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Zo spomienok na vianočné prázdniny...
Hoci už máme i po jarných prázdninách a tešíme sa na veľkonočné,
prinášame pár spomienok na vianočné... Čo najviac našich spolužiakov
potešilo? Ako trávili zimné prázdniny a Vianoce?
Lívia Longauerová, 2. A
Z vianočných darčekov ma najviac potešila kniha s 365
rozprávkami. Vianoce som trávila s maminou, ockom
a bratom doma.
Adam Snop, 3. AA
Na Vianoce som sa najviac tešil z lega.
Prázdniny som trávil u babiny, kde nebol sneh, tak som sa
nesánkoval.
Maxim Kopčan, 3.AA
Na Vianoce som sa z darčekov tešil najviac z Lego Nexo
night.
Stano Podolec, 4. D
Najviac sa teším z tabletu. Vianoce som trávil doma
s rodinou.
Alžbeta Globanova, 2. C
Cez Vianoce ma potešilo najviac, že sme boli všetci spolu.
Škoda, že nebol sneh, a tak sme sa nesánkovali.
Adela Snopová (5. B) a Michaela Vargová (5. A)

Úvodník
Určite sa už všetci tešíte na veľkonočné
prázdniny – oblievanie vodou, hľadanie
čokoládových vajíčok, maľovanie na
vyfúknuté vajíčka. Každý sa teší aj na
oddych od písania a počítania domácich
úloh. Môžete si vyrobiť aj zajačika
z ponožky, návod nájdete v časopise.
Určite sa zabavíte na vtipoch, hádankách
a tajničke. Uvidíte aj najzaujímavejšie
karnevalové masky. V tomto čísle vám
predstavíme aj našu novú pani riaditeľku. Adela Snopová, 5. B
Dozviete sa tiež, aké predsavzatia si dali
naše pani učiteľky a páni učitelia. Prečítate si aj komiks od
našej žiačky, na ktorom sa zasmejete.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov vám praje 3bečan!

Hádanky
 Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia ježe. Keď spadne jež

na líčko, znesie hnedé vajíčko.
 Keď je malý, milo hrá sa, veľký mrmle ako basa, maliny zje
hneď, potom líže med.
 Sivé krídla, biele telo, čo nad riekou preletelo?
 Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť
skúsiš, rozplakať sa pritom musíš.
 Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik, kde vodička hučí, tam
zobáčik strčí.

Adela Snopová, 5. B

Už pár mesiacov tu máme nový rok 2018. Väčšina dospelákov, ale i
detí si v jeho úvode dali novoročné predsavzatia, napríklad, že sa
začnú stravovať lepšie atď. A tak sme sa pýtali... Dali ste si nejaké
novoročné predsavzatia? A prečo?
V priebehu roka si plním svoje želania. Snažím sa
žiť zdravím životným spôsobom a s láskou k prírode
a horám. Snažím sa do hôr chodiť v lete aj zime.

Naším novoročným predsavzatím bolo
pomáhať mamine. Mali sme to aj za
domácu úlohu. A byť vždy spolu, aby
sme sa mali s kým hrať.
Michaela Vargová a Tomáš Kmotorka, 5.A

Školský časopis 3bečan (13. ročník) vydáva Základná škola na Tribečskej
ulici 1653/22 v Topoľčanoch. Vychádza trikrát počas školského roka v
náklade cca 150 kusov v mesiacoch december, marec/apríl, jún.
Redakčná rada: šéfredaktorka – Adela Snopová (5. B), členovia – pozri
obálku časopisu vyššie. Kontakt: 3becan@gmail.com Koordinátor
školskej redakcie: Mgr. Tomáš Kováčik
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Christina Chovancová, 5. A

Odkedy pracujete ako vychovávateška na tejto
škole? Od roku 1989 takže už 29 rokov.
Prečo ste sa rozhodli stať sa vychovávateľkou?
Pretože mám rada deti.
Aké boli deti kedysi a aké sú dnes? Deti sú stále
rovnaké, aj slušné aj nevychované.
Načo radi spomínate? Na všetky školy v prírode a iné
zaujímavé činnosti s deťmi.
Čo radi robíte vo voľnom čase? Rada varím a pečiem,
preto som s radosťou robila aj krúžok varenia. A ešte veľmi rada čítam knihy.
Ako budete tráviť Veľkú noc? Pôjdem na prázdniny do Tatier. Kde sa rada
prechádzam, pretože je tam krásna príroda.
Aké knihy radi čítate? Rada čítam encyklopédie, kde sa dozvedám zaujímavé
informácie.
Christina Chovancová, 5. A

Mamička a ty si
ho prečo
nejedla?

