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Úvodník 

 

V mesiaci apríl sme počas veľkonočných prázdnin oslávili sviatky jari, 

následne zhodnotili tretí štvrťrok súčasného školského roka a odštartovali 

ten posledný, tešiac sa na blížiace sa leto.  

Predmetové súťaže a olympiády sa stupňujú do tých najvyšších kôl a finále, 

uskutočnili sa ich mnohé okresné a krajské kolá. Predmetová komisia 

slovenského jazyka a literatúry eviduje úspech našich viacerých recitátorov 

okresného kola, ktorí postupujú do krajského.    

Učitelia svojich žiakov zapájajú i do výtvarných súťaží, napríklad Záložkovo 

a Čitateľský oriešok.  

V marci – v mesiaci kníh – učitelia a vychovávateľky realizovali so svojimi 

žiakmi množstvo aktivít, zameraných práve na aktívne či tvorivé čítanie. 

Burzu kníh, ktorú spočiatku realizovala naša škola, prevzalo pod záštitu 

mesto Topoľčany. Naša škola sa aktívne do tejto aktivity zapojila.  

Okrem kníh patrí mesiac marec aj učiteľom, 28. marca sme si pripomenuli 

Deň učiteľov. Učiteľom poďakovala a ich prácu vyzdvihla pani riaditeľka 

školy, vybraní učitelia boli ocenení na podujatí, ktoré organizovalo mesto 

Topoľčany. Učitelia spoločne oslávili svoj deň posedením a občerstvením 

v reštauračnom zariadení.  

Mesiac apríl sa zase spája hlavne s prírodou, a to vtákmi, lesmi a v tom 

najširšom význame našou Zemou. Mesto Topoľčany organizovalo aktivity 

ku Dňu Zeme. V Galérii naši žiaci absolvovali prednášku pod názvom Akú 

budúcnosť si vyberieme?, ktorú pripravila iniciatíva Klíma ťa potrebuje. 

Žiaci na prvom i druhom stupni realizovali rôzne školské aktivity, napríklad 

žiaci 9. B na školskom dvore zasadili stromček – japonskú čerešňu. Týmto 

gestom si pripomenuli dôležitosť ochrany životného prostredia 

a zachovávanie hodnôt v živote každého z nás. Pani učiteľky 

prírodovedných predmetov si pripravili pre žiakov besedy, a to o včelárstve 

a rybárstve.  

So súťažami, aktivitami a podujatiami sa akoby roztrhlo vrece. O všetkých 

za obdobie mesiacov marec a apríl sa dočítate v tomto vydaní časopisu 

3bečan. Onedlho už budeme sumarizovať tento školský rok a deliť sa 

o zážitky z koncoročných školských výletov a exkurzií. Dovtedy ešte 

všetkým učiteľom a žiakom želám veľa pozitívnej energie.  

 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 
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Príhovor riaditeľky školy 

Vážení čitatelia! 

Mesiace marec a apríl sa niesli v znamení oceňovania. 28. marca sme si už 

tradične pripomenuli Deň učiteľov, pri príležitosti ktorého boli  

zriaďovateľom školy ocenené aj naše pani učiteľky (dočítate sa o nich o pár 

stránok ďalej).  

Práca učiteľa je náročná a zodpovedná. A presne takí sú aj učitelia našej 

školy. Dovolím si tvrdiť, že okrem svojich znalostí vkladajú do tohto 

povolania aj to najcennejšie – svoje srdce a dušu. Všetci zamestnanci školy, 

pedagogickí aj nepedagogickí, sú symbolom jej dobrého mena. Som za to 

vďačná a je mi cťou byť súčasťou tohto kolektívu. Všetkým prajem, aby ani 

v ťažkých chvíľach optimizmus nepominul a prejavy úcty a uznania sa 

znásobovali.  

Detská osobnosť mesta Topoľčany, ktorá sa konala 26. apríla v kinosále 

Spoločenského domu v Topoľčanoch, bola oslavou úspechu a talentu žiakov 

základných škôl. Medzi ocenenými nechýbali ani naši žiaci (aj o nich sa 

podrobnejšie dočítate v tomto čísle časopisu). Máme najlepších žiakov 

v oblasti biológie, astronómie, dejepisu, informatiky, cudzích jazykov, 

recitácie a evanjelického náboženstva. Oceneným žiakom v mene všetkých 

čo najsrdečnejšie blahoželám! Sme na Vás hrdí!  

