe 34 malých 
folklóristov. 
V porevolučnom období veľa mladých ľudí 
odchádzalo z dedín do miest, a to poznačilo aj 
našu školu. Z pôvodných 1360 žiakov tu zostalo 
v tomto období len 650, počet tried z 32 klesol na 
24. Dnes ju navštevuje 391 žiakov v základnej 
škole v 19 triedach a 141 detí v materskej škole 
v 7 triedach. O 129 školopovinných detí je 
postarané aj po vyučovaní v piatich oddeleniach 
školského klubu. 
Menili sa metódy práce, zelenú tabuľu s kriedou 
postupne dop ĺňala didakt ická technika 
a interaktívne tabule, učebnice – zážitkové učenie 
a uskutočňovanie projektov. K ruskému jazyku 
pribudol anglický a nemecký jazyk, v každom 
predmete sa vytvorili rôzne druhy súťaží. 
Deviatakom k prijímacím pohovorom pribudol 
Monitor, resp. Testovanie T9, z I. a II. stupňa sa 
stali ISCED I, II. Na učiteľov a aj na žiakov sa 
stále zvyšujú nároky. Z tichých žiakov s rukami 
za chrbtom sa stali sebavedomé deti, ktoré sa 
neboja vysloviť svoj názor, či vystúpiť na javisku.
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45 rokov našej školy očami pani riaditeľky Mgr. Marty Gocníkovej
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Do roku 2018 prešla škola 2 
rozsiahlymi rekonštrukciami, 
pr ibudl i nové miestnost i 
a športoviská, zrekonštruovali 
s a p r i e s t o r y t e l o c v i čn e 
a budova materskej školy. 
K a žd o r o čn e s a s n a ž í m e 

zútulniť priestory pre deti aj zamestnancov 
a budovať odborné učebne podľa moderných 
trendov.  
Za tie roky sa pod jej strechou odohralo množstvo 
životných príbehov, významných udalostí, je tam 
ukrytých veľa spomienok, detského smiechu, 
p o c t i v e j p r á c e i v y p í s a n e j k r i e d y . 
Prostredníctvom našich vzácnych učiteľov sme 
mnohí z nás objavili v sebe talent i zodpovednosť 
k práci. Brány školy za tie roky už opustili tisícky 
mladých ľudí. Verím, že naša škola bude aj 
naďalej hrdá na svojich vzdelaných a úspešných 
absolventov, že dokáže aj v dnešnej modernej 
dobe osloviť rodičov a sponzorov, ponúknuť 
širokej verejnosti priestor na spoluprácu 
a partnerstvo. 
Škola poskytuje žiakom, rodičom aj pedagógom 
odbornú a špeciálnu pomoc prostredníctvom 
Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva. Centrum zabezpečuje logopedickú 
starostlivosť, odbornú činnosť zahŕňajúcu 
špeciálnopedagogickú, psychoterapeutickú 
individuálne orientovanú starostlivosť o mládež 
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 
spojenú so špeciálnopedagogickou diagnostikou a 
s výchovným poradenstvom v nadväznosti na 
výchovno-vzdelávací proces. Na škole úspešne 
pracuje aj Žiacka školská rada a bývalý riaditeľ 
školy PaedDr. Štefan Dragúň pred rokmi 
inicioval vznik OZ Platan, ktoré svojou činnosťou 
podporuje rozvoj predovšetkým regionálnej 
výchovy na škole.   
Snažím sa aj so svojím tímom získavať potrebné 
financie na rozvoj  školy zapájaním sa do 
projektov.  Medzi dlhodobé projekty patria: Lego 
Dacta, RoboLab, Modernizácia vzdelávacieho 
procesu, Škola podporujúca zdravie, Infovek a 
Infovek 2, Zdravá škola, Otvorená škola v oblasti 
športu, Regionálna výchova, Deň projektov, 
Zbieram baterky, Národný projekt Profesijný a 
kariérový rast pedagogických zamestnancov, 
Planéta vedomostí, Finančná a matematická 
gramotnosť, Úspešná škola, DIGI škola MŠ a ZŠ 
- interaktívne vybavenie,  TAMI - školský 
ml iečny program, Dig ipédia - P lanéta 
vedomností,  Podpora profesijnej orientácie 
žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy 
zameranej na rozvoj pracovných zručností a 
práca s talentami - národný projekt, Projekt 
DIELNE - nepilotná škola,  Národný projekt 
VÚDPaP - komplexný poradenský systém 
p r e v e n c i e a o v p l y vňo v a n i a s o c i á l n o -
patologických javov v školskom prostredí, 
Projekt ŠPÚ - Európske jazykové portfólio, e-
Goverment, Aktivizujúce metódy vo výchove - 
kont inuálne vzdelávanie zamestnancov,  
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 
jazykov a TAKTIK - interaktívne zošity. Medzi 
krátkodobé a nemenej úspešné patria: Vy 
rozhodujete, my pomáhame! - projekt podpory 
škôl od siete TESCO – sme úspešnými žiadateľmi 
už 5 rokov, NSK - Podpora športu a kultúry, 
Nadácia Volkswagen Slovakia - Živá učebňa 
biológie, Dopravné ihrisko, Interaktívny kiosk 
Vedomostné ostrovy, SFZ - projekt na podporu 
r e k o n š t r u k c i e a v ý s t a v b y f u t b a l o v e j 
infraštruktúry, PERFEKT - Poviedková súťaž, 
BRAMAC - Strecha pre Váš nápad, iBOBOR, 
Čítame spolu, Na bicykli do školy, AIESEC -
EDUCATE Slovakia - anglickí lektori na škole, 
Deň narcisov - Liga proti rakovine. Škola sa 
aktívne zapája do kultúrno – spoločenského 
života v obci a už jedenásť rokov organizujeme 
„Vianočné tvorivé dielne“ spojené s prezentáciou 
všetkých druhov stredných škôl z okolitého 
regiónu, ktorá pomáha deviatakom a ich rodičom 
vybrať si strednú školu. Po práci si vieme aj 
oddýchnuť a dobre sa zabaviť spoločne s rodičmi 
a podporovateľmi školy na našom Školskom 
plese, ktorý sa pod záštitou rodičovského 
združenia prehupol do 18. roka. Sponzorské 
príspevky a výťažok z tomboly putuje každoročne 
do materiálneho vybavenia školy, vybudovali sme 
Tančiareň, Fit  Park, Altán, Knižnicu.       

 Mojím snom je kráčať s kolegami cestou 
spoločnej profesionálnej práce, a tak sa 
približovať k predstave ideálu, pochopiť 
myšlienku a žiť podľa nej, že najvzácnejšia na 
človeku nie je hlava plná vedomostí, ale srdce 
plné lásky, ucho schopné načúvať a ruka 
pripravená pomôcť.  
Dnes je z našej školy moderná výchovno-
vzdelávacia inštitúcia. Želám jej do ďalších rokov, 
aj jej všetkým zamestnancom, ktorí sú a boli jej 
súčasťou po celý čas jej existencie, podporu 
a úctu.

Mgr. Marta Gocníková 
riaditeľka ZŠ s MŠ Ondreja Cabana
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O Ondrejovi 
Cabanovi sme 
toho popísali 
u ž v e ľ a v 
minulých čís-
lach časopisu. 
Te r a z V á m 
p r i n e s i e m e 

odpovede na 
otázku, čo pre Vás Ondrej Caban znamená. Pýtali 
sme sa našich učiteľov a žiakov. 

Mgr. Martina Karasová: “Ondrej Caban bol kňaz a 
učiteľ, ktorý pôsobil na fare v Komjaticiach. 
Okrem iného sa venoval aj deťom a pozdvihol 
vzdelanie a kultúrny život v našej obci. Som rada, 
že naša škola nesie práve jeho meno, lebo takto žije 
v srdciach Komjatičanov stále.” 

Mgr. Miroslava Müllnerová: “Meno Ondrej Caban 
je pre mňa synonymom vzdelanosti, obetavosti a 
životného elánu. Predstavuje pre mňa človeka, 
ktorý sa aj napriek nepriaznivým okolnostiam 
nikdy nevzdal vo svojom úsilí robiť zaslúžnú 
činnosť pre ľudí z Komjatíc.” 

Mgr. Antónia Martinásková: “Priznávam sa, zo 
začiatku to bolo len meno v názve školy. Keď som 
začala v ZŠ s MŠ Ondreja Cabana pracovať, začala 
som hľadať informácie na internete a v knihe o 
Komjaticiach. Bol to významný človek, na tú dobu 
múdry, vzdelaný ochotný vždy pomôcť človeku v 
núdzi.” 

Mgr. Veronika Andočová: “Ondrej Caban je 
významnou osobnosťou našej obce a bližšie som 
ho spoznala vďaka tohtoročnej vianočnej akadémii 
a našej triednej scénke "Drápaní pérá s Ondrejom 
Cabanom". Zdá sa, že Ondrej Caban bol dobrý 
človek a skvelý učiteľ, ktorý sa s láskou venoval 
komjatickým deťom. A to si na ňom veľmi vážim.” 

Mgr. Martina Šilhavíková: “Bol to významný 
človek a je označovaný ako národný buditeľ, ktorý 
sa staral o rozvoj vzdelanosti svojich farníkov. 
Založil aj nedeľnú školu v Komjaticiach. 
Obyvatelia Komjatíc si ctia jeho pamiatku a na 
jeho počesť je pomenovaná aj naša škola a 
námestie v Komjaticiach.” 