Vytvorila Sofia Královičová zo 6. C, upravila Hana Koncová, 5. A
k

Karne alová

anketa/7.február

1. Prečo si si vybral túto masku ?
2. Ktorá maska sa ti z karnevalu najviac páčila ?
Nelka Jablončeková, 1.A, domček

Alex Feledi, 1.A, semafor

Matias Stanko, 1.C, lietadlo

Peter Tarina, 2.C, Kylo Ren

Adrián Mihalík, 2.D, Thor

Petra Hrnková, 4.D, vraždiace dieťa

Tomáš Kmotorka
a Christina Chovancová, 5. A

Valentín – sviatok lásky (vedeli ste, že?)
Dňa 14.februára sme si aj tu u nás v škole oslávili sviatok lásky Valentín. Svätý
Valentín bol kňaz, lekár, a neskorí svätec. Pochádzal z mesta Terni. Skutky,
vďaka ktorým si naňho všetci zamilovaní v priebehu februára spomínajú, sa
spájajú s vládou cisára Claudia II.
Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k
rodinným vzťahom svojich vojakov. Zastával názor, že ženatý vojak
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal
svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín tento zákaz
ignoroval a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Tu možno hľadať pôvod sviatku
zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti - 14.
februára. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý dal rebelujúceho kňaza uväzniť.
Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život.
Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho
žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, dokonca zamiloval. Jej otca Asteria
uzdravenie dcéry presvedčilo o moci Ježiša Krista a s celou svojou rodinou sa mu
dal pokrstiť. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou
poslal dievčaťu
Christina Chovancová, 5. A

Bez žolíka
Oslobodenie od skúšania.
!platí na všetkých predmetoch!

Platí celý maj 2018

Tomáš Kmotorka, 5. A

Veľkonočný
pondelok
Šibi-ryby mastné ryby,
kus koláča od korbáča,
ja chcem iba máličko
– maľované vajíčko.

Príprava na sviatky
Súčasťou sviatkov je aj dekorácia a výzdoba domu. Napríklad
zajačiky v kvetináči, maľované vajíčka, venčeky na dverách, košíky
s trávou a vajíčkami.
Najobávanejší sviatok roka pre všetky dievčatá a ženy
je pondelok po Veľkonočnej nedeli.
Už tradične v tento deň obchádzajú muži a chlapci všetky
svoje známe, aby ich obliali vodou, a tým im symbolicky
dopriali zdravie a krásu na celý nasledujúci rok. Na
oplátku za túto láskavosť sú mladší oblievači obdarovávaní
čokoládovými alebo maľovanými vajíčkami a starší malým pohostením.
Súčasťou rituálu je v niektorých krajoch aj šibačka korbáčom z
vŕbového prútia. Na korbáče dievčatá priviažu farebné stužky.
V niektorých rodinách je tradíciou hľadanie schovaných vajíčok, ktoré
sa k nám dostali z Ameriky. Nech už Veľkú noc oslavujeme akokoľvek,
je dôležité, aby sme si oddýchli spolu s rodinou.
Adela Snopová, 5. B

Otestujte sa...
Kto by už len nepoznal filmovú ságu Harry Potter. Ste si istí, že poznáte Harryho
Pottera dobre? Pripravili sme si pre vás krátky test, ktorý otestuje vaše
vedomosti...
1/ Koľko knižných častí má Harry Potter?
a)5
b)7
c)8
2/Ako sa volajú hlavné postavy v HP?
a)Harry,Hermiona,Ron b)Crab,Goile,Draco c)Harry,Draco,Hermiona
3/Do akej fakulty patrila Lenka Laskorádová /Luna Lovegood?
a)Chrabromil
b)Bifľomor
c)Bystrohlav
4/Aké kúzlo použila Hermiona na opravu Harryho okuliarov?
a)aquamenta
b)okulus reparo c) riddikulus
5/ Kto zabil Dobbyho?
a)Bellatrix b)nikto ho nezabil c)Draco
6/Ako sa v čarodejníckom svete volá hadí jazyk?
a) Praselčina b)Parselčina c) Raselčina
7/ Kto zo súrodencov Weasleov je najstarší?
a) Ginny b)Charlie c) Bill
8/ Aké číslo mal Harry na metlobalovom drese?
a)05
b)03
c)07
9/ Z akej fakulty pochádzal Cedric Diggory?
a)Chrabromil b)Bifľomor c)Bystrohlav
10/Na akej ulici býval Harry spolu s Durslejovcami?
a) Privátna
b)Šikmá c)Priečna
11/Kto hral Severusa Snapa?
a)Alan Rickman b) Ruphert Grint c) Ralph Fiennes
Nina Szabová, Michaela Horňáčeková, 8. B

Odpovede: 1B, 2D, 3C, 4B, 5A, 6B, 7C, 8C, 9B, 10A, 11A

Naše dobré apky...
Spoznáte logá známych aplikácií? Ste in? Otestuje svoje vedomosti...

