
Relácia ku dňu mieru – 21. 9. sme pripravili reláciu, v ktorej sme vyzdvihli dôleţitosť 

mieru. Zároveň sme odsúdili vojnu, ako prostriedok na riešenie akýchkoľvek sporov medzi 

národmi. 

 

Medzinárodný deň školských knižníc-     Sila prostredníctvom spoločenstva – 

kolegialita, rozmanitosť, vízia – tohtoročná téma Medzinárodného dňa školských kniţníc nás 

oslovila, a tak sme sa s chuťou dali na vymýšľanie aktivít, ktorými by sme ju čo najlepšie 

vystihli či naplnili.A tak, ako sa štvrtý októbrový pondelok blíţil, viac a viac sme mali 

konkrétnu predstavu o našomdni „D“. Rozmanitosťou aktivít sme sa snaţili vytvoriť 

atmosféru priateľstva,  kolegiality a tieţ predostrieť nové vízie hľadaním nových priateľstiev 

a čítaním dobrých kníh.    O tom, aký priebeh bude mať tento deň a aké aktivity sa uskutočnia 

avizovala uţ niekoľko dní vopred nástenka vo vestibule školy. Niektoré z nich bolo totiţ 

nutné rozbehnúť uţ skôr, a to oslovením hostí, dohodnutím času, zakúpením potrebného 

materiálu. 

27. októbra nás čakali tieto aktivity: 

TVORIVÉ DIELNE A ČÍTANIE KNÍH S KLIENTMI DSS KLASOV 

     Stalo sa takmer pravidlom, ţe na podujatia, ktoré organizujeme na našej škole pozývame aj 

klientov Domova sociálnych sluţieb v Klasove. Naše ţiačky  si  pripravili pre milú návštevu 

rozprávky a príbehy o zvieratkách, ktoré im najskôr v dramatizovanom čítaní predniesli 

a potom mali pripravené rôzne tvorivé aktivity - napr.  kreslenie rozprávkových postáv, 

rozprávanie sa  o prečítaných textoch. Klienti boli unesení atmosférou, ktorú im naše ţiačky 

vytvorili a my vieme, ţe aj mentálne postihnutí ľudia majú radi knihy a vedia si ceniť chvíle 

preţité v kruhu našich ţiakov. A podľa nás sa práve tu prejavila naša sila a kolegialita. 

VIDEOKONFERENCIA so žiačkami z KENE 

     Po vzájomných mejloch sme sa s našou partnerskou školou v Keni dohodli, ţe našu prvú 

videokonferenciu odštartujeme na Medzinárodný deň školských kniţníc.  Malo to byť viac 

ako symbolické, lebo kde by sa uţ len lepšie prejavila naša kolegialita, rozmanitosť či vízia? 

A tak sme sa rozprávali nielen o našej krajine a škole, ale aj o našom školskom časopise 

Ťahák, o knihách, ktoré radi čítajú, o tom čo sa im na čítaní páči, čo pre nich znamená dobrá 

kniha... 



 

 

ŽIVÁ KNIŽNICA 

  Na besede sa zúčastnili bývalí študenti gymnázia, ktorí našim ţiakom porozprávali – naozaj 

ako ţivé knihy -  o tom, ako sa uberal ich ţivot po ukončení gymnázia. Zároveň títo bývalí 

študenti dali našim ţiakom rady do ţivota a navrhli im ďalšiu vzájomnú spoluprácu pri 

organizovaní podujatí a besied so zaujímavými ľuďmi.  Nuţ, môţe sa lepšie prejaviť 

kolegialita či vízia práve v budúcej spolupráci? 

KVÍZ V ANGLICKOM JAZYKU 

Aj v tomto školskom roku sa trojčlenné tímy tried I. a III. ročníkov zúčastnili kvízu k 

Medzinárodnému dňu školských kniţníc v anglickom jazyku What do you know about 

books? Tridsať úloh kvízu bolo prezentovaných na interaktívnej tabuli a ich cieľom bolo 

zistiť vzťah ţiakov k čítaniu rôznych ţánrov umeleckej a vecnej literatúry, záujem o kniţnice 

a literárny prehľad. 

