Zo života základnej školy s materskou školou Dubník
ZŠ s MŠ okrem výchovno-vzdelávacieho procesu ani minulý školský rok 2017/2018
nezaháľala a pripravili sme rôzne akcie a súťaže organizované v školskom i mimoškolskom
prostrední v spolupráci s rôznymi inštitúciami, naším zriaďovateľom a v neposlednom rade
rodičmi a starými rodičmi.
September:
V septembri bolo slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018. V tomto mesiaci žiaci
našej školy absolvovali účelové cvičenia, hry v prírode a akciu „Na bicykli bezpečne“.
Deti MŠ sa zúčastnili turistickej vychádzky a preventívnej prehliadky u zubára.
Október:
Žiaci našej školy sa zúčastnili exkurzie v ALTANTIS centre v Leviciach, kde si mohli
zážitkovou metódou vyskúšať rôzne vyučovacie predmety, ako fyzika, chémia, logické
myslenie a taktiež sa dozvedeli z dokumentárneho filmu viac o Titanicu a jeho konca. Mohli
si prezrieť drobné predmety, ktoré sa zachovali z tejto obrovskej lode.
Naša škola sa už po ôsmykrát zapojila do celoslovenského projektu "Záložka spája školy".
Žiaci ukázali svoju kreativitu a vyrobili prekrásne záložky do kníh, ktoré sme poslali do
našej partnerskej školy do Českej republiky.
24. október 2017 je Medzinárodným dňom školských knižníc. V tento deň sme sa zapojili do
realizovania aktivít "Čítame spolu".
Tento mesiac k nám zavítalo Sférické kino, kde si žiaci mohli pozrieť filmy o ľudskom tele,
ako si chrániť zdravie a starať sa o seba. Toto kino slúži k výchovno-vzdelávaciemu procesu.
Keďže jeseň je plná farieb, rozhodli sme sa využiť tvorivosť našich žiakov a učiteľov.
Spoločne sme vyzdobili triedy a chodby školy krásnymi jesennými dekoráciami.
Deti MŠ spolu so svojimi učiteľkami, rodičmi a starými rodičmi vytvárali rôzne kreácie
z prírodných materiálov, ktoré mali vyložené na chodbe.
Tretí októbrový týždeň bol dlho očakávaný, nakoľko k nám zavítali Sokoliari s ukážkami
dravých vtákov. Deti si ich mohli pohladiť a odfotografovať sa s nimi.
Deti MŠ vystúpili v kultúrnom dome pre členov Klubu dôchodcov s krátkym kultúrnym
programom ku Dňu úcty k starším.
Do našej školy zavítalo divadlo Clipperton s predstavením Rumcajz. Klasická rozprávka,
ktorá sa stala zároveň humornou aj poučnou, sa veľmi páčila ako malým, tak i veľkým.
Každoročne usporadúvame súťaž o najoriginálnejšiu tekvicu. Ani tento rok nechýbali talent a
tvorivosť rodičov i detí . Všetky tekvice boli plné nápadov a boli veľmi kreatívne.