Mgr. Darina Barátová: “Ondrej Caban je pre mňa 
vzorom správneho pedagóga.”  

Timotej, 7.A: “Je môj vzor a komjatický buditeľ.” 

Miška, 6.A: “Ondrej Caban je pre mňa kňaz a 
učiteľ.” 

Alenka, 3.B: “Ondrej Caban je pre mňa zakladateľ 
našej školy a postaral sa o to, aby sme nehovorili 
po maďarsky.” 

Lea, 8.B: “Urobil toho veľa pre Komjatice. Chcela 
by som sa s ním stretnúť. “ 

Sára, 8.A: “Pre mňa je Ondrej Caban veľmi 
významný človek. Veľmi sa mi na ňom páči to, že 
aj za ťažkých podmienok sa nevzdal, snažil sa 
pomáhať ľuďom, učil ich vzdelanosti a stál si za 
svojím názorom.” 

Katka, 8.B: “Ondrej Caban pre mňa znamená veľa 
kvôli tomu, že bol dobrosrdečný a láskavý muž, 
ktorý sa snažil pomáhať ostatným občanom. Preto 
sa chcem na neho podobať a pomáhať ostatným.” 

Bibiana, 8.B: “Ondrej Caban pre našu školu urobil 
veľmi veľa, a preto si ho navždy budem vážiť ako 
človeka, ale aj ako učiteľa.”
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ZVYKY A TRADÍCIE

Sviatok všetkých svätých, ktorý je zároveň štátnym 
sviatkom si pripomíname aj u nás. O deň neskôr, 2. 
novembra, je Pamiatka zosnulých. Ide o sviatky, ktoré 
už stáročia slávi katolícka cirkev.  
Na Slovensku i v Komjaticiach je zvykom počas 
týchto dní navštíviť cintorín a rodinné hroby. Ľudia sa 
zhromažďujú okolo hrobov svojich príbuzných. 
Hroby sú vyzdobené vencami a kvetmi, horia na nich 
sviece. Vence a kvety vyjadrujú úctu a uznanie životu 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.  
Znakom kríža označovali hroby svojich blízkych aj 
prví kresťania. Sviatok sa prvýkrát slávil v Ríme 13. 
05. v roku 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od 
cisára Fokosa pohanský chrám Panteón a zasvätil ho 
Panne Márii a všetkým svätým. O sto rokov pápež 
Gregor rozšíril sviatok na celú cirkev. 
Podľa slov mojich starých rodičov je v našej kultúre 
spomínanie si na zosnulých a uctievanie duší 
zosnulých veľmi silno zakorenené. K sviatku tradične 
patrí aj úprava a návšteva hrobov našich najbližších. 
Kvety, vence a sviece sú jeho neodmysliteľnou 
súčasťou. Pre “starých Komjatičanov” je typické 
sústrediť sa na modlitby za našich blízkych zosnulých 
a prežiť tieto sviatky s patričnou dávkou úcty k 
zosnulým. 
“Kedysi dávno sa “na ších svätých” u nás v dedine 
chodilo v maskách a spievali sa koledy. Vyrezávali sa 
tekvice a dávali sa pred dom alebo do okien. Pre nás 
to bol veľký sviatok, upiekla sa hus, piekli sa sladkosti 
tvz. nohy, napr. orechová, maková alebo kakaová 
noha, a tiež sa piekla aj štrúdľa, chodilo sa na cintorín, 
k hrobom a do kostola, rodiny sa navštevovali…” 
zaspomínala si moja babička.

Natália 
Krajčovičová, 

8. A
 

NA SLOVÍČKO…
 
Sú chvíle kedy sa 
č lovek zastaví a  
vnútorný hlas, alebo 
podnet zvonku mu 
dá impulz zamyslieť 
sa nad tým, čo bolo. 
Podnet k napísaniu 
s o m d o s t a l o d 
s ú č a s n e j p a n i 
riaditeľky školy, 
a tak sa zrodil môj 
príspevok k 45. 
výročiu základnej 
školy. Na úvod musím spomenúť, že to výročie sa 
vzťahuje k súčasnej budove základnej školy, ale 
história organizovaného školstva v Komjaticiach 
je oveľa staršia, čo pripomína aj školský zvon 
pred zborovňou z 19. storočia, z obdobia 
pôsobenia kňaza Ondreja Cabana. Prvý ročník 
som absolvoval v dvojzmennej prevádzke v škole 
pri fare, ktorú podnikateľský ošiaľ po nežnej 
revolúcii premenil na konzerváreň a vytuneloval 
to duchovno až k stavu, že sa mi tisnú slzy do očí. 
Druhý ročník som chodil do budovy, ktorá je 
v súčasnosti v rekonštrukcii a konečne ako tretiak 
som zasadol do vysnívaných novučkých lavíc 
v súčasnej budove. Vtedy ma ani vo sne 
nenapadlo, že sa po 30 rokoch vrátim do jej 
priestorov ako riaditeľ a oblečiem ju do nového 
šatu, aký má aj dnes. Bolo to 5 hektických rokov 
(2004 – 2009) Rekonštrukcia celej budovy školy, 
vybudovalo sa multifunkčné ihrisko, tenisový 
kurt, založili sme OZ Platan na podporu 
školských aktivít pre zachovanie kultúrneho 
dedičstva. Školu som vlastne nikdy neopustil, 
lebo sme pred vznikom samostatnej Slovenskej 
republiky obnovili volejbal. Založili sme športový 
klub a školské športové stredisko, v ktorom som 
aktívne 15 rokov trénoval žiacky dorast. 
Poobedia, soboty a nedele sme sa preháňali 
s loptou po telocvični a niektorí chalani okúsili aj 
reprezentačný dres. Som hrdý na všetkých, ktorí 
to so mnou zažili a prispeli k rozširovaniu 
športového vyžitia.  
Najcennejší sú v škole ľudia, tak ich predajme, 
veď o tom je dnešný „orwellovský“ svet oslavujúci 
zisk a konzum. Chvalabohu sú aj takí, ktorí sa 
nedajú kúpiť a ja som mal šťastie na takých 
učiteľov, ktorí ma učili, a ktorým som bol na 
chvíľu kolegom a riaditeľom. Osobnosti, ktoré ťa 
chytia za ruku a ukážu ti cestu aj napriek 
spoločenskej objednávke vlastniť patent na to, čo 
si máme myslieť. Úprimne želám všetkým, ktorí 
ovplyvňujú život a tvoria veľkú rodinu školy, 
pevné zdravie a veľa usmiatych žiakov. 

PaedDr, Štefan Dragúň
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ČO SME V ŠKOLE ZAŽILI 
Rybári nám venovali skvelý deň  

Je náš deň, DEŇ DETÍ 2018… a my sme sa 
vybrali do komjatickej štrkárne, kde nás čakal 
perfektne strávený čas, o ktorý sa postarala 
Rybárska spoločnosť Komjatice. Všetko bolo 
prichystané na jednotku s hviezdičkou. Niektorí 
prišli na bicykloch, iní pešo. Deň odštartoval 
rýbárskymi pretekmi. Menších fascinovali 
skákacie atrakcie, starších oddych pri vode, 
opaľovanie a relax na slniečku. Čas sme trávili na 
deke, s loptou, so spoločenskými hrami či 
prechádzkou.  
Nasýtil nás aj fantastický guláš od šikovných 
rybárov. Kto nemal chuť na guláš, ten si mohol 
opiecť chutné špekáčiky. Organizátori čapovali 
zdarma osviežujúcu malinovku a “točili” cukrovú 
vatu, na ktoré stál nekonečný rad. Zdarma bola aj 
chutná zmrzlina. Približne okolo obeda prišlo na 
rad vyhodnotenie  rybárskych petekov. 
Organizátori ocenili najlepších a venovali im 
hodnotné ceny a diplomy. Umiestnenie našich 
rybárov: 
1. Lenka Dragúňová 
2. Matej Guláš                
3. Jakub Kmeťo                 
Ceny do sútaže nám venovalo Rybárstvo 
Slnečnica, za ktoré srdečne ďakujeme. Veľká 
vďaka patrí organizátorom a pánovi predsedovi 
RSK Milanovi Bartovi za perfektný deň plný 
smiechu, šantenia, pohody, slnka, hier, atrakcií a 
dobrého jedla v spoločnosti našich spolužiakov a 
učiteľov. Za krásny zážitok Vám ďakujeme! 

Rozhovor s pánom rybárom Ludasom:
Aký máte dojem z tohtoročných rybárskych pretekov? 
Výborný. Každým rokom je to lepšie. Pochytali 
sme pekné ryby. Verím, že deti mali zážitok. Tí 
najlepší získajú pekné ceny. 
Myslíte že tento rok boli dobré podmienky? 
Je veľmi teplo, ale máme sa kde schovať do tieňa. 
Dúfam že nikto nedostane úpal a nebude mu zle. 
Prijali by sme o 5 stupňov menej, ale myslím že 
deťom to nevadí. 

Koľko rokov už organizujete rybárske preteky? 
Tieto rybárske preteky robíme 10 rokov, ale takto 
intenzívne a v takom rozsahu posledných 5 rokov. 
Páčili sa Vám atrakcie pre deti? 
Atrakcie sme zabezpečili tak, aby sa zabavili 
menší aj väčší. Preto sme zvolili skákacie hrady. 
Myslím, že každý sa na nich vystriedal a páčilo sa 
im to.