NA ZÁPADE NIČ NOVÉ  

(prezentácie knihy) 

     Aby sme náš deň urobili zaujímavým a aby boli naše aktivity rozmanité,  siahli sme po 

starej osvedčenej klasike – po románe Na západe nič nové, ktorý napísal Erich Maria 

Remarque. Ţiačky tretieho ročníka urobili o tejto knihe zaujímavú prezentáciu, ktorú doplnili 

pútavými ukáţkami z nej. Naším cieľom bolo predstaviť knihu, ukázať na hrôzy prvej 

svetovej vojny a dosiahnuť, aby si tento pútavý príbeh o rovesníkoch aj sami prečítali.  

„TRIEDA V AKCII“+ TVORBA KNIHY RECEPTOV 

Keďţe vieme, aké náročné je zaujať súčasných mladých ľudí a donútiť ich čítať, vymysleli 

sme si aktivitu, po ktorej zrealizovaní vznikla nová kniţočka receptov a veríme, ţe tú si 

prečítajú aj tí najzarytejší „nečitatelia“. Aj táto aktivita mala vyzdvihnúť kolegialitu a 

kreativitu našich ţiakov.  

Kaţdá trieda mala nasledovné úlohy:  

- vytvoriť trojčlenné druţstvo 



- odovzdať recept nátierky 

- napísať zopár slov o triede a foto 

- pripraviť nátierku a ochutnávku 

Trojčlenné druţstvá sa hneď ráno pustili do práce a o pár minút boli na stole ich výtvory, 

ktoré sa dostali do prvej internetovej knihy „Nátierky od gymnazistov“. V knihe je okrem 

receptov aj stručná vizitka a fotografia kaţdej triedy.  

 KRST KNIHY, OCHUTNÁVKA, PIESEŇ 

Celodenný program bol ukončený veľkolepým krstom knihy nátierok, ochutnávkou 

a zaspievaním novovzniknutej akejsi hymny vrábeľských gymnazistov. Ţiaci celej školy sa 

stretli v telocvični, kde pán primátor mesta Vráble Ing. Tibor Tóth  spolu s pani zástupkyňou 

PaedDr. Eliškou Matuškovou pokrstili našu prvú kuchársku knihu. A čím ju krstili? No, 

samozrejme, nátierkou a popriali jej veľa čitateľov, ktorí si nátierky aj pripravia. Potom 

nasledovala pieseň a nakoniec ochutnávka. 

 

Záložka do kníh spája slovenské školy- Cieľom celoslovenského projektu bolo 

nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a 

podpora čítania prostredníctvom výmeny záloţiek do kníh, ktoré ţiaci mohli vyrobiť 

ľubovoľnou technikou. Do projektu sa zapojili aj prváci a druháci našej školy. Vyrobené 

záloţky sme poslali druţobnej škole, ktorou bolo Gymnázium v Lipanoch. Aj ţiaci z tejto 

školy nám poslali krásne záloţky, ktoré vlastnoručne vyrobili. 

 

KomPrax – Do vzdelávanie cez Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax sa 

zapojili aj ţiačky našej školy. Toto vzdelávanie absolvovalo na Slovensku takmer 12 000 

mladých ľudí, ktorí nadobudli praktické zručnosti vyuţiteľné v ich ďalšom kariérnom raste. 

Od roku 2011 ho realizovala organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe. Naše štyri 

ţiačky sa zúčastnili seminárov, na ktorých si vypracovali podnikateľský zámer, na ktorý 

získali kaţdá po 200 eur. Kristína Kováčová vypracovala projekt, cieľom ktorého bolo 

uskutočniť tvorivé dielne na prípravu výrobkov určených na vianočné trhy. Veronika 

Šalamonová pouţila svoje finančné prostriedky na výzdobu telocvične a na prípravu 



vianočnej akadémie. Diana Bošanská a Michaela Valkovičová zakúpili farby, látky a ďalší 

materiál, ktorý pouţili na vytvorenie veľmi štýlovej spoločensko-vednej miestnosti. 

 

Príprava darčekov pre Keňu- V rámci projektu so školou z Kene sme sa rozhodli, ţe 

ţiačky tejto dievčenskej školy potešíme vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Balík, ktorý sme 

poslali do ďalekej Kene obsahoval okrem nami vyrobených záloţiek do kníh, šperkovníc, 

projektov o Vrábľoch v anglickom jazyku aj šálky s fotografiou Vrábeľa perá s logom školy. 

 

Mikuláš- ŢŠR zorganizovala aj v tomto školskom roku mikulášske rozdávanie darčekov. 

