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NAŠE AKTIVITY A ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH V TOMTO 

ŠKOLSKOM ROKU 

 

Ani sme sa nenazdali a vstúpili sme do 

2. polroka školského roka 2010/2011. 

Ţiaci sa pod vedením svojich vyučujú-

cich zapojili do rôznych aktivít 

a súťaţí.  

 
V rámci turistického krúţku navštívili 

s pani učiteľkou Valachovičovou hrad 

Korlátko, pozreli si historickú Trnavu, 

Trenčiansky hrad a zrúcaniny kláštora 

Katarínka. 

20. októbra si deti prvého stupňa ove-

rili svoje vedomosti a zručnosti z do-

pravnej problematiky na dopravnom 

ihrisku v Galante. 

V „preddušičkovom“ čase sme sa zapo-

jili do súťaţe organizovanej COOP Jed-

nota pod názvom Najkrajšia tekvica. 

Tekvicu v podobe veľmi vydarenej hú-

seničky vytvorila Ema Jucková. Môţete 

si ju pozrieť aj na našej webovej strán-

ke. 

9. novembra sa deviataci zapojili do 

celoslovenského testovania pod ná-
zvom KOMPARO a zaradili sa medzi 

školy, ktoré to s prípravou deviatakov 

myslia váţne. Výsledkami v sloven-

skom jazyku a literatúre a v matematike 

sa zaradili medzi 25 % najúspešnejších 

škôl. Dúfame, ţe takto úspešne zvládnu 

aj testovanie 9. marca. 

V novembri sme zorganizovali s prí-

slušníčkou Policajného zboru z Galanty 
besedu na tému Závislosti. 

12. novembra ţiaci 7. a 8. ročníka na-

vštívili Múzeum Ľudovíta Štúra, pa-

mätnú izbu a výstavu figurálnej kera-

miky Ignáca Bizmayera v Modre. 

17. decembra sa tretiaci a štvrtáci 

v rámci záujmových útvarov zapojili do 

tvorivých dielní, ktoré organizovalo 
mesto Trnava počas predvianočných 

trhov pod názvom Výroba vianočných 

výrobkov. 

18. decembra sme si pripravili pôsobi-

vý program pod názvom Vianočná aka-

démia. Deti sa prezentovali vystúpe-

niami, ktoré pripravili pre svojich rodi-

čov, starých rodičov, pre pozvaných 

hostí, medzi ktorými boli aj deti a pani 

učiteľky z materskej školy. Táto akcia 

sa uskutočnila v Kultúrnom dome 
v Abraháme. Pre veľký záujem sme vy-

stúpenie usporiadali dvakrát – jedno 

dopoludnia a druhé podvečer. Vynalie-

zavosť a pestrosť programu ocenili vše-

tci hostia, čo nás veľmi teší. 

22. decembra druháci, tretiaci a štvr-

táci navštívili Planetárium v Hlohovci a 

zasvätili sa do tajov hviezdnej sústavy.  

24. januára sa celá škola zúčastnila 

v Kultúrnom dome v Abraháme na vý-

chovnom koncerte pod názvom Zahraj-

ţe mi, zahraj. Deti si obohatili svoje 

vedomosti a estetický záţitok o pekné 

ľudové piesne, zvyky a tradície a zo-

známili sa s netradičnými hudobnými 

nástrojmi, ako sú píšťaly, gajdy, fujara, 

ozembuch a iné.  

 
Druhý výchovný koncert sa uskutočnil 

18. februára pod názvom Muzikál 

a opereta. Tento výchovný koncert bol 

náhradný, pretoţe sme mali naplánova-

ný koncert s vianočnou tematikou, no 
pre ochorenie speváčky sa v predvia-

nočnom období nemohol uskutočniť. 