Bibiana Trstenovičová, 8. B a Sára Ivanová, 8. A
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Obzrime sa za naším úsilím
Konečne prišiel ten deň, na ktorý sme sa všetci 
tešili. 29. júna 2018 sme sa poslednýkrát pred 
prázdninami stretli s pani učiteľkami a so 
spolužiakmi. Čakalo nás zhodnotenie uplynulého 
školského roka a odmena za našu snahu v podobe 
vysvedčenia.  
Brány školy opustili nielen naši deviataci, ale aj 
skvelé pani učiteľky Mgr. Dagmar Gonosová a 
Mgr. Terézia Martišová, ktoré odišli do 
zaslúženého dôchodku a budú nám určite chýbať. 
Mnohí z nás sa možno poslednýkrát stretli s 
naším pánom farárom Štefanom Vícenom, 
ktorému bola pridelená nová, neďaleká farnosť 
Šurany. Prajeme im veľa šťastia v ich “nových 
životoch” a zároveň im ďakujeme za vedomosti, 
ktoré nám odovzdali a za pekné chvíle, ktoré sme 
s nimi prežili…
Súčasťou ukončenia školského roka bolo 
odovzdávanie ocenení tým, ktorí reprezentovali 
školu a zaslúžili sa o jej dobre výsledky. Čakali 
ich pekné knihy.
Napokon nám pani riaditeľka zaželala pekné 
prežitie prázdnin a spolu s učiteľmi sme sa rozišli 
do tried. V triedach nám učitelia rozdali 
vysvedčenia a pochvaly. 
Plní nedočkavosti sme opustili brány školy, ktorá 
si nás počkala opäť o dva mesiace. 

Lea Krišková, 8. B   

 
Branné cvičenie

Počas jesene navštívili našu 
školu vojaci a policajti z Nitry. 
D o z v e d e l i s m e s a v e ľ a 
informácií o ich povolaní. 
Chlapcov problematika zaujala 
a dievčatá sa tentokrát museli 
téme prispôsobiť. Vojaci nám 
ukázali vojenskú techniku 
a ručné zbrane ako napr. 
samopal , ba jonet , p iš to ľ , 
vojenskú výstroj a ochrannú 
plynovú masku. Žiaci si mohli 

všetko vyskúšať, podržať si v rukách zbrane 
a zapózovať pred fotografmi. 
Okrem zbraní sme zažili výcvik vojenského a 
policajného psa a zásahy psov pri chytaní 
páchateľa. Čo mňa najviac zaujalo a prekvapilo 
bolo, že na rôzne povely reagovali zvieratká 
okamžite a bezchybne. Spolužiakov zasa zaujala 
obrana cvičiteľa. Aj keď sa táto práca zdá 
jednoduchá, je to určite veľmi náročné. 
Branné cvičenie s vojakmi a policajtmi bolo 
poučné a zaujímavé, mnohých žiakov nadchlo. 
Možno, keď budú v budúcnosti uvažovať o svojej 
ďalšej ceste, vyberú si práve toto, nie ľahké 
povolanie. Dúfam, že o rok sa branné cvičenie 
opäť zopakuje, s inou zaujímavou témou.  
                                                      Radovan Tóth, 7. B
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Váž si a rešpektuj

V piatok, 16. novembra 2018 sme so žiakmi 9. 
ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, 
ktoré je vybudované v priestoroch bývalého 
pracovného a koncentračného tábora. Toto miesto 
je poznačené tragickým osudom slovenských 
Židov, ktorí tu boli väznení pred tým, ako boli 
deportovaní do vyhladzovacích táborov v Poľsku. 
Odborný sprievodca žiakov oboznámil s 
podmienkami života v tábore, príbehmi a osudmi 
jeho obyvateľov, z ktorých väčšina sa nedožila 
konca druhej svetovej vojny. Dozvedeli sme sa 
množstvo zaujímavých informácií, ktoré boli 
umocnené osobnými predmetmi obe t í , 
unikátnymi fotografiami a priestormi, ktoré nás 
vtiahli do vtedajšieho života obetí. Silný zážitok 
nám prinieslo sledovanie autentickej výpovede 
bývalej väzenkyne tábora pani Heleny 
Weinwurmovej , ktorá na konci svojho 
srdcervúceho rozprávania zanechala dnešným 
mladým ľuďom, ktorí žijú v mieri a majú všetkého 
dostatok, dve posolstvá. V tom prvom ich 
vyzvala, aby si vážili jedlo a neplytvali ním, lebo 
netušia, čo je to ozajstný hlad. Druhý silný odkaz 
sa týkal rešpektovania práv všetkých ľudí bez 
ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť či 
vierovyznanie. Pretože sloboda jedného človeka 
sa končí tam, kde začínajú práva iného...

Mgr. Miroslava Müllnerová

 

 Robotika ako hra
V rámci roadshow „Robotika a kódovanie“ 
navštívil v šk. roku 2018/19 našu školu tím 
poč ítačových expertov a dobrovoľníkov, 
ktorí hravou formou pomocou LEGO robotov, 
virtuálnej reality, droidov Sphero či tzv. Leap 
Motion predvádzajú, že IT nie sú len serióznym 
biznisom, ale aj veľmi zábavným svetom. 
Žiaci dostali možnosť vyskúšať si robotiku na 
vlastnej koži. Tím expertov (Bratislavské 
g l o b á l n e v ý v o j o v é l a b o r a t ó r i u m 
spoločnosti SAP v spolupráci s občianskym 
združením FLL Slovensko) sa snažil deti nielen 
zabaviť, ale aj podporiť ich prirodzený záujem 
o moderné technológie s cieľom učiť mladých ľudí 
kódovať a programovať. Vzdelávacie aktivity sú 
cielené na vekovú kategóriu 8 – 24 rokov. 
Naši žiaci si pri spoločnom skladaní robotov 
rozvíjali logické myslenie či tímovú spoluprácu 
a prejavili o LEGO robotov a virtuálnu realitu 
veľký záujem.

 Mgr. Lucia Repková
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MLADOSŤ reprezentovala
Počas posledného septembrového víkendu sme sa 
spolu s Detským folklórnym súborom Mladosť 
zúčastnili na Oberačkových slávnostiach  
v Nových Zámkoch. Súčasťou slávností boli aj 
tradičné folklórne vystúpenia. Novozámocký 
festival detských folklórnych súborov s medziná-
rodnou účasťou sa odohrával na Hlavnom 
námestí. Podujatie prinieslo veľa pekných 
ľudových vystúpení a tešíme sa, že náš súbor bol 
medzi nimi.
Sobotný "folklórne ladený deň" odštartoval 
prehliadkou folklórnych súborov. Náš súbor v 
sprievode sprevádzal primátora NZ, pána 
Otokara Kleina.
Veľký potlesk sme zožali aj so svojím folklórnym 
pásmom na pódiu. V súťaži Novozámocký 
speváčik krásne zaspievala naša kamarátka 
Tamarka Miková. Po vystúpení nás čakal v hoteli 
Korzo perfektný obed a po ňom nákupy v 
stánkoch s občerstvením a "drobnosťami" na 
námestí, ktorých sme sa celý deň nevedeli 
dočkať.  
25. októbra sa náš súbor zúčastnil na okresnej 
prehliadke speváckych súborov, Spevy domo-
va, ktorú zorganizovala Jednota dôchodcov 
Slovenska Komjatice.
Detský folklórny súbor MLADOSŤ vedie naša 
super vedúca Ing. Martinka Kelemenová a na 
harmonike hrá náš  skvelý Filip Kollár.

 Sofia Repková, 4. B                        

     

Užili sme si deň plný 
jazykov

Žiačky siedmeho a ôsmeho ročníka sa vybrali do 
Bratislavy s pani učiteľkami Mgr. Miroslavou 
Müllnerovou a Mgr. Veronikou Andočovou na 
festival jazykov Lingvafest 2018, ktorý sa konal v 
budove Ekonomickej univerzity. Rýchlokurzy, 
koncerty, prednášky a prezentácie boli zaujímavé 
a poučné. Zahrali sme si logické jazykové hry. 
Niektorí z nás si vypočuli prednášku o 
francúzštine a dozvedeli sme sa aj to, ako sa 
vyučuje vo Francúzku. Naše pani učiteľky zaujala 
prednáška: Prečo výučba jazykov na školách 
nefunguje. Festival sme si naplno užili.

We enjoyed day full of 
various languages

The studens of the seventh and eight grade went 
to Bratislava with their teachers Mgr. Müllnerová 
and Mrg. Andočová to visit festival of languages 
called Lingvafest which took place at Economics 
University.Crash courses,koncerts and lectures 
were really interesting and informative.We also 
played logic language games.Some of us went to a 
French language lecture and they got to know 
how the pupils learn in Franche.Our teachers 
were impressed with the lectures about Why 
learning languages at schools doesn't work. We 
enjoyed the festival and had a great time.

Bibiana Trstenovičová, 8. B
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Darovali sme radosť
V dňoch 19. – 23. novembra 2018 prebehla 
v našej škole krásna charitatívna zbierka pre deti 
s onkologickým ochorením, o ktoré sa stará 
d e t s ký m o b i l ný h o s p i c P o d k r í d l a m i 
Dominiky ( www.podkridlamidominiky.sk ). 
Naši žiaci boli veľmi štedrí a detičkám doniesli 
veľa užitočných vecí ako sú hygienické potreby, 
čistiace prostriedky, písacie potreby a hračky. 
Všetky tieto veci odovzdala zakladateľka 
organizácie pani Žaneta Petrášová rodinám 
nevyliečiteľných a vážne chorých detí na 
dobročinnej burze dňa 28.11.2018.
Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme. Veľmi si 
vážime, že máte také dobré srdiečka. Vašou 
odmenou bude dobrý pocit, že ste pomohli 
a urobili radosť detičkám, ktoré nemajú toľko 
šťastia ako vy a musia tráviť veľa času 
v nemocnici.