Halloween sa stal už na našej škole tradíciou a ako každý rok, aj tento sa deti sa prezliekli do
strašidelných masiek a vyzdobili svoje triedy. Nasledovala diskotéka, kde si žiaci zasúťažili,
zatancovali a dobre sa zabavili. Učitelia pre nich pripravili pečené jabĺčka so škoricou, pečené
tekvice a výborný čaj.
November: Každoročne sa učitelia so svojimi žiakmi v ZŠ i v MŠ pripravujú na vianočnú
akadémiu. Celý mesiac sa v poobedňajších hodinách venovali tejto príprave.
Žiaci našej školy spolu s pani učiteľkou sa vybrali na miestny cintorín, kde si uctili pamiatku
padlých vojakov z I. a II. svetovej vojny pri príležitosti Dňa vojnových veteránov.
Prvýkrát sme sa zapojili do dobročinnej akcie „Hodina deťom“. Tešíme sa, že aj naša škola
i materská škola mohli prispieť k zdraviu chorých detičiek.
December: Svätý Mikuláš navštívil deti v materskej škole a priniesol im rôzne dobroty. Na
odplatu mu deti zaspievali alebo zarecitovali. V základnej škole dostali deti do daru zábavný
program „Mikulášske predstavenie.“ Umelci k nám zavítali až z Prievidze a pripravili pekný
a bohatý program.
Svätá Lucia prišla medzi deti v MŠ, povymetala kúty, aby boli deti zdravé.
Každoročnú vianočnú akadémiu sme spojili s vianočnými trhmi, na ktoré pripravovali svoje
výrobky deti, učitelia a pomohli nám aj naše šikovné mamičky.
Január: začal prípravami na predmetové olympiády, vedomostné súťaže i na Testovanie
deviatakov.
Február: Každoročný fašiangový karneval v ZŠ i v MŠ sa niesol v znamení rôznych masiek,
kde bolo vidieť zručnosť a fantáziu našich šikovných mamičiek. Deti za odmenu dostali
krásne darčeky a najviac sa potešili šiškám s lekvárom, ktoré pripravili v našej kuchynke
ochotné tety z našej obce.
Marec: Pri príležitosti Dňa mesiaca knihy deti MŠ navštívili miestnu knižnicu. Žiaci ZŠ si
spoločne čítali po triedach knihu, ktorú si vybrali a potom o nej diskutovali.
Deň otvorených dverí v ZŠ slúžil na to, aby si rodičia, starí rodičia a obyvatelia obce mohli
pozrieť, ako prebieha výchovno-vzdelávací proces v triedach. Okrem toho mali možnosť
prezrieť si všetky vynovené triedy a učebne.
Na Svetový deň Downovho syndrómu, t.j. 21.3.sme preniesli symboliku tohto problému do
našej školy. Žiaci si vysvetlili podstatu Downovho syndrómu za pomoci učiteľov.
O tajomstve včelárstva naše deti informovala včelárka, pani učiteľka Mgr. Silvia
Majerčíková, ktorá porozprávala veľmi zaujímavé veci zo sveta včiel.
Na Deň vody, t.j. 22.3. učitelia pripravili svojim žiakom zaujímavé kvízy a súťaže týkajúce sa
vody. Cieľom bolo žiakom vysvetliť, že bez vody sa žiť nedá.
Deti ZŠ s MŠ vystúpili s krátkym kultúrnym programom pre ženy Klubu dôchodcov na Deň
žien.

Našu školu navštívilo šermiarske divadlo, ktoré nám predstavilo zaujímavým štýlom históriu
na Slovensku.
Deti materskej i základnej školy urobili krásne veľkonočné výtvory.
Apríl: Mesiac apríl je veľmi dôležitý pre MŠ, ako aj pre ZŠ, pretože predškoláci prišli na
zápis do prvého ročníka. Opäť ukázali, akí sú šikovní. Do prvého ročníka sa zapísalo 15
žiakov.
Deň narcisov – každoročná akcia, pri ktorej pomáhame chorým na rakovinu.
Deň zeme - žiaci MŠ i ZŠ upravujú nielen okolie školy, ale zbierajú odpadky i na hlavnej
ceste našej obce.
Máj: Deň matiek – krásny program pre naše mamičky, babičky a prastaré mamy pripravili
deti z MŠ i ZŠ pod vedením pedagógov. Na konci programu pán starosta preukázal úctu
darovaním črepníkového kvetu. Aj naše deti pripravili pre svojich najmilších krásne ručne
vyrobené mydielka.
V tomto mesiaci sa nám podarilo zriadiť krásnu novú cvičnú kuchynku, kde žiaci pod
vedením učiteľov môžu pripravovať jedlá a učiť sa variť i piecť.
V tomto mesiaci sme navštívili hlavné mesto Česka, Prahu. Potvrdilo sa nám, že je to
nádherné historické mesto plné pamiatok.
Jún – Týždeň detskej radosti v MŠ je organizovaný pri príležitosti Dňa detí, kde každý deň
pani učiteľky pripravili pre deti rôzne programy.
Deň detí v ZŠ – boli sme na výlete na farme Vadaš pri Štúrove, kde sa deti dosýtosti
vyšantili, jazdili na koni a učili sa remeselníctvu.
Podarilo sa nám náučný chodník vybaviť pecou a grilom a do altánku sme zakúpili stoly
a lavice.
Zorganizovali sme spolu s obecným úradom Deň rodiny, kde sa rodiny mohli prihlásiť na
rôzne súťaže, získať žetóny a tie zameniť za krásne ceny. V novej peci sme piekli
podplamenníky, ktoré boli veľmi chutné. Táto akcia sa nám vydarila na výbornú. V materskej
škole sme rozšírili exteriér environmentálnou tabuľou ,lavičkami, strunovou hojdačkou.
Ani tento školský rok neskončil slávnostným ukončením školského roka, ale pokračoval aj
v mesiaci júl.
Prvý júlový týždeň sme zorganizovali letný tábor, kde každý deň učitelia pripravili pre žiakov
bohatý program s rôznymi aktivitami, tvorivými dielňami, športom a výletom do vodného
mlynu v Kolárove. Na konci tábora deti dostali medaily a tábor sme zakončili gulášom, na
ktorý sme pozvali aj rodičov a starých rodičov.
Druhý týždeň prázdniny pokračovali Biblickým táborom, ktorý organizovala reformovaná
cirkev v Dubníku. Tábor pre všetky deti bez rozdielu vyznania. Deti boli vtiahnuté do