Keďţe rôzne súťaţe a olympiády sa len 

začínajú rozbiehať, stihli sme uskutoč-

niť školské kolo Pytagoriády. Zúčastni-

lo sa na ňom 17 ţiakov tretieho aţ ôs-

meho ročníka. Úspešných riešiteľov 

bolo 10. Mali by všetci postúpiť do ob-

vodného kola, ktoré sa uskutoční 

v apríli v Galante. Dúfame, ţe budú 
úspešní aj v tomto vyššom kole. Štyria 

úspešní riešitelia školského kola Geo-

grafickej olympiády postúpili do okres-

ného kola, ktoré sa uskutočnilo 9. feb-

ruára. Môţeme sa pochváliť pekným 2. 

miestom, ktoré obsadil vo svojej kate-

górii Jaroslav Štefunko (6. trieda),  a 7. 

miestom, ktoré vo svojej kategórii ob-

hájil Adam Géc (5. trieda) ako úspešný 

riešiteľ. 

Pani učiteľka Martina Ţgančíková sa 1. 

– 3. februára zúčastnila na prípravnom 

projekte Comenius, ktorý je zameraný 

na rozvoj anglického jazyka a nadvia-

zanie kontaktov našich ţiakov so ţiak-

mi z Poľska, Španielska, Talianska, Tu-

recka a iných vybraných krajín. Doro-
zumievacím jazykom je angličtina. To-

to stretnutie sa uskutočnilo v poľskej 

Wroclawy. Dúfame, ţe naša škola bude 

vybraná do pripravovaného projektu. 

Dňa 3.a 4. februára sme zapísali do bu-

dúceho prvého ročníka 13 detí, na ktoré 

sa uţ tešíme. 

 
Od začiatku februára pán učiteľ Hrbán 

organizuje veľký futbalový turnaj – 

„Majstrovstvá sveta vo futbale“. Chlap-

ci z jednotlivých tried tvoria druţstvá, 

ktoré sú označené nimi vybranými kra-

jinami (Nemecko, Brazília, Pobreţie 

slonoviny, atď.). Víťazná „krajina“ bu-
de odmenená pohárom majstrov. Len 

škoda, ţe taký dobrý turnaj musíme or-

ganizovať iba v provizórnych priesto-

roch našej školy vo vestibule pri šat-

niach a nie v telocvični, ktorá nám 

veľmi chýba. Aj príprava našich detí na 

športové súťaţe je vo veľkej miere ob-

medzená, pretoţe nemajú podmienky 

na to, aby si natrénovali techniku špor-

tových disciplín a kolektívnych športo-

vých hier na takej ploche z hľadiska 

kvality povrchu a predpísaných rozme-
rov, aké pravidlá predpisujú. Veríme, 

ţe pán starosta pripravený projekt stav-

by telocvične zrealizuje. 

 
Treba však pripomenúť, ţe ţivot na na-

šej škole je v značnej miere ovplyvnený 

aj prebiehajúcou rekonštrukciou budo-

vy. Naďalej „zápasíme“ s prekáţkami, 

ktoré musíme neustále prekonávať. Je 

to lešenie, stavebný neporiadok v inte-

riéri a exteriéri, zatekajúca strecha (zre- 
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konštruovaná), zima počas výmeny 

okien a počas  neustáleho pohybu sta-

vebných pracovníkov, po ktorých treba 

často zatvárať dvere, aby sme nemuseli 

„vykurovať celý Abrahám“. Tých pre-

káţok je oveľa viac, my však veríme, 

ţe na konci tohto prerodu bude dobrý 

pocit a pohoda nás všetkých v našej 

zvonku krásnej a zvnútra príjemne tep-

lej školy. Veríme, ţe pomocou finanč-
ných prostriedkov z rozpočtu školy 

a pomocou rozpočtu obce Abrahám 

a Hoste sa nám podarí vymeniť po-

dlahovú krytinu v triedach a vymaľo-

vať. Aby škola bola pekná nielen zvon-

ka, ale aj zvnútra. Aby sa naše deti cítili 

v škole príjemne a bezpečne. 

Aktivít je veľa, sú súčasťou aj nášho 

vzdelávacieho procesu, no našou prvo-

radou úlohou je ţiakov vzdelávať 

a obohacovať ich novými poznatkami 

a vedomosťami tak, aby sa uplatnili 

a úspešne pokračovali v štúdiu na  
stredných školách, ktoré ich zaujímajú. 