Mgr. Veronika Andočová a 
Mgr. Miroslava Müllnerová

Ži a nechaj žiť
Pri príležitosti celosvetového sviatku darovania 
a štedrosti, ktorý tento rok padol na 27.11.2018, 

prebehla na našej škole finančná zbierka pre 
útulok OZ Zatúlané labky Šurany. 
Výťažok 210,05 EUR, dobroty pre psíkov, 
plachty a uteráky, ktoré psíkov a mačičky zohrejú 
v chladných zimných mesiacoch sme s pani 
učiteľkou Andočovou odovzdali    prevádzkova-
teľom útulku Zatúlané labky v Šuranoch. Som 
rada, že na našej základnej škole sú deti a učitelia, 
ktorým nie je osud opustených psíkov a mačičiek 
ľahostajný a sú ochotní podať pomocnú ruku.                

  Bibiana Trstenovičová, 8. B
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nábor 
do KMP
Počas uplynu-
lých týždňov 
sa v našej škole 
konal nábor 
členov z radov 
našich žiakov. 
N o v é t v á r e 
m e d z i s e b a 
pozývala pred-
s e d n í č k a 
Komjatického 
mládežníckeho 

parlamentu Simonka Fíšanová, ktorá je zároveň 
našou bývalou žiačkou. Deťom vysvetlila čo je 
KMP, aká je jeho úloha a aká by bola ich 
funkcia či poslanie. A veru oplatilo sa... Niektorí 
sa rozhodli okamžite, iní ešte váhajú. Ak patríte 
do tej druhej skupiny a rozhodnete sa pre 
členstvo v KMP, ozvite sa Simonke alebo 
zavítajte do kabinetu slovenského jazyka, za pani 
učiteľkou Repkovou, ktorá Vás so Simonkou 
skontaktuje.                                Mgr. Lucia Repková
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Sladký predvianočný výlet 
Zasa k nám zavítal advent a s ním aj náš tradičný  
a očakávaný výlet do čokoládovne v Kittsee a do 
prenádhernej Viedne. Vyrazili sme autobusom 
skoro ráno. Cestou sme sa zastavili v čokoládovni, 
kde sme sa dozvedeli o výrobe tejto sladkej 
dobroty. Mohli sme ochutnať, aj si nakúpiť. 
Neskôr naša cesta smerovala do hlavného mesta 
Rakúska. Prechádzali sme okolo krásnych budov, 
vianočne vyzdobenými námestiami a tešili sme sa 
na vianočné trhy na “Rathausplatz”. Tam nájdete 
“všetko”. Od jedla, hračiek, oblečenia po ozdoby 
na stromček. Pochutnali sme si na viedenských 
špecialitkách, nakúpili sme rodičom darčeky a 
spokojní, nabití vianočnou atmosférou sme sa 
vybrali na cestu späť. Cesta bola veselá, plná 
vtipov aj pesničiek. Domov sme prišli unavení, ale 
spokojní, že sme prežili super deň s kamarátmi a 
pani učiteľkami.                  Dominika Hlinková, 5. A

Ondrej Caban žije v nás
7. decembra 1813 sa v dedinke Selce narodil 
kňaz, pedagóg a buditeľ Ondrej Caban. Dlhé 
roky pôsobil aj v Komjaticiach, a práve preto sme 
si dňa 7. decembra 2018 pripomenuli 205. výročie 
jeho narodenia. Na svätej omši nám pán farár 
povedal veľa zaujímavostí z jeho života a 
pôsobenia v Komjaticiach. Po svätej omši sme sa 
presunuli k jeho buste, kde sa nám prihovorila 
pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníkova, ktorá  
vyzdvihla celoživotné dielo nášho patróna školy. 
Po príhovore už nasledovalo kladenie venca k 
jeho buste.                           

Natália Krajčovičová, 8. A

                                                                                                                                                                                                                                                       
Kam na strednú školu

11. ročník Vianočných tvorivých dielní spojených 
s prezentáciou stredných škôl sa konal v 
Kultúrnom dome v Komjaticiach počas decembra 
2018. Akciu organizovala pani zástupkyňa a 
výchovná poradkyňa Mgr. Martina Karasová. Na 
začiatku sa žiakom prihovorila pani riaditeľka a 
pán starosta, zaželali nám prijemne strávený čas. 
Prezentácie sa zúčastnilo 22 škôl zo širokého 
okolia. Gymnázia a stredné školy s rôznymi 
odbormi. Podujatie bolo primárne určené 
ôsmakom a deviatakom a ich rodičom, ktorí 
dostali podrobné informácie o štúdiu na 
zúčastnených školách. Žiaci si mohli vybrať 
strednú školu, o ktorú javia záujem a zistiť aké 
odbory ponúka, koľko trvá štúdium, koľko žiakov 
škola má, alebo aké náročné sú prijímacie skúšky. 
A keďže to boli aj tvorivé dielne, nájsť sme tu 
mohli aj predajcov z Komjatíc a zo širokého 
okolia, a tiež tvorivé deti z našej školy. Ponúkali 
vianočné ozdoby, háčkované hračky, medovníčky 
či drevené figúrky… Všetky výrobky boli krásne 
a šikovnosť predajcov i detí “dychberúca”. 
Vianočné tvorivé dielne nás všetkých naladili na 
tú pravú atmosféru Vianoc. 

Natália Krajčovičová, 8. A
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Tancuj, tancuj…
Tak ako po iné roky, aj počas školského roka 
2018/19 prišla ponuka na výučbu spoločenských 
tancov pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. 
Výučbu tancov zastrešila tanečná škola Viva z 
Nových Zámkov. Na kurz sa prihlásilo množstvo 
detí. Na tréningoch sme sa schádzali každý 
utorok podvečer. Naučiť sa tance ako chacha, 
salsa, tango, anglický valčík, viedenský valčík či 
polka bolo pre nás všetkých veľkou výzvou a 
zároveň túžbou. Ako sme sa postupne 
zdokonaľovali v tancoch, tak aj naše oblečenie sa 
menilo z tenisiek, džínsov a mikín na krásne 
spoločenské šaty a topánky. Kurz trval 3 mesiace 
a jeho vyvrcholením bol záverečný ples. Dievčatá 
v nádherných spoločenských šatách a chlapci v 
oblekoch si spolu s lektorom pripravili pre 
rodičov ukážky tancov, ktoré sa naučili. Súčasťou 
bol aj tanec s rodičmi. Tešili sme sa aj na súťaž o 
najlepšieho tanečníka a tanečníčku. Dievčatá si 
pre túto príležitosť pripravili venčeky a chlapci 
zasa náramky. Kráľovnou plesu sa stala Danka 
Olahová a kráľom Michal Baťo. Po oficiálnom 
programe nasledovala voľná zábava. Tu už 
definitívne opadla zo všetkých nervozita. Večer 
dopadol výborne. Zábava bola skvelá, čoho 
znakom je, že domov sa išlo až neskoro v noci.

Sára Ivanová, 8. A

Predstavili sme talenty

Slávnostná vianočná akadémia pri 
príležitosti 45. výročia našej školy 

bola vyvrcholením roka 2018. Konala 
sa 19. decembra v kultúrnom dome. Vo 

vianočnom pásme plnom krásnych piesní 
a kolied, recitácie, tanečných čísel, scénok a 
vinšov svoj talent predstavili žiaci prvého a 
druhého stupňa Základnej školy Ondreja Cabana 
v Komjaticiach, ktorí sa na večer pripravovali pod 
vedením svojich triednych učiteľov. Vianočná 
akadémia bola venovaná aj patrónovi našej školy, 
Ondrejovi Cabanovi. Počas akadémie sa vo 
vestibule KD konala výstava výtvarných a 
literárnych prác žiakov s témou výročia školy a s 
témou Ondreja Cabana. Vystavené boli aj školské 
kroniky, fotografie z archívu školy a učebné 
pomôcky. Vianočnú školskú akadémiu a výstavy 
zastrešili pani učiteľky Mgr. Lucia Repková a 
Mgr. Martina Šilhavíková. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k 
dielu a pomohli pri realizácii akadémie. 
ĎAKUJEME. 

Mgr. Lucia Repková
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“Nezabúdaj na oblúky…”
Januárový, poprázdninový lyžiarsky kurz sme si 
užili ako sa len dalo… Zúčastnilo sa ho 44 detí a 3 
učitelia, pán učiteľ Mgr. Martin Vanko, pani 
učiteľka Mgr. Katarína Papierniková a pani 
učiteľka Mgr. Veronika Andočová. Na začiatku 
“to bolo zložité”, pretože sme si museli breh 
“vyšliapať”, keďže na vleku sme ísť ešte nevedeli. 
Učitelia sa s nami natrápili. Ale počas prvého dňa 
lyžovania sme to zvládli a “vlek bol náš”. Bolo to 
super, nemuseli sme šliapať a lyžovanie nás bavilo 
viac a viac. Úvod bol úspešne za nami. Neskôr, 
nás odvážnejších, zobrali na väčší svah. Bolo to 
úžasné, že deti, ktoré stáli prvý raz na lyžiach 
robili také pokroky a nebol pre ne problém ani 
rýchlejší vlek. Veľkým problémom sa však stali 
oblúky, ktoré mnohí spolužiaci nerobili. Učitelia 
nám povedali, že lyžovanie nie je o rýchlosti a 
rovnej jazde dolu svahom, ale o správnych 
oblúkoch a o sklone. Tú vetu sme si zapamätali 
všetci a snažili sme “rozkaz” splniť.
Každý deň sme lyžovali 8 hodín. Okrem stredy, tá 
bola taká voľnejšia. Mohli sme si vybrať či 
pôjdeme do wellnesu alebo do jaskyne.  
Nikomu sa nič nestalo a prišli sme domov šťastní, 
zdraví a s kopou zážitkov. 
Verím, že naše nové lyžiarske zručnosti využijeme 
a budeme sa už iba zdokonaľovať.