biblických príbehov prostredníctvom scénok, ktoré hrali vedúci tábora a piesní. Myšlienka
tábora bola veriť a pomáhať druhým.
Naša škola sa aj tento rok môže pýšiť účasťami na športových i vedomostných súťažiach.
Pedagógovia vynakladajú veľké úsilie pri pripravovaní talentovaných žiakov, ktorí hrdo a so
cťou reprezentujú Základnú školu v Dubníku. V školskom roku 2017/2018 sme sa zúčastnili
na nasledovných športových súťažiach a predmetových olympiádach:
MALÝ FUTBAL mladších žiakov ZŠ - školský pohár Slovenského futbalového zväzu:
1.miesto v prvom kole a postup na obvodné kolo v Štúrove- 3.miesto.
MALÝ FUTBAL starších žiakov ZŠ- školský pohár Slovenského futbalového zväzu:
1.miesto v prvom kole a postup na obvodné kolo v Dvoroch nad Žitavou - 3.miesto.
MINIFUTBAL ŽIAKOV A ŽIAČOK- Mc´ Donald cup - 2.miesto na obvodnom kole
v Dvoroch nad Žitavou.
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY- 4. miesto družstva starších žiakov.
VYBÍJANÁ- ŽIAČKY- 2.miesto na obvodnom kole v Nových Zámkoch. V ďalšom kole
získali 3.miesto.
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA katégória C- našu reprezentovali školu žiaci z 8. ročníka. Všetci žiaci
boli úspešní riešitelia.
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kategória D- našu školu reprezentovali žiaci 6. a 7. ročníka. Získali sme
krásne 4. a 8.miesto a všetci žiaci boli úspešní riešitelia.
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - našu školu reprezentovali žiaci 5., 6., 7., a 8.ročníka. Našim

žiakom ďakujeme.
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - našu školu reprezentovali žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z5 - našu školu reprezentoval žiak 5.ročníka.
ŠALIANSKY MAŤKO

Dňa 17.januára 2018 sme sa zúčastnili na literárnej súťaži Šaliansky Maťko v Šuranoch. Našu
školu reprezentovali žiačka 4.ročníka a žiačka 7.ročníka . Ich prednes bol na úrovni. Úspešne
bojovali s trémou a v konkurencii asi 70 detí z celého okresu si počínali veľmi dobre. Našim
žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy.
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA - našu školu na olympiáde reprezentoval žiak

8.ročníka, ktorý získal spomedzi 35 žiakov krásne 11.miesto a stal sa úspešným riešiteľom.
SÚŤAŽ Hliadky mladých zdravotníkov- naše žiačky získali krásne 4. miesto.