Naša škola sa chce predovšetkým pre-

zentovať dobrými vyučovacími výsled-

kami, čo nie je jednoduché vzhľadom 

na veľké mnoţstvo učiva, ktoré počas 

školského roka treba stihnúť a zvlád-

nuť. Niektorí ţiaci nestihnú zvládnuť 

a osvojiť si nové učivo cez hodinu, 

a tak musia učiteľky venovať veľa voľ-

ného času na doučovanie. Niekedy je to 

veľmi namáhavá práca, pretoţe nie 

všetky deti majú záujem o učenie. Kaţ-

doročne pripravujú učiteľky našich de-

viatakov na celoslovenské testovanie 

pod názvom T-9, čo je nespočetne veľa 

hodín navyše v popoludňajšom čase. 

Musíme si uvedomiť, ţe škola je pre-

dovšetkým vzdelávacia inštitúcia.  
Všetky naše aktivity priebeţne dopĺňa-

me na našej webovej stránke 

 www.zsmtabraham.edupage.sk. 

A ţe máme na škole aj šikovných ţia-

kov, svedčia ich práce z oblasti poézie a 

prózy. 

 

 

Medveď v lese 

Bol slnečný júlový deň. Prebudila som 

sa na prenikavú vôňu babkiných lie-
vancov, ktoré rozvoniavali po celom 

babkinom dome. 

„Viktória, raňajky!“ zavolala ma babka. 

„Áno, babi, uţ–uţ,“ odpovedala som. 

Po výdatných raňajkách som šla do ne-

ďalekého lesa na huby. Ten les mi vţdy 

naháňal veľký strach. Bol obrovský. 

Bála som sa ho. Ale v duchu som si 

pomyslela, ţe sa vlastne ani nemám čo-

ho báť, keďţe tam nie je nič, čo by mi 

mohlo ublíţiť. Povzbudená svojím vnú-
torným hlasom som sa vybrala hľadať 

hríby. Chcela som babke na večeru pri-

praviť praţenicu. Praţenicu, ktorú mi-

lovala. Vchádzala som do lesa čoraz 

hlbšie a hlbšie. Stále som sa bála viac 

a viac. S kaţdým šuchotom lístia sa mi 

prudko rozbúchalo srdce. „Aha, huba!“ 

radostne som vykríkla. Rýchlo som ju 

chcela odtrhnúť, ale vtom som zostala 

ako obarená. Nehýbala som sa. Predo 

mnou stála veľká hnedá obluda s ne-

priateľským pohľadom. Bol to medveď. 
Medveď, ktorému som nechtiac vošla 

do cesty. Nevedela som, čo v tej chvíli 

mám robiť. Stáli sme zoči-voči a upre-

ne na seba hľadeli. Taký pocit som ešte 

nikdy nezaţila. Pozeral sa na mňa ako 

dravec na svoju korisť. Pohľadom som 

sa mu snaţila dať najavo, ţe som prišla 

len po zopár húb. Nechcela som nič 

viac. Iba urobiť babke radosť. Vedela 

som, ţe kaţdý prudší pohyb môţe zna-

menať môj koniec. Tak som sa radšej 
nehýbala. Stáli sme oproti seba asi päť 

minút, ale mne sa zdalo, ţe celú več-

nosť. Medveď asi po siedmich minú-

tach odišiel. 

Bola som šťastná a rýchlo som utekala 

k babke. Všetko som jej vyrozprávala 

a odvtedy chodíme na huby len výni-

močne. 

Príbeh napísala Viktória Gajarská  

 zo 7. triedy 

 

 

Ukradnutý drahokam 

Súkromnému detektívovi Štefanovi raz 

zavolala pani Ostrohúdska. 
„Prosím“, ozval sa v telefóne. „Ste sú-

kromný  detektív Štefan?“ „Áno naj-

lepší v okolí.“ „To je dobre, mám pre 

vás zaujímavý prípad.“ „Tak o čo ide?“ 

„Nuţ, ukradli mi vzácny náhrdelník s 

veľkým niekoľkokarátovým  drahoka-

mom.“ „Ó, to mi je ľúto! Okamţite 

začneme s vyšetrovaním.“ 

O nejaký čas... 

„Takţe pani Ostrohúdska, kde ste mali 

drahokam  naposledy?“ „Keď som išla 
na nákup do Hypernovy, dala som ho 

na nočný stolík. A keď som sa vrátila, 

uţ tam nebol.“ „Bývate s niekým?“ 

„Áno. Mám dve deti – Miška a Janku. 

