


6 7ŠKOLSTVO

Žiaci ZŠ Mateja Bela majstrami Slovenska
Žiaci Základnej školy Mateja Bela v júni 
ovládli Majstrovstvá Slovenska v malom 
futbale v Nitre. 
Chlapci v kategórii U15 boli na ihrisku 
pripravení, maximálne zodpovední, hrali 
sústredene s dobrou technikou. Vďaka 
tomu zaslúžene postúpili do finále, kde 
sa stretli so ZŠ Tulipánovou z Nitry. Aj 
napriek tomu, že bol súper kvalitný, naši 
chlapci nepoľavili a boli ešte viac moti-
vovaní. Turnaj dokázali vyhrať bez jedi-
nej prehry a stali sa tak majstrami Slo-
venska v malom futbale (kategórie U15).
Mladí chlapci v kategórii U10 odohra-
li prvý zápas veľmi dobre, ale ZŠ z Nit-
ry bola naozaj kvalitným súperom. V 
odvete narazili, no po prehre sa poda-
rilo chlapcov namotivovať a postúpili 
zo štvrťfinále až do finále. Vo finále boli 
naši chlapci tým lepším tímom na ihris-

ku, no nepremenili štyri vyložené šance 
a vypomstilo sa im to. Napokon finálový 
duel na penalty prehrali. Avšak vicemaj-
strom Slovenska v malom futbale nie je 
len tak hocikto, takže si vážime aj toto 
ocenenie.

Tento výsledok poukazuje na kvalitnú 
prácu s mládežou v klube ŠTK Šamorín. 
Ďakujem  pedagógom a trénerom ZŠ 
Mateja Bela a ŠTK Šamorín, Antonovi 
Danielovi a Richardovi Čintalovi.

Mgr. Magdaléna Vajasová, riaditeľka školy

ŠKOLSTVO A KULTÚRA

Škôlkari na ulici Márie si pochutnali na vlastnej úrode
Škôlka na ulici Márie rozbehla svoj pro-
jekt pod názvom Záhradka, ktorá nás 
učí. V rámci projektu vysadili detičky 
semená mrkvy, sadenice jahôd a para-
dajok, resp. liečivé bylinky, o ktoré sa 
naučili starať a dennodenne sledovali, 
ako sa vyvíjajú mladé rastlinky a plody 
zeleniny a ovocia. Plody, ktoré dozreli, 
mohli aj ochutnať.
Firme Partners sa táto iniciatíva zapáčila 
a prostredníctvom svojej spolupracov-
níčky Valérie Kličkovej poskytla škôl-
ke finančný dar, z ktorej mohla zakúpiť 
vyvýšené záhony na dvor škôlky. Deti 
zalievali plodiny a bylinky zozbieranou 
dažďovou vodou. 
Cieľom pedagógov bolo, aby deti pocho-
pili a vedeli, že ovocie a zeleninu nemu-
sia len kupovať v supermarkete a plody z 
vlastného pestovania sú nielen lacnejšie, 
chutnejšie, ale aj šetrnejšie k životnému 
prostrediu. 
Materská škola na ulici Márie patrí od 

septembra 2018 k certifikovaným „zele-
ným“ škôlkam. Pedagogičky dbajú na 
environmentálnu výchovu detí, vedú ich 
k spoznávaniu a obľúbeniu si prírody a v 
neposlednom rade aj k zodpovednosti za 
svoje prostredie. 
„Deťom je už prirodzené sadiť, polievať 
a starať sa o rastlinky, krásne nabehli aj 

na separovaný zber odpadu a ochranu 
zvierat. Spolu s mojimi kolegynkami ich 
podporujeme v spoznávaní prírody a v 
budovaní vzťahov k nej“ – zhrnula zanie-
tená riaditeľka Eszter Őry. „Aj na výtvar-
ných krúžkoch radi používame recyklo-
vané materiály, vyrábame z nich darčeky 
a ozdoby“ – dodala riaditeľka. 