Radovan Tóth, 7. B

Svätý Mikuláš 
navštívil deti aj seniorov

19



ROČNÍK 2/ČÍSLO 1

ČO SME V 
ŠKOLE ZAŽILI 

Školský ples oslávil osemnástku

Januárový školský ples sa tento rok stal 
“dospelým” a počtom zúčastnených hostí 
najbohatším, hostí bolo neskutočných 270. 
Pred siedmou hodinou podvečer sa začali 
schádzať dámy v nádherných spoločenských 
šatách a páni v  oblekoch. Hostia prichádzali s 
úsmevom na tvári. Pani riaditeľka v slávnostnom 
príhovore spomenula osemnástiny školského 
plesu, ale aj tohtoročné 45. výročie ZŠ Ondreja 
Cabana, poďakovala za priazeň a popriala 
zúčastneným príjemnú zábavu. Nasledoval 
kultúrny program, v ktorom sme mali možnosť 
vidieť krásne, ľudové svadobné pásmo našich 
žiakov, členov komjatického detského folklórneho 
súboru MLADOSŤ pod vedením Ing. Martiny 
Kelemenovej. Na harmoniku im hral Filip Kollár. 
Na ľudovú nôtu nám zahrala ľudová speváčka 
Natália Kováčová. Slávnostný prípitok predniesol 
zástupca starostu obce Komjatice, pán Dr. 
Ľudovít Galbavý. Nasledujúci úvodný valčík 
otvoril XVIII. Školský ples. Do tanca hral skvelý 
Dj Roland. 
K dispozícii bol aj selfiebot, v ktorom si mohli 
hostia zhotoviť skupinovú fotografiu, ktorú si 
odniesli na pamiatku. Tradičným sa stal aj školský 
fotokútik, tento rok na tému “knižnica”. Hostia si 
mohli pochutnať na výbornom jedle, chutnej 
torte, slaných a sladkých dobrotách, ovocí, alku i 
nealku. Počas prestávok zaspievala a zahrala 
ľudová speváčka s hudobným doprovodom. 
Výťažok z tohtoročnej tomboly - neskutočných 
3818,- EUR bude použitých na vybudovanie 
zelenej oddychovo-relaxačnej zóny v areáli školy.  
Pôjde o osadenie lavičiek, preliezok, vybudovanie 

prístreškov pre bicykle a výsadbu 
kríkov. Účastníci plesu mohli vyhrať 

rôzne poukážky, darčekové koše, 
kozmetiku či elektroniku alebo spotre-

biče do domácnosti. Tým, ktorým šťastie 
v tombole neprialo sa tešili, že podporili 

nový projekt našej školy.
V sále vládla veselá, príjemná a priateľská 
atmosféra a hostia sa pri výborne namixovanej 
hudbe bavili až do skorého rána.

Sára Ivanová 8. A
Bibiana Trstenovičová 8. B

Viete, že máme TANČIAREŇ? 
Projekt Tančiareň (šk. rok 2017/18) bol 
spolufinancovaný z výťažku tomboly, zo XVII. 
Školského plesu, vo výške 3671,- EUR. 
Z týchto peňazí sa spolufinancovalo: rekonštruk-
cia priestorov - rozvody elektrickej energie, 
stierky, nivelácia, maľovanie, sanita, plávajúca 
podlaha, zrkadlá, žalúzie, stoličky. 
Tančiareň sa v súčasnosti využíva ako reprezen-
tačná miestnosť školy a zároveň ako prednášková 
miestnosť a zasadačka pri rôznych podujatiach a 
samozrejme ako tréningová miestnosť pre DFS 
Mladosť a iné záujmové krúžky.  
Srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, za 
podporu našich projektov a za priazeň, ktorú 
našej škole prejavujete.               

Mgr. Lucia Repková
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Renesancia zblízka

Počas februára nás v škole navštívili členovia 
historickej spoločnosti Bojník z Bojníc a spolu s 
nimi sme sa preniesli do obdobia renesancie. 
Doplnili naše poznatky o “pikošky” o známom 
Leonardovi da Vincim a jeho najslávnejších 
obrazoch: Posledná večera a Mona Lisa. Mnoho 
sme sa dozvedeli aj o ďalších významných  
osobnostiach naších dejín napr. Matejovi 
Korvínovi, Alžbete Báthoryovej… Divadelníci 
oblečení v dobových kostýmoch navodili tú 
správnu “renesančnú atmosféru” a my sme so 
záujmom počúvali príbehy a zaujímavosti o 
udalostiach, vynálezoch a  osobnostiach tej doby. 
Predstavenie sa nám veľmi páčilo a už teraz sa 
tešíme na pokračovanie.   

 Natália Krajčovičová, 8. A
Bibiana Trstenovičová 8. B

Raz budem zachraňovať aj ja 
Dnes ráno sa mi stávalo ľahšie, lebo sme sa 
chystali so spolužiakmi a s pani učiteľkou Mgr. 
Máriou Machatovou na dobrovoľný odber krvi, 
ktorý sa konal v kultúrnom dome. Po príchode 
pani učiteľka vyplnila dotazník pre pani doktorku 
a po chvíľke čakania v rade sme sa dostali k pani 
doktorke, ktorá urobila pani učiteľke základné 
vyšetrenia - zmerala jej krvný tlak a množstvo 
železa v krvi. Prešli sme k ležadlu s operadlom, 
kde sa pani učiteľka pohodlne usadila a pani 
sestrička jej odobrala krv. Po odbere krvi sme 
zamierili k stolom s občerstvením, kde sme 

ochutnali výborný makový koláč s čajom. Plní 
zážitkov sme sa vrátili do školy, kde sme aj 
ostatným spolužiakom porozprávali, čo sme zažili. 
Darcovia krvi zachraňujú životy ľuďom na 
pokraji smrti. Som rada, že nám pani učiteľka 
ukázala, ako sa dá týmto ľuďom pomôcť. Keď 
budem dospelá, tak chcem darovať krv aj ja.

  
Sofia Repková, 4. B

Zamerali sme sa na obdobie komunizmu
V rámci prípravy na dejepisnú olympiádu som 
spolu s pani učiteľkou Mgr. Müllnerovou a so 
skupinou ôsmakov a deviatakov navštívila Štátny 
archív v Nových Zámkoch. Zamerali sme sa na 
obdobie komunizmu na Slovensku. Pozreli sme si 
aj prezentáciu o histórii Nových Zámkov. 
Pracovníčky nám ukázali knihy, noviny,  vysved-
čenia, časopisy. Natrafili sme aj na triednu knihu 
z komjatickej Ľudovej školy z konca 50. rokov 19. 
storočia. Dozvedeli sme sa množstvo zaují-
mavostí,  ktoré nám pomohli na olympiáde. 

             Bibiana Trstenovičová 8. B
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Pripútaní 
k lanu

Počas uplynulého školského polroka sa partia 
učiteľov - dobrodruhov z našej školy vybrala na 
adrenalínový výlet. Naša cesta smerovala do 
Nízkych Tatier. Cieľom bola jediná sprístupnená 
v y s o k o h o r s k á j a s k yň a n a S l o v e n s k u , 
nachádzajúca sa v centrálnej časti hrebeňa 
Nízkych Tatier, na južnej strane masívu 
Ďumbiera . Ta jup lná Jaskyňa m ŕ tvych 
netopierov. Zaujímavý názov jej prisúdilo 
množstvo netopierích kostičiek, nájdených v 
rôznych častiach jaskyne. Jej vchod leží vo výške 
1520 m n. m. “Cestu hore” sme zvládli pomerne 
rýchlo, hoci bolo šmykľavo. Stúpali sme asi 
hodinu kamenistým horským chodníkom od 
Trangošky smerom na Ďumbier.
Prehliadka Jaskyne mŕtvych netopierov je totiž 
trošku iná, na akú ste zvyknutí. Zabudnite teda 
na široké promenádne chodníky so zábradliami. 
Nás čakali nízke stropy, úzke priestory, ale aj 
jazierko či hlboké priepasti, na ktorých dno sme 
nedosvietili ani s baníckou čelovkou. Pohybovali 
sme sa “pripútaní” k oceľovému lanu a s prilbou 
na hlave. 
V temnom, vlhkom a chladnom prostredí s 
liečivým účinkom na horné dýchacie cesty sme sa 
preniesli, v tejto azda najstaršej jaskyni 
Slovenska, do minulosti takmer o dve desiatky 
miliónov rokov naspäť a odniesli sme si 
nezabudnuteľný zážitok. 