NÁRODNÝ PROJEKT " ŠOV- Škola otvorená všetkým"
Projekt je zameraný na podporu vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami.
Škola získala pomôcky, hudobné nástroje, hygienické potreby a didaktické pomôcky. Okrem
týchto pomôcok sme získali 1 asistenta učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga, platených v rámci
Národného projektu, prijatých na dobu určitú .

Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi za podporu a pomoc, ktorú poskytuje MŠ i ZŠ a naším
cieľom je naďalej udržiavať dobré vzťahy , spolupracovať s obcou a šíriť dobré meno ZŠ s
MŠ i obce.

Az helyi óvoda és iskola életéből
A 2017/2018 tanévben is az óvoda és iskola sok rendezvényt szervezett, melyben
együtműködtek velünk különböző intézmények, községi hivatal és nem utolsó sorban a szülők
és nagyszülők.
SZEPTEMBER
Szeptemberben ünnepélyesen megnyitottuk a 2017/18 tanévet. Ebben a hónapban az iskola
diákjai részt vettek „ Játékok a természetben“ programjában. Közlekedési szabályokat a „
Biciklivel biztonságosan“ akció keretében frisítették fel.
Az óvoda gyermekei gyalog túrán vettek részt a cseresznés úton. Ebben a hónapban
ellátogattunk a fogorvoshoz, ahol fogászati ellenőrzésen vettünk részt.

OKTÓBER
Iskolánk diákjai exkurzión vettek részt az ALTANTIS centrumban Léván, ahol élmény
módszerrel kipróbálhattak többféle tantárgyat mint fizika, kémia, logikai gondolkodás és még
sok mindent megtudhattak a dokumentum filmből, amely a Titanicról szólt. Megnézhették
azokat a tárgyakat, amelyek megmaradtak a nagy hajóról.
Az iskolánk immár nyolcadszor bekapcsolódott egy szlovákiai projektbe „ Könyvjelző
egyesíti az iskolákat“. Diákjaink megmutathatták a kreativitásukat és gyönyörű könyvjelzőket
terveztek, melyeket Csehországba a partner iskolánkba küldték.
2017. október 24. a Könyvtárak nemzetközi napja. Ezen a napon mi is bekapcsolódtunk az „
Olvassunk együtt“ programba.
Ellátogatott hozzánk a Szférikus mozi, ahol a gyerekek megnézhették az emberi testről szóló
filmeket, melyek a neveléshez és tanuláshoz szolgálnak.
Mivelhogy az ősz gyönyörű színeket tartogat számunkra, ezért eldöntöttük, hogy közösen
diákok és tanítók ezt a színvilágot az iskolánk folyosóira és osztályaiba becsenpésszük. Az
óvoda és iskola gyermekei a tanárok, szülők és nagyszülők segítségével őszi dekorációkat
készítettek, amelyek az óvoda folyosóit díszítették az ősz folyamán.
Az óvoda gyermekei rövid kultúrműsort adtak elő a nyugdíjas klub tagjainak az Idősek
hónapjában.
Október harmadik hetét nagy izgalommal várták a diákok, mivelhogy ellátogattak hozzánk a
Sólymárok, akik megmutogatták ragadozó madaraikat, melyeket a gyermekek
megsimogathattak és lefényképezkedhettek is velük.
Az iskolánkba ellátogatott a Clipperton színház, egy nagyon vicces és tanulságos színdarabbal
„ Rumcajz“ címmel. Az előadás nagyon tetszett a kisebb és nagyobb korosztálynak is.

Minden évben megszervezzük „A legszebb tök“ versenyt. Ez az év minden évet felülmúlt,
mivelhogy a szülők és gyermekek megmutatták a kreativitásukat. Minden tök egyedi volt és
nagyon szép.
Gyermekeink nagyon várták a Halloween napot, ami már hagyománnyá vált. Kidíszítették az
osztályokat, maszkokban jelentek meg és sok verseny, tánc és jó kedv övezte be ezt a napot.
Az iskola tanárai sült tökkel és fahéjas sült almával kedveskedtek, ami nagyon gyorsan
elfogyott.