Za týmito úspechmi je obrovská drina, odopieranie si leňošenia a voľného 

času, ale taktiež podpora rodičov a učiteľov. Poďakovanie patrí pedagógom, 

ktorí sa pravidelne žiakom venujú aj mimo vyučovania, či už 

prostredníctvom doučovania, krúžkovej činnosti, alebo individuálnej práce, 

snažia sa objaviť talent, ktorý sú ochotní ďalej rozvíjať.  

Čas neúprosne letí a my máme za sebou už tretí štvrťrok školského roka.  

Zostávajú už iba dva mesiace na to, aby každý z vás mohol dosiahnuť na 

konci roka výsledky, ktoré ste si predsavzali. Stále treba mať na pamäti, že 

nejde o známky. Ide o to, aby ste do svojho úsilia vložili všetko, iba tak 

môžete byť so sebou spokojní. Nebojte sa požiadať o pomocnú ruku, 

kedykoľvek.  

„Správajte sa k ľuďom tak, ako by boli tým, čím môžu byť a pomôžete im stať 

sa tým, čím sa môžu stať.“ J.W. Goethe 

S úctou 

A. Krajčíková 



Šaliansky Maťko (okresné kolo) 

Dňa 22. marca 2022 sa v priestoroch 

Základnej školy na Škultétyho ulici                               

v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo 

súťaže Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa ho 

víťazi z 12 škôl nášho okresu. Súťažilo sa v 

troch kategóriách. Našu školu 

reprezentovali víťazi školského kola, ktorí 

opäť potvrdili svoj talent v umeleckom 

prednese slovenskej povesti. 

Recitátori po oficiálnom otvorení súťaže boli rozdelení do tried podľa 

kategórií (I. – III. kategória). Výkony talentovaných recitátorov hodnotila 

odborná porota. 

Našu školu v I. kategórii reprezentovala Zara Trenčanská III. A 

(pripravovala Mgr. Zuzana Grauzlová), v II. kategórii školu reprezentovala 

Stela Štilcová V. C (pripravovala Rastislava Macková) a v III. kategórii 

Adrián Mihalík VI. D (pripravovala Rastislava Macková). Žiakov na súťaži 

sprevádzala pani učiteľka Rastislava Macková, pedagogička prednesu 

žiakov a organizátorka školských recitačných súťaží. 

V I. kategórii súťažilo 12 žiakov a porota ocenila našu žiačku Zaru 

Trenčanskú  2. miestom. V II. kategórii súťažilo 10 žiakov a naša škola sa 

neumiestnila na prvých troch miestach.  V III. kategórií súťažilo 8 žiakov a 

porota rozhodla udeliť 2. miesto nášmu žiakovi Adriánovi Mihalíkovi. 

Našim víťazom srdečne blahoželáme! 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 

 

Lyžiarsky a snoubordingový výcvik 
Lyžiarskeho a snoubordingového výcviku 

sa zúčastnilo 40 žiakov. Lyžiarsky a 

snoubordingový výcvik sme absolvovali v 

lyžiarskom stredisku Ski Krahule v 

termíne od 7. 3. do 14. 3. 2022. Keďže na 

výcvik sme denne dochádzali, rozhodli 

sme sa, že pre bezpečnosť detí bude 

streda oddychovým dňom a výcvik 

presunieme na pondelok 14. 3. 2022. 



Práca bola náročná, hlavne prvé dva dni, keď sme potrebovali žiakov naučiť 

základy lyžovania a snoubordingu. Žiaci boli rozdelení do štyroch družstiev 

podľa lyžiarskej zdatnosti. Jedno družstvo tvorili snoubordisti. Žiaci v 

skupinách boli až do konca kurzu. Dodržiavali stanovené denné pokyny 

inštruktorov.  Každý deň sa začal kontrolou počtu žiakov a pokračoval 

oboznámením sa s cieľom výučby, správnym výberom terénu pre 

začiatočníkov, bezpečnosťou žiakov a samotnou výučbou. Výučba bola 

rozdelená na dva časové úseky – od 9.00 do 11.15 hod. a od 12.15 do 15.00 

hod. Samozrejme, že sme rešpektovali individuálne požiadavky žiakov, ako 

napr. oddych aj počas výuky, ak žiak fyzicky nezvládal všetky cvičenia a 

podobne. 

Zdravotnú starostlivosť na svahu zabezpečovala M. Šmálová. Úrazy, ktoré 

sa stali v priebehu kurzu, boli ošetrené na mieste. Ak si vyžadovali ďalšie 

vyšetrenie, žiaci boli odporučení na röntgen. Inštruktorky kurzu boli  vždy 

telefonicky informované o zdravotnom stave svojich žiakov v skupine 

zákonným zástupcom. 