Tá je na internáte.“ „Myslíte, ţe by to 

mohol byť váš syn?“ „Ó, to hádam 

nie.“ „Radšej si s ním pohovorím.“ 

„Michal, vieš o tom, ţe tvojej matke 

zmizol drahokam?“ „Áno viem. Bol 

veľmi pekný.“ „Kde si ho videl napo-

sledy?“ „Mama ho mala stále na krku.“ 

„Máš nejaké zdravotné problémy?“ 
„Nie.“ „Ale ja viem, ţe si bol na 

protialkoholickom  liečení.“ „Áno, bol, 

ale uţ som zdravý.“ „A ţe si kradol z 

domu veci a peniaze.“ „Áno, ale uţ to 

nerobím.“ „Pani Ostrohúdska, myslím, 

ţe to môţe byť váš syn.“ „Ó, to hádam 

nie.“ „Ale nemám dostatok  dôkazov. 

Vyšetrovanie sa troška predĺţi.“ 

Ako to dopovedal, prišiel manţel, ktorý 

sa potkol o koberec, spadol a z vrecka 

mu vypadol náhrdelník so vzácnym 

drahokamom. „Všetko vysvetlím!“ 

„Nič nevysvetľuj!“ „Všetko, čo povie-

te, bude pouţité proti vám a ak nemáte 

právnika, tak vám ho pridelíme.“ 

Štefan mu nasadil putá a odviezol ho 

do policajnej cely. 

Ďalší prípad detektíva Štefana je 

ukončený.     

Detektívnu poviedku napísal Dodo 

Banáš zo 7. triedy 

 

 

Ochranca                   

Aţ uvidíš mesiac, 

oblečený v kabáte nočnej oblohy, 

objavia sa víly 

v podobe tisícich trblietavých hviezd. 

Keď svojimi mesačnými očami 

zrie za obzorom námorníkov, 

rozjasní aj tie najmladšie hviezdy, 

aby bezpečne prišli do rodnej zeme. 

 

Malému dievčatku ukáţe cestu, 

aby nezablúdilo v nočnej more. 
Aby ho nevtiahli škriatkovia, 

ktorí ţijú z hlbokej, tmavej noci. 

 

Keď si smutný, poteší ťa. 

Vtedy jeho láska obletí šíri svet. 

A pri tvojom iskrivom smiechu 

sa rozţiari ešte viac. 

 

Stačí krátky pohľad na mesiac. 

Tvoje srdce sa hneď rozjasá od šťastia 

a tvoja duša 

sa naplní jeho svetlom. 
Aţ uvidíš mesiac 

oblečený v kabáte nočnej oblohy, 

vieš, ţe môţeš pokojne spať. 

Pretoţe mesiac je kráľom noci. 

 

Láska 

Láska, báseň prírody, 

sa ako spev slávika 

nesie na vlnkách vody. 

Láska je dar od Boha, 

láska je iskra v oku, 

láska je hviezda na oblohe, 

láska je milovaný v srdci, 

láska je teplé slovo na duši, 
láska je vietor, ktorý spieva, 

láska ako štyri ţivly 

oheň, voda, zem, vzduch. 

 

Viete, čo prepletá duše dvoch ľudí ? 

No predsa krásna a ľubozvučná láska. 

Len ona rozhoduje o šťastí a smútku, 

či sa dvaja zblíţia a či nie. 

 

http://www.zsmtabraham.edupage.sk/
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Lásku môţeš vyjadriť 

srdcom, 

ktorým lásku nakreslíš, 

slovom láska, 

ktorým ju na papier dáš 

a láskou dvoch, 

ktorou ju vyjadríš. 

Veď lásku by nik za nič 
nevymenil.  

Básne napísala Magdaléna Horváthová  

z 9. triedy 

 

Nonsens (nezmysly) 

 
Veľká ryba morom pláva, 

svoje deti rybám dáva. 

Malý ţralok ide ku nej, 

Zzţerie ju a je po nej. 

 

Veľký huňatý pes sa k nám blíţi, 
má veľké zuby a nimi chytá myši. 

Má aj dlhý chvost, 

obesil sa ním na most. 

 

Známy kuchá varí myši, 

veľmi radi ich jedia mnísi. 