Mgr. Lucia Repková

Deti objavovali svet kníh  

Pod záštitou p. učiteľky Mgr. Janky Slošárovej 
navštívila našich prvákov autorka detskej knihy 
pani Silvia Lidajová, ktorá predstavila svoju 
knihu Rikiho dobrodružstvá. Kniha je určená pre 
deti predškolského a mladšieho školského veku. 
Autorka v každej triede predčítala úvod svojej 
knihy, samozrejme spoločnosť jej robil jej 
oranžovy maskot. Žiaci sa zoznámili s hlavnou 
postavou kocúrikom Rikim, jeho rodičmi a 5 
súrodencami. Kniha má výchovný charakter, 
približuje deťom základné otázky, ktoré si 
niekedy kladú aj ony samy, napr. načo sú nám 
mliečne zúbky. Predstavila žiakom zaujímavosti 
zo života mačiek, koľko majú fúzov, načo slúžia, 
prečo majú mačky na labách vankúšiky a 
podobne. Na záver mala pre žiakov pripravené 
pracovné listy s labyrintom a náučnú stranu, kde 
žiakom vysvetlila rozdiely v stravovaní myší, 
mačiek, kráv a opíc. Potom si mohli žiaci 
nakresliť, čo by dali svojej mačke na jedenie. Na 
záver žiakov naučila kresliť svoju vlastnú mačku, 
vyfarbiť si ju. Žiaci boli z knihy nadšení, pričom 
im bol hravou formou priblížený svet kníh.

Mgr. Janka Slošárová
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NÁBOJ JUNIOR 

Koncom novembra 2018 sa žiaci z 9.A a 9.B v 
zložení: Dávid Barta, Marek Kollár, Dominika 
Dragúňová a Patrik Švajda, pod vedením pani 
riaditeľky Mgr. Marty Gocníkovej, zúčastnili na 
7. ročníku medzinárodnej matematicko-fyzikálnej 
súťaže NÁBOJ JUNIOR v Šuranoch.
Obsadili krásne 3. miesto, hoci počet bodov  
dosiahli taký istý ako malo družstvo na 2. mieste, 
avšak rozhodol počet výpočtov. 
Srdečne blahoželáme!

Úspech v iBobrovi 

V novembri sa žiaci našej školy zapojili do 
informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom 
súťaže bolo podporiť záujem o informačné a 
komunikačné technológie.
Pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková 
poďakovala oceneným žiakom za reprezentáciu 
školy v súťaži a odovzdala im diplomy a sladké 
odmeny. 
Všetkým oceneným gratulujeme.

Mikulášska latka 
V deň svätého Mikuláša sa konala v našej 
škole už tradičná športová akcia, 

Komjatická mikulášska latka. Žiaci zabojovali a 
dosiahli perfektné výsledky. Počet účastníkov bol 
64. Víťazom blahoželáme.
Výsledky:
Kategória žiakov 4. a 5. roč.
Chlapci:
Tomáš Leckéši 4.B 126 cm
Samuel Gajdošík 5.B 120 cm
Tadeáš Vanko 5.A 115 cm
Dievčatá:
Tímea Žikmundová 5.B 110 cm
Nina Petrášová 4.A 105 cm
Dominika Hlinková 5.A 105 cm
Kategória žiakov 6. a 7. roč.
Chlapci:
Martin Peregrin 7.A 146 cm
Filip Tokoly 6.B 140 cm
Gabriel Koszorú 7.B 135 cm
Dievčatá:
Hanka Hanesová 7.A 130 cm
Kristína Palová 6.B 125 cm
Lenka Révayová 6.A 120 cm
Kategória žiakov 8. a 9. roč.
Chlapci:
Patrik Švajda 9. A 164 cm
Peter Hayden 8.B 162 cm
David Barta 9.B 150 cm
Dievčatá
Veronika Bóriková 9.B 120 cm
Anna Smiešková 9.B 120 cm
Monika Hašková 8.B 120 cM

Cezpoľný beh žiakov 
V mesiaci október sa naše družstvo žiačok v 
zložení Hanka Hanesová (7.A), Kristína Palová 
(7.B), Dominika Hlinková (5.A) zúčastnili 
okresného finále v cezpoľnom behu, kde obsadili 
2. miesto a postúpili do krajského kola. Ani v 
krajskom kole sa nestratili a získali 3. miesto.
Blahoželáme.
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Ochranárik 

Žiaci našej školy 
s a z ú č a s t n i l i 
výtvarnej súťaže 
Ochranárik - čísla 
tiesňového volania 
1 1 2 a c i v i l n e j 

ochrany, ktorú organizoval odbor krízového 
riadenia Okresného úradu Nové Zámky.
Žiačka 4.B triedy Magdaléna Romanová, s 
menšou pomocou svojich spolužiakov, zhotovila 
kalendár na danú tému. V okresnom kole sa 
umiestnila na 1. mieste.
Srdečne gratulujeme!

Šaliansky Maťko  

Školské kolo súťaže v prednese slovenskej 
povesti, Šaliansky Maťko, sa konalo 17. 
decembra 2018, pod vedením pani učiteľky Mgr. 
Lucii Repkovej. V súťaži sa zúčastnilo 16 
žiakov. Víťazi z každej kategórie absolvovali v 
januári okresné kolo súťaže.
Víťazi školského kola:
I. kategória (2., 3. ročník): Viliam Novák, III.A  
(pripravovala p. uč. Cagáňová)

II. kategória (4., 5. ročník): Nicolas 
Černák, V.A  (pripravovala p. uč. Repková)
III. kategória (6., 7. ročník): Katarína 

Bihariová, VII.B (pripravovala p. uč . 
Behulová)
Víťazom blahoželáme!   

Miluje angličtinu 
16. januára 2019 sa 
konal 29. ročník 
o k r e s n é h o k o l a 
O l y m p i á d y v 
anglickom jazyku na 
Z á k l a d n e j šk o l e 
Gábora Bethlena v 
Nových Zámkoch. 
Našu školu v ňom 
vynikajúco repre-
zentovala Tamarka 
Nerečová zo 7.A 
triedy, ktorá v mimo-
riadne silnej konku-
rencii, 23. súťaž-
i a c i c h , z c e l é h o 
okresu získala pre našu školu úžasné 3. miesto s 
tesnou stratou na zlatú a striebornú medailu. 
Tamarku pripravovala pani učiteľka Mgr. 
Miroslava Mullnerová. Gratulujeme!

Zabodoval v nemčine 
ZŠ Hradná v Nových Zámkoch usporiadala 17. 
januára 2019 okresné kolo Olympiády 
v nemeckom jazyku a zástupca našej školy tam 
rozhodne nemohol chýbať. Túto zodpovednú 
úlohu na seba zobral Denis Husz, žiak 8.A triedy 
a zhostil sa jej vynikajúco. V tvrdej konkurencii 
desiatich súperov z celého novozámockého 
okresu obsadil úžasné 
2. miesto a môže nás 
reprezentovať aj na 
krajskom kole, ktoré 
sa uskutoční v Nitre. 
Pripravovala ho pani 
u č i t e ľ k a M g r . 
Veronika Andočová. 
Denisovi srdečne 
gratulujeme a želáme 
mu veľa úspechov 
v ďalšom kole!
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Geografiu majú v 
malíčku 

Žiakov na okresné kolo olympiády pripravoval 
pán učiteľ Mgr. Filip Vaško.
5. ročník
2. J. Vilímek, 5.B, 80b Ú
27. A. Ulejová, 5.A, 53b 
33. M. Piková, 5.A, 48b 
6. a 7. ročník
1. L. Fryštiková, 7.A, 83b, Ú - postup 
do krajského kola
3. H. Hanesová, 7.A, 82b, Ú - postup 
do krajského kola
6. L. Kuťka, 6.A, 77b, Ú
8. a 9. ročník
3. M. Ulej, 9.A, 88b, Ú - postup do krajského 
kola
9. D. Dragúňová, 9.B, 84b, Ú
10. Marek Kollár, 9.B, 78, Ú

11.2.2019, sa v našej 
t a nč i a r n i o d m e -
ňovalo diplomami aj 
sladkou tortou. Pani 
r i a d i t e ľk a M g r. 
Marta Gocníková 
u d e l i l a v š e t kým 
účastníkom Geogra-
fickej o lympiády 
diplomy a pán učiteľ 
Mgr. Filip Vaško, 

ktorý žiakov na súťaž 
pripravoval odmenil svojich "zverencov" sladkou 
dobrotou. Tortou, ktorú pripravila jeho 
manželka. 
Všetkým oceneným ďakujeme za reprezentáciu 
našej školy a postupujúcim žiakom, do krajského 
kola, želáme veľa úspechov a šťastia.

Skvelí v matematike
Kategória Z5 a Z9
V okresnom kole MATEMATICKEJ 

OLYMPIÁDY sa zúčastnili víťazi školského kola 
MO.
Ich umiestnenie bolo nasledovné:
Kategória Z5
Tomáš Karas, 5.A, 13. miesto
Juraj Macko, 5.A, 31. miesto
Martina Piková, 5.A, 31. miesto
Dominika Hlinková, 5.A, 47. miesto
Kategória Z9
Marek Kollár, 9.B, 5. miesto, postupuje na 
krajské kolo
Dávid Barta, 9.B, 12. miesto
Michal Zajíček, 9.A, 12. miesto
Matúš Zajíček, 9.A, 20. miesto
Žiakom ďakujeme za reperezentáciu našej školy 
na OK. Žiakov pripravovala vyučujúca Mgr. 
Mária Kéryová.