Vlastná úroda chutí vždy lepšie                                              (Fotoarchív)

Radosť detí v škole aj počas letných prázdnin

Krásny projekt za nami

Základná škola Mateja Bela Šamo-
rín má za sebou ďalší ročník denného 
letného tábora, ktorý sa uskutočnil v 
dňoch 11. – 15. júla 2022. Tejto vydare-
nej akcie sa zúčastnilo vyše 130 detí a 
13 pedagógov. 
Program bol veľmi pestrý a nabitý. Kaž-
dý deň boli športové aktivity, túry, kre-
atívne a tvorivé činnosti. Veľkým lákad-
lom tento rok bol skákací hrad (Dino, s 
dvomi dráhami na šmýkanie), ktorý si 
deti mohli užiť jeden a pol dňa a penová 
párty (minuli sa až tri sudy peny). Deti 
však veľmi oslovili aj prednášky Sloven-
ského Červeného kríža pod vedením 
pána Fördösa, ukážky a prednášky hasi-
čov z Dobrovoľného hasičského zboru 
Šamorín pod vedením pána riaditeľa 
Fehéra. X-bionic Adventureland bol tiež 
celý len pre našich žiakov a to aj vďaka 
marketingovému oddeleniu x-bionic 

sphere, za čo sa im chceme veľmi pekne 
poďakovať. Na bezpečnosť a organizá-
ciu celej akcie dohliadali  naše „animá-
torky“ pedagogičky, vedúca vychováva-
teľka M. Krúlová a samozrejme vedenie 
školy. Deti boli rozdelené do šiestich 
skupín a každá skupina mala dve ani-
mátorky. O úžasnú stravu a naozaj veľké 
porcie sa starali pani kuchárky z jedálne 
a deti si jedlo nevedeli vynachváliť. 
Atmosféru tábora bolo cítiť na každom 
kroku. Deti boli usmiate, spokojné, 
vyšportované, našli si nových kama-
rátov zo školy. Rozprávali sa, žartovali, 
tvorili a zo všetkého sa nesmierne tešili. 
To nadšenie sa nedá ani opísať.
Zatiaľ Vám prajeme príjemné prežitie 
leta a dovidenia a „dočítania“ na budúci 
rok.

Ing. Michaela Krulová, 
vedúca vychovávateľka

Mladší žiaci sa na Základnej škole 
Mateja Bela môžu pochváliť zábav-
no-edukačným projektom s názvom 
Rýmy, hudobné príbehy a iné dob-
rodružstvá. Donorom finančných 
prostriedkov v hodnote 1300 eur bol 
Nadačný fond Tesco v rámci 10. edície 
programu Vy rozhodujete, my pomá-
hame.
Naše ratolesti sa museli popasovať s 
rozmanitými úlohami. Hľadali rýmy 
k vybraným slovám, tvorili príbeh z 
daných slov, opísali svoj neobyčajný 

sen. Celkovú atmosféru dotvorili nád-
hernými ilustráciami. Vďaka uvedené-
mu projektu si naši prváci a druháci uži-
li veľkolepé letné stretnutie s Dúhalkou, 
ktorá spievala o farbách, bublinkách, 
o krajine za dúhou. K dobrej nálade sa 
pridali aj starší žiaci, ktorí taktiež spie-
vali, tancovali a zabávali sa. Ďakuje-
me všetkým, ktorí investovali energiu 
do jednotlivých mikropríbehov, ktoré 
nepochybne zanechali v nás hlbokú 
stopu.

Mgr. Erika Oravcová, koordinátorka projektu

Spolupráca s Tišňovom
Črtá sa nová cezhraničná spolupráca 
v meste vďaka tohtoročného spoloč-
ného projektu.
Začalo sa to s kultúrnou spoluprácou, 
ale na základe skúseností spoločného 
projektu Miestnej akčnej skupiny Brá-
na Vysočiny so sídlom v Tišňove pri 
Brne a Regionálnej rozvojovej agen-
túry Šamorín medzi pre naše regióny 
sa poskytujú aj iné možnosti. Začiat-
kom septembra vystúpila  tamojšia 

folklórna skupina na Festivale POMLÉ, 
následne zo Šamorína a z okolitých 
obcí navštívili hodový festival v Tišňo-
ve. Na základe návštevy okrem pokra-
čovania spolupráce folklórnych skupín 
spoločnú tému našli aj mestské kniž-
nice. Podľa Rozálii Hervay, predsedky-
ni Natúrparku Žitný ostrov skúsenosti 
revitalizačných programov v Tišňove 
a v okolitých obciach budú využiteľné 
aj na Žitnom ostrove. (-tl-)

Vystúpenie folklórnej skupiny z Tišňova na tohtoroč-
nom Festivale Pomlé   (Fotoarchív)


