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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY MICHALA TAREKA
V ABRAHÁME

perom riaditeľky školy Mgr. Andrey Mericovej

Milí Abrahámčania,
školský rok 2009/2010 sa už naplno

rozbehol a ja by som Vás rada obo-
známila s aktuálnym dianím v našej
škole, ktorá má 114 žiakov, 14 učite-
ľov a 2 vychovávateľky v školskom
klube detí. Počet detí sa žiaľ v porov-
naní s minulým školským rokom zní-
žil o sedem žiakov, ale verím, že toto
obdobie je len prechodné tak, ako aj
v iných školách v rámci Slovenska.
A teraz zopár zmien, ktoré súvisia so
vzdelávaním v našej škole. Prvý rok
zavádzame okrem nemeckého jazyka
ako povinného predmetu aj výučbu
anglického jazyka. Základy tohto –
v dnešnom svete takého nepostráda-
teľného cudzieho jazyka – môžu deti
získavať už od prvého, druhého, pia-
teho a šiesteho ročníka. Týmto sme
splnili požiadavku mnohých rodičov,
ktorí prejavili veľký záujem o výučbu
už spomínaného jazyka. Deti sa na-
ďalej zdokonaľujú v počítačovej gra-
motnosti na hodinách informatiky.
Škola získala z Európskeho sociálne-
ho fondu 6 počítačových zostáv a 4
notebooky prostredníctvom projektu
pod názvom „Ďalšie vzdelávanie uči-
teľov základných škôl“, do ktorého sa
zapojili štyri pani učiteľky. Takto mô-
žeme žiakom poskytnúť kvalitnejšiu
výučbu a lepšie podmienky pri práci
s počítačmi na ktoromkoľvek vyučo-
vacom predmete.

Okrem týchto zmien vo vyučovaní
naďalej rozvíjame schopnosti a zruč-
nosti detí v záujmových útvaroch –

v krúžkoch, ako sú: Krúžok mladých
jazykovedcov, Chceme hovoriť po
anglicky, Matematický a Matematic-
ko-prírodovedný krúžok, Tvorivá in-
formatika, PEER program, Šikovné

ruky, Tanečný, Športový, Turistický
krúžok a Aerobic.

Deti z turistického krúžku s p. uč.
Valachovičovou 26. septembra navští-
vili lokalitu Cerové – Lieskové a zrú-
caninu hradu Korlátko.
Dňa 29. septembra sa žiaci ročníkov

1 – 4 zúčastnili akcie na dopravnom
ihrisku TERACAR v Galante, kde si
preverili znalosti a zručnosti z doprav-
nej premávky.

6. októbra sa šiestaci až deviataci
s pani učiteľkami vydali autobusom
do Banskej Štiavnice a získali zaují-
mavé a cenné informácie o tomto sta-
robylom banskom meste. Navštívili
objekty bane, čo bol pre nich silný
a nezabudnuteľný zážitok.

Druháci, tretiaci a štvrtáci sa zúčast-
nili v Bratislave na zaujímavom hu-
dobnom koncerte, ktorý bol zameraný
na rozvoj anglického jazyka. Prítom-
nosť v hlavnom meste využili aj na
návštevu zaujímavej výstavy v Bibia-
ne.

Okrem exkurzií sa zapájame do rôz-
nych súťaží, akcií a aktivít. Mnohé sa
iba rozbiehajú a začínajú. Spomeniem
aspoň niektoré: futbalový turnaj v Se-
redi, výstavka jesenného ovocia a ze-
leniny, výstavka jabĺk, výstavka tek-
víc. V týchto dňoch sme sa zapojili do
súťaže „O najkrajšiu halloweenskú
tekvicu“, ktorú usporiadala COOP
Jednota v Galante. Naša je vystavená
v Supermarkete v Sládkovičove. Jej
autorkou je Emka Jucková zo 4.
triedy.

Pani uč. Zelmanová pripravila žia-
kom našej školy zaujímavú aktivitu
v rámci medzinárodného dňa škol-
ských knižníc, ktorý sa uskutočňuje
každoročne v štvrtý októbrový ponde-

lok. Tajomstvá kníh objavovali žia-
ci v priestoroch školskej knižnice.
Aktivity sa začali objavovaním krá-
sy kníh, ich ilustrácií, spoznávaním
nových autorov a boli ukončené vý-
berom zaujímavých knižiek a ná-
vrhmi na grafickú podobu knižných
titulov.

Aj  keď máme  za  sebou  iba  prvé

dva mesiace nového školského roka
a našou prvoradou úlohou je vý-
chova a vzdelanie žiakov, naša čin-
nosť za tento čas je dosť bohatá.
Pripravujeme ďalšie akcie. Jednou
z nich je príprava a uskutočnenie
Vianočnej akadémie, kde budú deti
prezentovať rodičom a starým rodi-
čom svoje zručnosti a umelecké na-
danie v Kultúrnom dome v Abrahá-
me. Naše deti sa pravidelne pod
vedením pani učiteliek podieľajú na
kultúrnych akciách obcí Abrahám
a Hoste.

Milí Abrahámčania,
ak máte záujem o všetko, čo sa na

našej škole deje, „nájdete nás“ aj
s fotografickou dokumentáciou na
webovej stránke, ktorú priebežne
dopĺňame a aktualizujeme:
www.zsmtabraham.sk

a ja Vám prajem príjemné jesenné
a predvianočné obdobie.

http://www.zsmtabraham.sk/