NOVEMBER
Minden évben az óvoda és iskola gyerekei a pedagógusok vezetésével a karácsonyi műsort
szerkeztik. Minden nap a tanítás után készülődtek e szép ünnepre.
Az iskola diákjai a történelem tanárnővel meglátogatták a helybeli temetőt, ahol lerótták
kegyeletüket az elhunyt katonáknak, akik életüket vesztettét az I.és II. világháborúkban.
Ebben az évben először bekapcsolódtunk a gyűjtésbe beteg gyerekek számára“ Óra
a gyermekekért“ projekt segítségével. Nagyon örülünk, hogy az óvoda és iskola egyaránt
ilyen módon segíthetet a beteg gyerekeknek.

DECEMBER
Szent Miklós meglátogatta az óvoda gyermekeit és sok finomsággal ajándékozta meg őket. A
kis óvodás gyermekek cserébe szép verseket mondtak és énekeltek.
Az iskola tanulói ezen a napon Szent Miklósi ajándékot kaptak, melyet Privigyei előadó
művészek adtak elő az iskolában.
Szent Luca eljött az óvodaba és kisöpört minden sarkat, hogy a gyerekek egész évben
egészségesek legyenek.
Minden évben megtartott Karácsonyi műsorunkat egybekötöttük a karácsonyi vásarral,
melyre a gyermekek, tanulók, tanítók és szülők készítettek sok szép karácsonyi díszeket.

JANUÁR
Ebben a hónapban elkezdőtek az előkészületek a tudományos versenyekre.

FEBRUÁR

Farsangi maszkabált rendeztünk az óvodában és iskolában egyaránt, melyre a szülők és
nagyszülök is hivatalosak voltak. Nagyon sok egyedi farsangi maszk volt, mely a szülők
ügyeségére utalt. A falunk kedves néniei farsangi fánkot sütöttek mely nagyon gyorsan
elfogyot.
MÁRCIUS
A könyv hónapja alkalmából az óvoda gyermekei ellátogattak a falusi könyvtárba, ahol
a tanítónénik meséket olvastak nekik, melyeket aztán a gyerekekkel elemeztek.
Az iskola gyermekei közös felolvasás után együtt elemezték a szöveget.
„Nyitot ajtók napja „ arra szolgált hogy a szülők, nagyszülők és a falu lakosai megnézhették
hogyan folyik a tanítás az osztályokban, továbbá megnézhették az összes felújított iskolai
tantermet.
A Down szindróma világnapján, mely március 21.-én van, a tanárok elmagyarázták
a diákoknak, hogy mi okozza ezt a betegséget.
A méhészetről beszélt az iskola diákjainak Mgr. Majerčíková Silvia tanítónő, aki egyben
méheszettel is foglalkozik.
A víz világnapján, mely március 22.-én van, a tanárok sok érdekes versenyt szerveztek
a diákoknak azzal a szándékkal, hogy a gyerekek megértsék a víz egy fontos elem, mely
nélkül nem lehet élni.
Az óvoda és iskola gyerekei kultúrműsort adtak elő a nyugdíjas klubb tagjainak, Nők napja
alkalmából.
ÁPRILIS
Ez a hónap nagyon fontos az óvoda és a iskola életében, mivelhogy a óvodások készülődnek
az iskolai beiratkozásra. Nagyon ügyesek voltak és helytálltak. Első osztályban 15 gyermek
iratkozott be.
Nárciszok napja- minden évben gyűjtést szervezünk a rákbetek emberek számára.
Föld világnapja – az óvoda és iskola diákjai nemcsak az iskola környékét teszik szebbé,
hanem a fő utat is takarították a szeméttől.

MÁJUS
Anyák napja - gyönyörű műsorral ajándékozták meg az édesanyákat, nagymamákat és
dédnagymamákat az óvoda és iskola gyermekei pedagógusaik vezetésével. A műsor végén
polgármester úr cserepes virággal ajándékozta meg az édesanyákat és nagymamákat.
Gyerekek is nagyon szép, kézzel készített illatos szappanokat ajándékoztak az anyukáknak.

Ebben a hónapban sikerült felújítani az iskolai konyhánkat új konyha bútorral, berendezéssel,
ahol a tanítók vezetésével a diákok tanulnak főzni és sütni.
Meglátogattuk Csehország fővárosát Prágát. Nagyon sok szép történelmi építményeket
láttunk és megcsodáltunk.