Hviezdoslavov Kubín
Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy  
Hviezdoslavov Kubín, sa konalo 24. januára 
2019, pod vedením pani učiteľky Mgr. Naďky 
Behulovej. V súťaži sa zúčastnilo 39 žia-
kov. Víťazi z každej kategórie absolvovali vo 
februári obvodné kolo súťaže.
Víťazi školského kola:
I. kategória: poézia: Martin Trstenovič 4.A  
(pripravovala p. uč. Fridrichová),
próza: Melisa Uhrovská 3.B (pripravovala p. uč. 
Cagáňová),  
II. kategória: poézia: Hana Šimunková 5.B 
(pripravovala p. uč. Nerečová), próza: Nina 
Francelová 6.A (pripravovala p. uč. Nerečová),
III. kategória: poézia: Katarína Trstenovičová 
8.B (pripravovala p. uč. Behúlová), próza: 
Damián Laboš 9.B (pripravovala p.uč. Repková).
Víťazom blahoželáme!   
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Vynikajú v histórii 

Dňa 14.2.2019 sa v budove Základnej školy na 
Mostnej ulici konalo okresné kolo dejepisnej 
olympiády, v ktorom našu školu opäť vynikajúco 
reprezentovali naši žiaci. Súťaže sa zúčastnilo 108 
žiakov z 20 základných škôl v okrese. Všetci naši 
žiaci ďaleko prekročili hranicu úspešnosti 60 
bodov a získali vynikajúce umiestnenia, pričom 
štyria z nich postúpili do krajského kola.
Kategória 9: 
1. miesto: Marek Kollár - 97 bodov 
2. miesto: Dominika Dragúňová - 95 bodov
Kategória 8: 
6. miesto: Natálka Krajčovičová - 89 bodov 
15. miesto: Katka Trstenovičová - 71 bodov
Kategória 7: 
1. miesto: Hanka Hanesova - 94 bodov 
2. miesto: Lucka Frištyková - 89 bodov
Kategória 6: 
1. miesto: Ninka Francelová - 84 bodov 
9. miesto: Miška Maďarova - 68 bodov
Na našich žiakov sme náležite hrdí a Marekovi 
Kolárovi, Domče Dragúňovej, Lucii Frištykovej a 
Hanke Hanesovej držíme palce v krajskom kole.
Informovala: Mgr. Miroslava Müllnerová

Po olympiáde, pani riaditeľka Mgr. Marta 
Gocníková, poďakovala pani učiteľke dejepisu, 
Mgr. Mirke Mül lnerove j , za pr ípravu 
žiakov. Všetkým, ktorí sa zúčastnili na okresnom 
kole dejepisnej olympiády poďakovala za 
r e z p r e z e n t á c i u šk o l y a p o s t u p u j ú c i m 
žiakom popriala veľa úspechov v krajskom kole. 

Na úspech si pripili  detským šampanským 
a naši víťazi si pochutnali na výbornej 
marlenke. 

Naša herečka
Hviezdoslavov Kubín 2019, obvodné kolo súťaže 
v prednese poézie a prózy sa konalo dňa 21. 
februára 2019 v Šuranoch. Našu školu 
reprezentovali víťazi školského kola. Všetci sa 
veľmi snažili, úspešná bola Ninka Francelová zo 
6.A, ktorá v II. kategórii v prednese prózy získala 
krásne 3. miesto. Ninku pripravovala pani 
učiteľka Mgr. Andrea Nerečová. Blahoželáme!

Milí deviataci…
Milí deviataci, 
práve prebieha náročný, pre Vás, posledný rok v 
našej škole. Vybrali ste si povolanie, na ktoré sa 
budete pripravovať na strednej škole. Máte za 
sebou Testovanie 9 a niektorí z Vás prijímacie 
pohovory.
  
Jedna etapa Vášho života končí. Možno máte z 
toho strach, možno strach ešte len príde, ale 
chceme, aby ste vedeli jedno. Nič nekončí. Vy 
idete ďalej a nosíte si kľúče od svojho šťastia vo 
vlastnom vrecku. Vôbec to nie je o životných 
skúškach, je to o postoji k tomu, čo príde. 
Veríme, že si vyberiete dobre a my Vám budeme 
držať palce…budete nám chýbať.
 
Zanechali ste tu nezmazateľnú stopu, ktorú zmyje 
až čas. Čakajú vás nové výzvy, noví učitelia, 
spolužiaci i kamaráti. Tak rozprestrite krídla a 
nebojte sa vzlietnuť. Ale s hlavou pri zemi, aby 
vaše očakávania od života boli reálne.
Ďakujeme, že ste nás obohatili o tak veľa. Svet na 
vás čaká, tak leťte!

Vaši učitelia…
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OPÝTALI SME SA VÁS

Aké zvyky dodržiavate na Vianoce?

Pani zástupkyňa Martina Karasová:
“Na Vianoce zachovávam zvyky, ktoré som 
prebrala po mojich rodičoch a starých 
rodičoch. Pred štedrou večerou sa spoločne 
pomodlíme a prečítame si príbeh o narodení 
Ježiška. Potom hádžeme do kútov orechy a 
vinšujeme: Moje milé štyri kúty, aby ste boli 
vždy také plné, ako tieto orechy. Štedrú 
večeru začíname prekrojením jabĺčka a 
rozdaním všetkým pri stole. Potom nasledujú 
oblátky s medom a po nich polievka, ktorú 
varím z rybacej hlavy a zeleniny. Po nej 
klasický šalát a ryba. A po večeri sa už všetci 
tešíme na darčeky, ktoré nám pod stromček 
priniesol Ježiško…”

Pani učiteľka Miroslava Müllnerová:
“Tak ako v iných domácnostiach, ani u nás 
nechýba vianočný stromček a dekorácie. 
Štedrú večeru máme tradičnú - ryba a 
zemiakový šalát. Nasleduje rozdávanie 
darčekov a neskôr polnočná omša. Vianoce sú 
pre nás symbolom rodinnej atmosféry a 
pohody.”

Pani učiteľka Antónia Martinásková:
“Tak ako každý človek, aj ja mám Vianoce 
veľmi rada. Dá sa povedať, že všetky zvyky a 
tradície som si uchovala z detstva. Už 4. 
decembra odlomím konárik z čerešne z našej 
záhrady a dám ho do vázy s vodou. Kým boli 
chlapci malí, každý deň sme čakali, kedy sa na 
konáriku objavia kvety. Týždeň pred 1. 
adventnou nedeľou si vlastnoručne vyrobím 
adventný veniec a veniec na dvere. Spoločne s 
manželom a chlapcami urobíme výzdobu v 
byte. Vianočný stromček zdobíme tiež 
spoločne. Pečiem medovníky a linecké pečivo. 
Pri vykrajovaní mi pomáhajú mladší synovia. 
K štedrej večeri si sadáme o 17.00 hod. 
Spoločne sa pomodlíme. Jeme oblátky s 
medom a cesnakom, lebo v živote chodí dobré 
so zlým, rozkrojíme jabĺčko na hviezdičku, či 

budeme všetci zdraví. 
Po tom večer iame 

opekance s bryndzou a 
rybu so zemiakovým 
ša lá tom. Po večer i 

odložíme zo stola a pri 
stromčeku si rozdáme               

darčeky. Spoločne sledujeme rozprávky v 
televízii. Nesmie chýbať Popoluška ani 
Mrázik. Vyjedáme vianočné pečivo, pijeme 
horúci jablkový čaj so škoricou a medom a 
všetci spolu hráme spoločenské hry. 
Navštevujeme rodinu, priateľov a vinšujeme 
im.”

Pani učiteľka Darina Barátová:
“Na Vianoce u nás nesmie chýbať veľká živá 
borovica a tradičná štedrá večera a 
vyzdobenie celého domu.”

Pani učiteľka Veronika Andočová: 
“V rodine oslavujeme tradičné Vianoce. Celý 
Štedrý deň "nepapám", aby som uvidela zlaté 
prasiatko. :-) Na začiatku štedrovečernej 
večere sa pomodlíme, a potom si rozdáme 
jabĺčka, orechy, cesnak, oblátky a med. Nikto 
okrem mamičky nemôže vstať od stola. Po 
večeri zazvoní zvonček a oznámi nám príchod 
Ježiška a samozrejme aj darčekov. Neskôr 
večer ideme koledovať našej babičke.”

Pani učiteľka Martina Šilhavíková: 
“Žijeme Vianocami celý december, čo zahŕňa 
upratovanie, pečenie a vyzdobovanie. 
Vianočný stromček zvyčajne ozdobíme týždeň 
pred Vianocami. Štedrý deň je u nás 
nezvyčajný, lebo moja neter sa narodila na 
Štedrý deň a vždy doobeda oslavujeme jej 
narodeniny. Poobede varíme večeru, 
šošovicovú polievku, pečeného kapra a 
zemiakový šalát. Večeriame pri sviečkach, 
jeme oblátky s medom. Tradícia našej rodiny 
je prípitok na zdravie.”

