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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY M. TAREKA V ABRAHÁME
 v uplynulom školskom roku 2009/2010 perom riaditeľky školy Mgr.

Andrey Mericovej

Milí Abrahámčania,
ukončenie školského roka je opäť dôvo-
dom na to, aby som sa s Vami podelila
o naše skúsenosti a úspechy, ktoré sme
v uplynulom období  dosiahli, pretože to
je  zmyslom  našej  práce  –  naším
poslaním.

Školský rok bol pokračovaním
novej  školskej  reformy,  ktorú  sme  rea-
lizovali prostredníctvom školského
vzdelávacieho programu v prvom, dru-
hom, piatom a šiestom ročníku. Naďalej
sme zápasili s nedostatkom kvalitných
učebníc, avšak naši učitelia sa snažili
a robili všetko pre to, aby absenciu tohto
dosť dôležitého prvku vo vyučovaní
žiaci nepocítili.

Veľký úspech zaznamenali naši
deviataci. V celoštátnom testovaní žia-
kov deviatych ročníkov v slovenskom
jazyku a matematike sa umiestnili na
prvom mieste, čo nás veľmi potešilo.
Výsledky v značnej miere kladne
ovplyvnili  ich umiestnenie na tých
stredných školách,  ktoré si vybrali. Ve-
ríme, že toto prvenstvo motivuje aj bu-
dúcich deviatakov a spravia všetko pre
to, aby sa svojim o rok starším spolu-
žiakom vyrovnali.

Uplynulý školský rok bol opäť
bohatý na aktivity, v ktorých si žiaci
preverili svoje schopnosti a obohatili sa
o nové skúsenosti. Tých akcií, ktoré sme
zorganizovali, bolo naozaj veľa, spo-
meniem aspoň niektoré:
ü návšteva dopravného ihriska  v Ga-
lante
ü návšteva papierničky v Košariskách–
ručná výroba papiera
ü návšteva divadelných predstavení
v Trnave, v Bratislave,  múzea, obecnej
knižnice a cintorína v Abraháme
ü návšteva chovnej stanice tigrov
v Kráľovej pri Senci
ü exkurzia do Viedne – prehliadka
historických pamiatok
ü exkurzia  do  Banskej  Štiavnice  –
prehliadka historickej Štiavnice
ü v čase fašiangov – návšteva Ranča na
Striebornom jazere pri Galante spojená
s prezentáciou fašiangových zvykov

ü   v rámci zdokonaľovania anglického
jazyka účasť na akcii pod názvom
„Have a nice day“ v Bibiane v Bra-
tislave
ü  exkurzia do Slovenského národného
múzea v Bratislave pod názvom
„Hráme sa s vedou“
ü pozvali sme hercov, ktorí zahrali
divadelné predstavenie v Abraháme na
motívy rozprávky Hansa Christiana
Andersena „Cisárove nové šaty“

 Naše deti sa zapájali do rôznych

súťaží:
ü Pytagoriáda – Matej Siska (3. roč.)
a Pavol Horník (4. roč.) – boli
úspešnými riešiteľmi okresného kola
ü Genius  Logicus  –  súťaže  sa
zúčastnilo 19 žiakov. Najúspešnejšou
riešiteľkou súťaže sa stala Petra
Zlatohlávková zo 4. ročníka, ktorá
získala zlatý certifikát – vynikajúci
medzinárodný riešiteľ v súťaži bez
merania času, v riešení logických úloh
a hlavolamov  pekné 23. miesto v rámci
Slovenska v časovom meraní. V súťaži
bez merania času sme získali: strieborný
certifikát – vynikajúci riešiteľ – Adam
Géc (4. roč), bronzový certifikát –
veľmi  dobrý  riešiteľ –  2  žiaci,  dobrý
riešiteľ –  6  žiakov  a  začiatočník  –  4
žiaci. V časovo meranej súťaži sme
získali: strieborný certifikát – 6 žiakov
a bronzový certifikát – 10 žiakov
ü Geografická olympiáda – okresné
kolo – úspešní riešitelia: Jaroslav
Štefunko (5. roč.), Adam Karel (6. roč.),
Venesa Gašparíková (8. roč.)
ü iBobor  –  informatická  súťaž  –
celkovo sa do súťaže zapojilo 9 žiakov.
Najlepšie sa umiestnili: Kristína

Kaššová (8. roč.), Tomáš Ležovič
(9. roč.) a Mária Čuboňová (6. roč.)
ü súťaž vo vlastnej tvorbe
„Palárikov Majcichov“ – zapojili sa
Magdaléna Horváthová (8. roč.)
a Klaudia Palšovičová (9. roč.)
ü veľký, malý futbal, vybíjaná – na
okresnej úrovni

V tomto školskom roku sme
z objektívnych dôvodov vydali iba
jedno číslo nášho školského časo-
pisu Superškola.

Žiaci pod vedením svojich
učiteľov pripravili v predvianočnom
čase a na konci školského roka
vysokohodnotný kultúrny program,
s ktorým sa prezentovali v kultúr-
nom dome v Abraháme. Zožali
slová chvály od prítomných hostí.
Na konci školského roka nielen

žiakov,  ale aj ich rodičov a starých
rodičov poctila vzácna návšteva až
z ďalekého Izraela – pani Eva Fono
Galandová – čestná občianka obce
Abrahám, ktorá prišla v sprievode
pána Čambála –predsedu MO
Matice slovenskej a pani
Horváthovej – našej veľkej
podporovateľky kultúry v Abrahá-
me. Bohužiaľ pre pracovnú zane-
prázdnenosť sa na slávnosti ne-
zúčastnil pán starosta.

Samozrejme činnosť našej
školy je oveľa bohatšia a pestrejšia.
Verím, že sa bude stále rozvíjať a že
naši žiaci budú do školy naďalej
chodiť s radosťou a opúšťať ju budú
s nevôľou. A to je najlepšia vizitka
pre nás – učiteľov.
Dovoľte mi zapriať Vám príjemné
prežitie letných dní a dovoleniek.