_________ _________

_______

_ _ _ _ _ _ _. _ _

_____

Michaela Bujnová, 8. B

Syrovo-bryndzové pečivo
Potrebujeme:
150 g nastrúhaného neúdeného syra
250 g hladkej múky
150 g masla
kypriaci prášok
vajce
1 lyžicu soli
bryndza
sezamové semiačka
žĺtok

Postup:
Do väčšej misy si dáme múku ,soľ , kypriaci prášok a syr. Všetko zmiešame
a pridáme vajce , celú bryndzu a maslo. Poriadne všetko ručne zmiešame.
Zoberieme si polovicu cesta a vyvaľkáme ho. Následne už len vykrojíme
postavičky z cesta. Potrieme žĺtkom, posypeme sezamovými semiačkami a dáme
do vyhriatej rúry (200°). S druhou polovicou cesta postupujeme rovnako.
Michaela Bujnová, 8. B

Vlastná tvorba
No bravo,
zabudol si odbočiť vpravo.
Šoféruješ to fáro,
že mi z toho stojí háro.
Prevodovka dostáva zabrať,
mal by si ísť na novú prachy...
Urobil si už tri defekty,
Motor z toho robí zvukové efekty
Keď si na tú červenú preletel,
celý život mi pred očami preletel,
Tachometer na stodvadsať,
chce sa mi z toho zvracať.
Nemal by si ten vodičák dostať,
skôr by si mal s týmto prestať.
Odbil si bočné zrkadlá,
odtrhol si na vodičových dverách madlá.
Túto skúšku už robil tretíkrát,
nie, že by som to nemal rád,
ale padaj už odtiaľto,
čudujem sa, že si to dotiahol potiaľto.
Martin Žiak (8. A), upravila Michaela Bujnová (8. B)

Spomienka na minulosť
Otváram album spomienok,
S hlavou plnou myšlienok.
Album fotiek plný je,
každá strana nové prekvapenie.
Od detstva až po teraz,
Ako časová reťaz.
Vraciam sa do minulosti,
Kde sme ako deti rástli.
Nemocnica či škôlka,
Prechádzam rok od roka.
Prvý školský deň za sebou,
hor sa za druhou triedou.
Tretia, štvrtá , piata,
Na druhý stupeň idem usmiata.
Sedem, osem, ďalej neviem,
To vám už nepoviem.
Album zatváram,
S mamou sa zhováram.
Nabudúce sa zas pozrieme,
Ale teraz čakám na pokračovanie.
Nina Szabová, upravila Michaela Bujnová (obe 8. B)

Ona
Bola sama. Nevnímala svet očami, akými ho vníma teraz. Neverila
v lásku. Bola hanblivá a bála sa. Bála sa ľudí, názorov, sklamaní. Myslela
si, že nenájde nič pekné, nič, čo by ju robilo šťastnou. Každý deň bol pre
ň rovnaký. Vstala, išla do školy, na kreslenie a späť domov, naučila sa
a spala. Opakovalo sa to každý deň dlhú dobu. Ničomu sa netešila.
Všetko bolo pre ňu také isté. Po dlhšom čase začala spoznávať svet.
Zaujímať sa o ľudí a o život. V škole poznala každého meno, ale predsa
jedno vynikalo. Bolo pre ňu výnimočné. Vždy, keď ho počula, obzrela
sa. Vyvolávalo v nej neskutočné veľa pocitov. Videla iba jeho. Nič ju
netešilo viac ako pohľad. Bezvýznamný pohľad, ktorý cez ňu prebehol,
keď sa obzeral. Nebol ani mierený na ňu, ale ona sa vždy usmievala.
Netrpezlivo čakala na ten moment, kedy ten pohľad bude určený pre
ňu. Často premýšľa, aké by to bolo, začleniť sa do spoločnosti
a nepozorovať iba z diaľky. Veď predsa on a jeho kamaráti vyzerali tak
šťastne, tak prečo by nemohla byť aj ona? Nevedela ako. Nevedela, ako
sa s ním má začať rozprávať, ako nebyť hanblivá a ako sa nebáť. Dni
plynuli stále rovnako. Nič sa nemenilo. Hocikedy, kedy mala šancu byť
v jeho blízkosti, využila ju. No on ju nevidel. Nevidel, ako sa snaží byť
v jeho blízkosti. Nevidel, ako ho sleduje. Ona o ňom vedela všetko, no
on ani jej meno. Nevedel, ani kto vôbec je. Stále ho pozorovala a on
stále žil svoj život. Nevnímal ju, lebo nemal dôvod, nevedel o nej.
Nechcela nikomu povedať, čo sa s ňou deje. Mala strach, že si z nej
budú všetci robiť srandu, že on to nebude cítiť rovnako. Mala
jednoducho strach z poníženia. Žila s týmito pocitmi dlho natoľko, že už
sa to nedalo vydržať. Nebola slabá, pretože jeho úsmev ju napĺňal
šťastím. Ale nebola šťastná, pretože ten úsmev nepatril jej. Nevedela,