Mikuláš, spolu s čertom a anjelom opäť zavítali do tried. Sladkosťou odmenili všetkých, ktorí 

si to zaslúţiliza vzorné správanie a prospech. 

 

Vianočné aranžovanie – Prvý decembrový týţdeň sa opäť niesol v znamení tvorivosti, 

pretoţe trojčlenné druţstvá vytvorili nádherné vianočné ikebany, ktoré  sa stali súčasťou 

vianočnej výzdoby tried alebo poputovali na vianočné trhy. 

 

Vianočné trhy– Stalo sa uţ tradíciou, ţe aj naša škola sa zúčastňuje vianočných trhov 

organizovaných mestom Vráble. Tento rok sme ponúkali výrobky, ktoré sme vyrábali počas 

tvorivých dielní. V rámci projektu KomPrax sme získali finančné prostriedky, ktoré sme 

pouţili na zakúpenie materiálu potrebného na výrobu rôznych darčekových predmetov.   

 

Vystúpenie na vianočných trhoch – Sprievodným programom na vianočných trhoch 

sú vystúpenia ţiakov vrábeľských škôl. Ani ţiaci našej školy sa nedali zahanbiť a vystúpili 

s pásmom vianočných piesní. Ţiaci Matej Komlóši, Daniel Výberči, Veronika Horníková, 

Mirka Sádovská, Daniela Bohumelová a Adam Horka predviedli nádherné vystúpenie, ktoré 

podčiarklo emotívnu atmosféru týchto dní. 

 



Vianočná akadémia –Posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny sa ţiaci našej 

školy tešia na spoločné chvíle, ktoré sa nesú vo vianočnom duchu. Stretávajú sa v krásne 

vyzdobenej telocvični a nádherným kultúrnym programom si spoločne zaţelajú krásne 

preţitie blíţiacich sa vianočných sviatkov. Tento rok bola výzdoba zrealizovaná z finančných 

prostriedkov získaných v rámci projektu KomPrax, ktorý vypracovala Veronika Šalamonová. 

 

Účasť na oslavách oslobodenia mesta – Pri príleţitosti 70. výročia oslobodenia mesta 

Vráble sa naši ţiaci zúčastnili spomienkovej akadémie na MsÚ a kladenia vencov pred 

pamätníkom padlým hrdinom v druhej svetovej vojne. 

 

Projekt Bezpečný ženský dom – Zapojili sme sa do projektu Bezpečný ţenský dom, 

ktorýorganizuje nezisková organizácia Centrum Slniečko a ktorý vytvára priestor pre 

plnohodnotný ţivot bez násilia. Zabezpečuje ochranu a bezpečie, posilnenie a spoločenskú 

ochranu. Je to priestor pre všetky matky s deťmi a osamelé ţeny, obete všetkých foriem 

domáceho násilia, ktoré sú prijímané podľa pravidiel nediskriminácie a rovnakých príleţitostí 

– vrátane zdravotne znevýhodnených obetí domáceho násilia. Ţiaci našej školy roznášali 

letáky, informovali starostov obcí a zapájali ich do tohto projektu. 

 

Mladý tvorca –V dňoch 29. aţ 30. apríla 2015 sa na Výstavisku AGROKOMPEX v Nitre 

konal 23. ročník  celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl „Mladý tvorca 

2015“ pod záštitou predsedu vlády SRDoc. JUDr. Roberta Fica, CSc.. Okrem prezentácií 

stredných škôl prebiehajú počas výstavy aj sprievodné podujatia – napr. v podobe kultúrnych 

vystúpení. Naši ţiaci tieţ prispeli hudobným číslom, ktoré vyvolalo v radoch divákov 

uznanlivý aplauz. A komu patril?  Vynikajúcim speváčkam Veronike Horníkovej, Mirke 

Sádovskej, Danielke Bohumelovej, talentovaným gitaristom Danielovi Výberčimu a Adamovi 

Horkovi a lídrovi tohto zoskupenia - skvelému Matejovi Komlóssimu, ktorý nielen famózne 

ovláda gitaru, ale aj výborne spieva.  