Pýtali sa členovia redakčnej rady
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Literárna 
súťaž pri 
príležitosti 
45. výročia 
školy

Literárnu súťaž organizačne zastrešila 
pani učiteľka Mgr. Lucia Repková. 
Tematicky boli práce zamerané na 45. 
výročie našej základnej školy a na  
osobnosť Ondreja Cabana a jeho 
pôsobenie v Komjaticiach. Počas trvania 
súťaže získali žiaci množstvo informácií 
o patrónovi našej školy vďaka svojim 
pani učiteľkám a vďaka rodičom. 
Nadobudnuté vedomosti sa stali 
súčasťou prác. Najkrajšie práce, bolo 
ich naozaj neúrekom, boli súčasťou 
výstavy na Slávnostnej vianočnej 
akadémii v KD. Víťazné práce boli 
ocenené diplomami.
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Výtvarná súťaž pri 
príležitosti 45. 
výročia školy 

“Nášmu Cabanovi”
Výtvarná súťaž sa konala 
p o d t a k t o v k o u p a n i 
uč i t e ľky Mgr. Naďky 
Behúlovej. Tematicky boli 
p r á c e z a m e r a n é n a 
osobnosť Ondreja Cabana a 
j e h o p ô s o b e n i e v 
Komjaticiach. Najkrajšie 
práce boli súčasťou výstavy 
na Slávnostnej vianočnej 
akadémii v KD. Víťazné 
p r á c e b o l i o c e n e n é   
d i p l o m a m i . D n e s j e 
množstvo výtvarných i 
literárnych prác súčasťou 
výstavy v budove našej 
základnej školy.
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1. miesto

2. miesto

3. miesto

Víťazné práce
1. stupeň ZŠ

1. Mia Pizúrová, 3.A
2. Kristína Kuzmická, 1.C
3. Eva Haydenová, 4.B

Víťazom blahoželáme!
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Výtvarná súťaž pri 
príležitosti 45. 
výročia školy 

“Nášmu Cabanovi”

Víťazné práce
2. stupeň ZŠ

1.Martin Peregrin, 7.A
2.Barbora Bakuľová, 8.A
3.Viktória Pastuchová, 7.B

Víťazom blahoželáme!
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1. miesto

3. miesto

2. miesto
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Nášmu Cabanovi
Pred rokmi, bolo to už dávno,
prišiel sem medzi nás
nádejný duchovný, múdry 
a dobrý kňaz.

Národovec, veľký vzdelaný človek,
Slovák a štúrovec.

K modlitbám vyzýval,
k učeniu i k piesenkám.
Čo iní nestihli,
s láskou urobil on sám.

Prebudil našu dedinu,
osladil i krajec chleba.
Vyťažil každú hodinu,
obstaral všetko, čo bolo treba.

Ešte si pamätá komjatická fara
hrdého pána farára,
čo žandári prenasledovali 
ako pansláva. 

Na svojich pleciach niesol
tiaž osudu bez viny.
Nežil naprádzno ani deň jediný.

Z jeho usmiatych žiačikov
vyrástla svieža mlaď,
ktorá naveky bude 
nášho kňaza ctiť a milovať.

Jeho odkaz sa hlási,
aby oslovil naše svedomie.
Umožnil hodnotiť,
v čom sme posolstvo
naplnili a v čom ešte nie.

Ak sme ho sklamali,
nech nám to prepáči.
Večne vďační mu budeme,
my, komjatickí rodáci. 

Mgr. Nadežda Behulová

Deviatacké aforizmy
Povedala moja mama,
nebúchaj si hlavu sama.
V okolí je ľudí dosť,
obkukaj si skúsenosť.
Vaneska, 9. B

Ležal Janko sám na peci,
nepomáhal na poli.
Večer kričí: mamko moja,
hladom bruško ma bolí.
Vedz Ty Janko lenivý, teraz Ty to vedz,
nech Ti večeru zohreje, tá Tvoja veľká pec.
Marek, 9. B

Kedysi sa hovorilo, 
najďalej dôjdeš poctivo.
Iná doba, iné mravy,
dnes to už neplatí.
Oklam druhých,
nie seba,
motto súčasného sveta.
Dominika, 9. B

Ona milovala, on odmietal,
vôbec si ju nevšímal.
On miloval inú,
vraj lepšiu slečnu.
Keď však zistil, že je zlá,
ako z pekla kráľovná,
začal si ju ihneď všímať,
no ona ho už inak vníma.
Alexandra, 9. B

Výroky našich žiakov
*Samo Chalupka presadzoval lásku k 
ženám.
*Mikuláš Koperník bol zberateľom 
ľudových rozprávok.
*Aké noviny vydával Ľ. Štúr? Hlava nad 
kozou.
*Nahraď slovo milujem Ťa synonymom: 
boškávám Ťa
*Mimojazykové prostriedky pri príhovore: 
Byť vystretý jak palica.
*Vyhľadaj v texte sloveso a vyčasuj ho: ja 
som kapor, ty si kapor, on je kapor…
*Vyskloňuj podstatné meno stolička v sg.: 
ja stolička, ty stolička, on stolička, my 
stolička, vy stolička, oni stolička.
*Vysvetli pojem prestávka (pauza) v reči. 
Prestávka je na to, aby sme sa najedli a 
napili. (správne: Prerušenie prúdu reči na 
istý čas.)
*Kto uzákonil spisovnú slovenčinu? 
Leopold Pec.
*Utvor podstatné meno ženského rodu od 
slova pedagóg. Pedagogyňa.
*V symbolizme autori využívajú svoju 
intonáciu. (malo byť intuíciu)

Vaša redakcia
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Šťavnatý grankový koláč 

Ingrediencie:
4 vajcia
1 hrnček polohrubej múky
1 hrnček kryštálového cukru
1 hrnček granka
1 hrnček oleja
1 prášok do pečiva
Na polevu:
1 čokoláda na varenie
maslo, džem na potretie

 

POSTUP

Všetky ingrediencie si spolu vymiešame v miske. 
Pečieme pri teplote 180°C cca (25 minút, no čas si 
treba odsledovať, je to individuálne pri každej 
rúre). Mierne vychladnuté cesto natrieme 
džemom a roztopenou čokoládou.

VAŠA REDAKCIA Vám praje dobrú chuť!           
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Varíme s 
AKTOVKOU

VYMAĽUJ SI
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RELAX

Zdroj: http://matika.ide.sk/index.php?ut=zau&s=4&kep=10&anim=OFF#sem 34

RIEŠ SUDOKU Pospájajte štyrmi úsečkami týchto deväť 
bodov tak, aby všetky úsečky na seba 
postupne nadväzovali (jedným ťahom).

Premiestnite dve zápalky tak, aby ste dostali 3 malé a 1 veľký štvorec.

Opravte chybnú rovnicu premiestnením jednej zápalky.
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Stretol krátkozraký Kamil v parku známu. 
Nazrie do kočíka a lichotí jej:
To sú krásne dvojičky! Obaja sú chlapci?
Iba ten vľavo. Napravo je melón.

V ZOO: Tatiii, prečo na nás tá gorila za sklom 
tak hnusne čumí? Psst, ticho deti! Sme pri 
pokladni!

Krtko hľadal malé mušky,
iba míny boli všade.
Zakúsil však do rozbušky
a už lietal po záhrade!
 
Vždy som si myslela, že moji susedia sú celkom 
milí ľudia. Ale potom si dali heslo na Wi-Fi.

V škole sa katechéta pýta: Čo robil Noe po 
potope? Deti odpovedajú: Sušil sa.

Ide baba Jaga po koľajniciach, keď tu zrazu 
zapíska lokomotíva. Baba Jaga sa ani neobzrie, 
iba si hovorí:
Slušné baby sa na vypiskovanie neobzerajú.

Otec informatik sedí večer pri počítači... 
Dojde k nemu jeho žena a hovorí: Zlatko, ulož 
prosím deti do postele. 
A on na to: …uložiť alebo uložiť ako?

Fotograf: Chcete fotečku farebnú alebo 
čiernobielu? Zebra: Provokuješ?!

Ide chlapík po parku a zrazu zbadá babku na 
strome. Spýta sa jej: 
Čo babka, Redbull, Redbull? 
Ale kdeže... pitbull.

Ako sa volal Pribinov syn? - pýta sa pani 
učiteľka. Pribináčik, odpovie žiak.

Ide chlapík s náklaďákom po diaľnici, no 
neodhadne výšku nákladu a zasekne sa pod 
mostom. O chvíľu je na mieste policajné auto, 
policajt príde k vytočenému šoférovi a pýta sa 
ho: Tak čo pán vodič, zasekli ste sa, že?
No nie, veziem most a došla mi nafta.

POZNÁMKY V ŽIACKEJ KNIŽKE
-Na hodine dejepisu trúbil stočeným zošitom 
štátnu hymnu!
-Pozerá sa na mňa cez zelené priesvitné 
pravítko a smeje sa mi, že som zelený.
-Zjedla pomôcky na výtvarnú výchovu.
-Hlási sa nohami.
-Jazdí nosom po lavici, aby to pískalo.

ZDROJ: http://www.rehot.sk/vtipy/najnovsie
https://www.facebook.com/kukucka.carbe/?fref=ts
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NESKÚŠAČIK 
Milí kamaráti, 
ak budete mať 
šťastie, nájdete 

v aktuálnom 
čísle časopisu 
p r i p e v n e ný 
k u p ó n 

“NESKÚŠAČIK”. 
Vaša šanca je veľká.

Prajeme Vám veľa 
šťastia!
(Pravidlá na pou-
žitie ”Neskúšačika” 
sú nezmenené! Neskúšačik 
platí do vydania ďalšieho 
čísla časopisu.) 

Spolupráca so školskou redakčnou radou

Prácu školskej redakčnej rady koordinuje pani 
učiteľka Mgr. 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 aj učitelia. 
V časopise sa snažíme oboznámovať 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 
učiteľke doručiť osobne alebo poslať na e-mail: 
lucia@repkova.eu. Zároveň môžete posielať aj 
Vaše príspevky, ktoré by mohli byť v budúcnosti 
zverejnené. Ďakujeme. 

           VAŠA REDAKCIA
Poďakovanie patrí Mgr. Naďke Behulovej a Ing. 
Michalovi Repkovi za spoluprácu pri jazykovej 
korektúre časopisu AKTOVKA.

Nájdeš ho  
práve Ty???