čo má robiť. Chcela ho aspoň ako kamaráta, ale nevedela, ako na to.
Nedokázala v sebe dlhšie dusiť svoje pocity. Naivne verila človeku,
ktorému nikdy nemala. Celé tajomstvo sa stratilo. Všetká radosť zo
života sa vyparila. On zrazu vedel o všetkom. Začal si ju všímať, ale nie
tak, ako vždy túžila. Tak, ako to bolo v jej najhorších snoch. Už žiadny
pohľad cez ňu neprešiel. Úsmev mu zmizol vždy, keď ju uvidel
v miestnosti. Nemal na to žiadny dôvod. Nič mu predsa nespravila. Iba
ho z diaľky pozorovala, predsa len sa ho ani nedotkla. Bola mu tieňom,
ktorého sa chcel zbaviť. Otravovala ho. Ale ona pritom žila život ako do
teraz. Pokým o tom nevedel, ani si ju nevšimol. Ak by ju prijal do svojho
života, jeho kamaráti by si z neho robili srandu. Bolo lepšie tú „srandu“
premiestniť na dievča, ktoré za nič nemôže. Nestihol ju ani spoznať. Jej
výzor ho nelákal, tak automaticky nemohlo ani vnútro. Ona to mala
opačne. Pochopila, že bola zaslepená jeho vonkajškom a nikdy sa
nesnažila spoznať vnútro. Teraz už vie, že to nebolo správne. Jej pocity
boli vtedy iné. Iné ako po všetkých týchto sklamaniach. Jej obavy na
začiatku boli oprávnené. Nemôže sa naňho nakoniec ani pozrieť, ale
v jej vnútri vie, že keby môže, vrátili by sa jej všetky pocity. Vedela, že
by ho mohla znovu milovať aj keby sa na ňu ani nepozrel. Ale nemôže.
V hĺbke samej seba vie, že ak by chcela, vedela by ako, ale už viac
nechcela. Nechcela byť zase ponížená. Možno by všetko skončilo inak,
ak by si to nechala pre seba. Možno by všetko skončilo inak, keby sa
nebála prehovoriť. Ale predsa len nejaké možno nezmení jej minulosť.
Teraz je iná. Je silnejšia, je viac odhodlaná. Zmenila sa. Snaží sa vnímať
v živote to pozitívne. Stále pozoruje z diaľky, ale už sa nepriblíži. Je
schopná znovu pocítiť lásku. S niekým koho lepšie spozná. S niekým,
kto k nej bude cítiť niečo, ako ona k nemu. S niekým, kto si ju zaslúži.
žiak XY, upravila Nina Szabová, 8. B

Čo viete o 3bečanovi?
Pripravili sme si pre Vás kvíz o TRIBEČANOVI, ako dlho čítate
Tribečana? To si môžete overiť v tomto kvíze. Vyberať môžete
z možností a,b,c, alebo d. Správnu odpoveď vždy zakrúžkujte. Poďme
na to!
1.
a)
b)
c)
d)

Od kedy sa vydáva časopis Tribečan?
1989/9190
1967/1968
1971/1972
2000/2001

2. Kto je šéfredaktor časopisu Tribečan?
a) Michaela Bujnová
b) Adela Snopová
c) Christina Chovancová
d) Nina Szabová
3. Koľko čísel sa vydalo od roku 2014? (počíta sa aj toto)
a) 12
b) 10
c) 11
d) 13
4. Kto prvý založil Tribečana ?
a) Tomáš Kováčik
b) Gejza Sitkey
c) Ladislav Trsťan
d) Adela Snopová