 



Divadelné predstavenie Cyrano z Bergeracu – Ţiaci prvého a druhého ročníka sa 

zúčastnili divadelného predstavenia v DAB v Nitre. Predstavenie o nenaplnenej láske, 

v klasickom naštudovaní a v dobových kostýmoch sa ţiakom veľmi páčilo. Zaujali ich aj 

vynikajúce výkony celej plejády hercov nitrianskeho divadla. 

 

Historicko – geografická exkurzia Červený Kameň – Driny- Ţiaci I.A navštívili 

jaskyňu Driny a získali poznatky o jej objaviteľoch, prečo sa volá Driny, ale aj o tom, ţe v nej 

nikdy neţili pravekí ľudia. Na hrade Červený Kameň si prezreli expozíciu prostredníctvom 

náučného programu: „Mária Terézia“. Ţiaci dostali pohľadnice s portrétmi osobností, ktoré na 

hrade ţili a dozvedeli sa veľa zaujímavostí aj o Márii Terézii a jej deťoch. Potom si v rámci 

programu „Nepriateľ pred bránami“ prezreli obranný systém hradu a obrovské priestory 

pivníc, v ktorých sa natáčal aj film o Frankenštajnovi.    

 

BIELA PASTELKA    

Dňa 24. septembra 2014 sa ţiaci našej školy zúčastnili zbierky, ktorú organizuje Únia 

nevidiacich na Slovensku a je určená na pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom.  

Fraňová Beáta, Paulisová Tatiana (III. A) 

Melišíková Alica, Tarrová Rozália (III.A) 

Horníková Veronika, Liková Sofia (III.B) 

Sivová Diana, Mladá Martina (III.B) 

Spolu vyzbierali: 178,61 eur 

 

NEZÁBUDKA    

 

Naši ţiaci sa ako dobrovoľníci zapojili aj do zbierky Nezábudkav dňoch 11.-12. 9. 2014. 

Vyzbierané finančné prostriedky sú určené na pomoc ľuďom, ktorí trpia duševnými 

chorobami. Zbierku organizovala Liga za duševné zdravie SR, ktorej cieľom je aktívna 



podpora duševného zdravia,  prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie  starostlivosti 

o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach ţivota.  

Vyzbierané finančné prostriedky pôjdu na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí 

s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. Výťaţok z predaja nezábudiek 

vyuţije LDZ na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, podporu 

vzdelávania, podporu stacionárov na tvorivé preţívanie času pacientov a preventívnych 

programov v oblasti duševného zdravia.  

 

Hudecová A.(III.B), Šubová N. (IV.C)  

Vojteková D (III.A), Tomková J. (IV.C) 

Trimayová M.  ( III.B), Lacová. H (IV.C)   

Paulisová T. (III.A), Penzešová E. (IV.C) 

Spolu vyzbierali: 80,97 

 

SLNIEČKO 

19. 11.-  Svetový deň prevencie týrania detí, pri jeho príleţitosti sa koná zbierka 

a vyzbierané finančné prostriedky sú určené na pomoc deťom, ktoré sú týrané, 

zanedbávané, sú obeťami domáceho násilia, šikanovania, atď. Tieţ sú určené na ochranu 

ľudských práv a slobôd so zameraním na deti a ţeny – obete domáceho násilia.  

Šípošová Henrieta, Fule Marek (II.A) 

Sádovská Miriam, Szabóová Simona (II.A) 

Chovancová Dominika, Urdzíková Patrícia (III.B) 

Benovič Adam, Betík Tomáš (III.A) 

Spolu vyzbierali: 79,45 eur 

 



ÚSMEV AKO DAR 

Počas piatich dní od 22. 5. – 25.5. 2015 sa naši ţiaci zapojili do zbierky Úsmev ako dar, 

ktorú organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov. Vyzbierané finančné 

prostriedky sú určené na organizovanie rôznych podujatí pre deti z detských domovov, na 

pomoc mladým dospelým pri odchode z detského domova, pri príprave náhradných 

rodičov, atď. 

Kristína Šabíková, Lenka Miklóssyová: 19,50 eur 

 

Michaela Halásová, Eva Kováčová: 31,03 eur 

 

Kristián Együd, David Sucháň: 49,35 eur 

 

D. Bošanská, Dajana Vojteková: 18,04 eur 

 

Samuel Mikle, Alţbeta Mikleová: 20,27 eur 

 

Naši ţiaci spolu vyzbierali: 138,19 eur 

 

 

 

Vypracovala:  Monika Bogyóová 

 