Ţe vraj je to pochúťka, 

kuchár sa z toho zvalil do klbka. 

 

Mladí chlapci veľmi radi fajčia trávu, 

majú radi aj svoju mamu. 
Idú na pole a tam podpália slamu, 

potom idú vykradnúť baňu. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Keby som bol bohatý, 

chodil by som nahatý. 

Nemal by som na veci, 

šírili by sa o mne keci. 

Býval by som pod mostom, 

jedlo by som dával drozdom. 

V kríku by som našiel vianočku, 

hodil by som ju na mačku. 
Verše Patrika Bachratého  

z 5. triedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka 

 
Kultúrna komisia pri OZ v Abraháme v spolupráci 

 s certifikovanou zumba inštruktorkou Ninou Áčovou 

Vás pozývajú 

v sobotu  dňa 16.4.2011 na 

 

ZUMBATHON 2011 

Zažite celodenný maratón v štýle zumby 

od 9
00

 do  15
00

 h 

v kultúrnom dome v Abraháme. 

Zažite viac ako 3 hodiny ZUMBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          s kvalifikovanymi zumba inštruktorkami. 

Občerstvenie a pitie počas celeho dňa, obed formou obloţených mís a šalátov, 

moţnosť nákupu štýlového zumba oblečenia v Zumba shope (www.zumbafit.sk), 

tombolu a deň plný zábavy – a to všetko v cene lístka (detailné informácie o 
harmonograme budú všetkým poskytnuté pri kúpe vstupenky). 

Predaj vstupeniek do 10.4.2011 za cenu 10 eur osobne u Niny na hodinách  

Zumby v Sládkovičove, alebo moţnosť dohodnúť sa na osobnom odbere mimo 

hodín  Zumby na 

 t.č. 0907 328 619  
alebo prostredníctvom e mailu:  

acova.nina@gmail.com,  facebook: Zumba s Ninou 

cena vstupenky od 10.4.2011 a na mieste je 12 eur 

Čo je  to ZUMBA ? 

 

Zumba je tanečná fitness hodina, ktorá kombinuje prvky latinsko-amerických 

tancov s aeróbnymi prvkami. Zumba je fitness štýl, ktorý sa vo svete prezentuje 

ako jedna veľká párty! Nezáleţí na Vašom veku ani na tom, či ste začiatočník 

alebo pokročilý. Zumba je tu pre všetkých, ktorí sa chcú počas 60 minút zabaviť, 
zacvičiť a zapotiť sa na energicku latinsko-americkú hudbu. Hodiny Zumby s 

Ninou prebiehajú nasledovne: Precvičujeme a bavíme sa na latinsko-americké 

pesničky, ku ktorým sa viaţu choreografie (napr. štýl: merengue spojený 

s posilňovaním). Pesničky sa menia v 4–6-týţdňových intervaloch, to znamená, 

ţe pribliţne 4–6 týţdňov tancujeme na tie isté pesničky, aby sa nám jednotlivé 

ľahké a aj náročnejšie variácie dostali „pod koţu“ a aby Zumba nebola len stre-

som z nových krokov, ale aj zábavou! Sme ľudia a nie kaţdému ide hneď na pr-

výkrát všetko. Preto ak prídete na Vašu prvú hodinu Zumby a bude sa Vám zdať, 

ţe tempo je náročné a vy nestíhate, netreba sa vzdávať, pretoţe keď prídete na 

Vašu ďalšiu hodinu, pesničky budú tie isté a vy sa budete cítiť istejšie (pretoţe 

uţ pribliţne budete vedieť, čo Vás čaká) a budete si Zumbu uţívať naplno!!! 
Nina Áčová 

Pozývame Vás na cvičenie  

ZUMBY s NINOU  

v pondelok  

  dňa 2. mája 2011 a  9. mája 2011o 18
30

 h v kultúrnom dome v Abraháme.  

Vstup je voľný.  

 

OZNAM 

 

Ak vlastníte nepotrebné hračky, 

môţete ich 

darovať do Obecnej kniţnice 

v Abraháme. 

 

 

http://www.zumbafit.sk/
mailto:acova.nina@gmail.com,%20%20facebook:%20Zumba%20s%20Ninou