5. Koľko členov je v redakcií Tribečan ?
a) 5
b) 7
c) 6
d) 9
6. Čo sa nachádza v každom čísle Tribečan ?
a) úvodník
b) redakcia
c) kvíz
d) vždy sa nachádza všetko také isté
Súťaž: Ak si vedel všetky odpovede, stačí vyplniť meno, triedu,
odpovede a priniesť tento lístok v priebehu mesiaca apríl do 5. A
Christine Chovancovej. Vyhodnotenie bude v nasledujúcom čísle.
Meno a priezvisko:

Trieda:

Opovede:
Christina Chovancová, 5. A

Vtip

Christina Chovancová, 5. A

1. Prečo ste sa rozhodli stať riaditeľkou?
Veľmi dlhú dobu som sa rozhodovala, či sa
budem uchádzať o miesto riaditeľky školy.
Keďže som 8 rokov vykonávala funkciu
zástupkyne riaditeľky školy, veľmi dobre
som vedela, čo ma čaká. Je to psychicky
veľmi náročná a zodpovedná práca a aby ju
mohol človek spoľahlivo vykonávať, musí
mať podporu rodiny, priateľov a ľudí,
s ktorými spolupracuje. Ja som cítila, že ju
mám, preto som sa nakoniec rozhodla
prihlásiť do výberového konania.
2. Čo vás motivovalo?
Naša škola má veľmi dobrú povesť vďaka 15-ročnému úsiliu bývalej
pani riaditeľky Mgr. Gabriely Herodekovej a všetkých zamestnancov,
ktorí majú svoju prácu naozaj radi. Sú tu skvelí učitelia, ktorí dosahujú
so svojimi žiakmi vynikajúce výsledky. Napriek tomu, že verejnosť vidí
v školstve väčšinou iba negatíva, ja vidím medzi našimi zamestnancami
veľa pozitívnych bytostí, tvorivých, svedomitých, ktorí napriek
nedostačujúcemu finančnému ohodnoteniu zanechávajú v škole „svoju
dušu“. Škola je plná žiakov, ktorí vedia, že známky nie sú všetko,
dôležitá je ich osobná hodnota. Motivuje ma práca s takýmito ľuďmi a
verím, že toho v našej škole spolu ešte veľa dosiahneme.
3. Čakajú nás v škole nejaké zmeny?
Určite nechcem nič od základu meniť, chcem nadväzovať na rokmi
overené tradície, ktoré škola má. Ale zmeny určite prídu, postupne. Ako
viete, od januára sa rozšírili otváracie hodiny školskej knižnice už aj

počas veľkej prestávky. Máme päť nových interaktívnych tabúľ
a pribudnú ďalšie. Budeme organizátormi nových športových súťaží
v našej škole... Mám niekoľko vízií, ktoré by som chcela realizovať.
Uvítam aj Vaše návrhy a nápady na Žiackej školskej rade.
4. Kedy ste sa rozhodli stať učiteľkou?
Keď som bola malá, každú chvíľu som chcela byť niečím iným –
učiteľkou, lekárkou, kaderníčkou, ale najviac som túžila byť
knihovníčkou. Milujem knihy, asi preto som sa nakoniec rozhodla
študovať jazyky. A tak sa stala zo mňa učiteľka .
5. Kde sa vidíte o desať rokov?
Desať rokov je veľmi dlhá doba, stať sa môže hocičo. Nie som človek,
ktorý plánuje veľmi dopredu, skôr nechávam veci plynúť a dúfam, že sa
všetko bude uberať smerom, ktorý mi vyhovuje. Postačí mi, ak budem
ja a moja rodina zdravá a šťastná.
6. Akú základnú školu ste navštevovali vy?
Mojou základnou školou bola ZŠ na Hollého ulici v Topoľčanoch. Mám
na ňu veľmi pekné spomienky a mala som šťastie na vynikajúce pani
učiteľky – p. Hrubá, Cabajová, Radová, Roková, vďaka nim som sa do
školy vždy tešila.
7. Koľko rokov učíte na tejto škole?
Dvanásť rokov. Predtým som učila na ZŠ sv. Ladislava na „Mravenisku“.
8. Ako trávite Veľkú noc? Páči sa vám Veľká noc, máte ju radi?
Doma. Sedím na gauči, pustím si pekný film a čakám, kto ma zas obleje.
Ale radšej idem hneď pri dvere, aby si to odniesli iba moje šaty a nie
nábytok.
Páčia sa mi pravé slovenské tradície, výzdoba a to, že sa
stretne rodina.
Dovoľte mi, aby som Vám všetkým popriala pohodové veľkonočné
sviatky!
Christina Chovancová, Hana Koncová 5. A

Sledujte webovú
stránku školy:
zstribecskato.sk

Námety a komentáre posielajte na 3becan@gmail.com.
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