JÚNIUS
„ Gyermekek öröm hete“ volt az óvodában Gyermeknap alkalmából. Minden egyes nap a
tanító nénik különböző programokat szerveztek az óvodások részére.
Az iskola diákjai Párkány mellett a Vadas farmon voltak, ahol sokat játszhattak,
versenyezhettek és lovagolhattak.
Sikerult kibővítenünk a tanulmányi járdánkat grillel és kemencével, a kerti pavilonba padokat
és asztalokat vettünk.
Az óvoda tere is bővült padokkal, rugós hintával és kis kerti pavilonnal.
A községi hivatallal együtt szerveztük meg a Családok napját, ahol a családok benevezhettek
versenyekbe, zsetónokat szerezhettek minden verseny után és ezeket beválthatták gyönyörű
tárgyakra. Az új kemencében nagyon finom lepényeket sütöttünk. Ez az akció jelesre sikerült.
JÚLIUS
Ez a iskolaév sem fejeződött be június utolsó hetével. Folytattuk az első júliusi héten nyári
táborral, ahol az iskola tanítói nagyon gazdag programmal készültek a gyermekek részére.
Minden nap más program volt, kézműveskedés, festés, sportolás, sütés, versenyek. A gútai
malomba szerveztünk kirándulást. A hét végén gyerekek érmékkel voltak megajándékozva és
közösen a szülőkkel, nagyszülőkkel gulyás falatozásával fejezték be a tábort.
Az első júliusi szombatján a falunapi műsorban is szerepeltek az óvodánk és iskolánk
gyermekei.
Második héten folytattuk a Bibliai táborral, melyet a helybéli református egyház szervezett.
A tábor minden gyermeknek szólt vallás külömbség nélkül. Gyermekek a bibliai
történeteknek voltak részesei. Sok történetet és éneket tanulhattak meg. Ez által megtanulták,
hogyan kell segíteni és hinni.
Az iskolánk évről évre mindig jobban büszkélkedhet
eredményeivel.

a tanulmányi és sport versenyek

A 2017/2018 tanévben ezeket a versenyeken vettünk részt:
FOTBAL- fiatal diákok: 1.helyezet járási versenyen, 3. helyezet kerületi versenyen
FOTBAL- idősebb diákok: 1.helyezet járási versenyen, 3. helyezet kerületi versenyen

MINIFOTBAL- 2.helyezet kerületi versenyen
KIDOBÓ: Az 5.-8. osztályos lányok második helyezést értek el. További körben 3.helyezést
értek el
LÖVÉSZVERSENY: Az idősebb diákok kategóriában 4. helyezést értünk el.
ANGOL OLIMPIÁSZ VERSENY: Iskolánk 11. helyezetett ért el 35 versenyzőből és
eredményes megfejtő lett.
SALIANSKY MAŤKO prózamondó versenyen 4.és 7. osztály diákjai vettek részt.
MATEMATIKAI OLIMPIÁSZ VERSENY: 5. osztály diákjai reprezentálták iskolánkat
FÖLDRAJZ VERSENY: 5., 6., 7. 8 –ik osztályok diákjai vettek részt.
TÖRTÉNELEM OLIMPIÁSZ VERSENY: 6., 7., 8.-ik osztályok diákjai vettek részt.
BIOLÓGIAI OLIMPIÁSZ: 7. és 8. osztály diákjai eredményes megfejtők lettek és a 4. helyet
8.helyezetett értek el.
IFJÚ MEGMENTŐK VERSENYE: 4.-ik helyezett.
PROJEKT " Nyitott iskola mindenki számára"
Az iskola didaktikus segédeszközöket, hangszereket, higiéniai szükségleteket szerzett ez által
a projekt által. Jóvá lett hagyva egy asszisztensi és egy speciális pedagógusi állás, amely a
projektból van finanszírozva.
Köszönjük községünk polgármesterének a segítséget és támogatást. További célunk a jó
kapcsolatok folytatása, együttműködés a községi hivatallal, célunk továbbra is az iskola,
óvoda és falunk jó hírnevét terjeszteni.