Počasie a podmienky na lyžovanie a snoubording boli vynikajúce. Každý 

deň nás vítala krásna slnečná obloha. Aj zaradenie oddychových dní (streda, 

sobota a nedeľa) žiakom dobre padlo, keďže počas tohto obdobia (Covid-

19) sa žiaci menej hýbali a sú teda všeobecne menej zdatní.  

Žiaci si z výcviku odniesli veľa pekných zážitkov. Veríme, že na budúci rok 

si opäť takú skvelú lyžovačku zopakujeme. 

Eva Maková, učiteľka GEG-TSV, triedna učiteľka 6. B 

 

Učenie v maskách 
V prvý deň po jarných prázdninách 7. marca 

2022 sa v našej škole  učilo tak trochu inak – 

v maskách.  V triedach aj po chodbách školy sa 

prechádzali fantastické postavy a princezné, 

kovboji, upíri, čarodejnice, víly, vojaci, robotníci a 

kadejaké zvieratká či dokonca kostry. A 

nezaostali ani učitelia. Učenie v maskách sa stáva 

veľmi populárnou tradíciou našej školy. Nálada bola skvelá. I učenie išlo 

nejako ľahšie. V súťaži o najlepšiu masku učiteľa hlasovali žiaci. Hlasy 

žiakov rozhodli o víťazke pani asistentke Anne Guričanovej, ktorá prišla 



v originálnom športovom kostýme profesionálnej boxerky.  Tešíme sa ďalší 

ročník tejto zábavnej aktivity.  

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

Skús pokus 
 

Skús pokus! To bola zadaná úloha z chémie pre žiakov 7. 

ročníka. Každý žiak mal predviesť svoj pokus, a veru sa s 

touto úlohou popasovali statočne. A tak sme na 

hodinách videli lávové lampy, vybuchujúce sopky, 

vajíčko, ktoré stratilo svoju škrupinu, balón, ktorý sa 

nafúkol sám, tancujúce hrozienka, sloniu pastu a mnohé 

iné. Myslím si, že pokusy sa všetkým páčili a žiaci si 

zároveň zdokonalili aj svoje praktické zručnosti a 

upevnili si svoje nadobudnuté vedomosti.  

Jana Kacinová, učiteľka CHE-BIO, triedna učiteľka 7. D 

Chemická olympiáda 
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej 

školy zapojili do riešenia už 58. ročníka 

chemickej olympiády. 

V priebehu mesiacov október až január 7 

nadšencov z deviatych tried postupne 

lúskalo nie celkom najjednoduchšie úlohy 

domáceho kola. Najskôr teoretickú časť 

online dištančnou formou a neskôr po 

čiastočnom uvoľnení protiepidemiologických opatrení aj praktickú časť 

prezenčne. 

Tento ročník bol zameraný na halogény, študenti sa oboznamovali s ich 

vlastnosťami, zlúčeninami, výskytom v prírode a v neposlednom rade s ich 

reaktivitou. Naučili sa aplikovať chemické výpočty pri riešení bežných 

praktických úloh a získali správne laboratórne návyky. 

Piati z nich sa 11.2.2022 zúčastnili školského kola. Boli to: Liliana Stanková 

z 8.A, Christina Chovancová a Klára Vargová z 9.A, Kristína Žáková z 9.B a 

Jakub Pavlusík z 9.D. 

Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi a postúpili do okresného kola, ktoré sa 

konalo 25.3.2022 na ZŠ sv. don Bosca. Ani tam nesklamali a všetci piati 

úspešne reprezentovali našu školu. Mimoriadne nás potešilo 3. miesto 

žiačky 9.A triedy Kláry Vargovej, ktorá postúpila do krajského kola. Našu 



školu bude zastupovať dňa 28.4.2022 na Spojenej škole Slančíkovej 2 v 

Nitre. Zúčastneným žiakom ďakujem za šírenie dobrého mena ZŠ Tribečská 

a Kláre prajem veľa úspechov v krajskom kole. 

Henrieta Knoblochová, asistentka učiteľa 

 

Naša bývalá žiačka dosahuje úspechy 
Býva dobrým zvykom našich bývalých žiakov, že sa do 

svojej základnej školy radi vracajú, a to na návštevu 

obľúbených učiteľov alebo sa pochváliť svojimi úspechmi.  

Pri takejto príležitosti redakcia nášho časopisu oslovila 

bývalú žiačku a členku redakcie 3bečan Lilianu Hallovú...  

Kedy si skončila základnú školu? Ako si na našu 

základnú školu spomínaš?  

Základnú školu som skončila v roku 2019, čiže pred takmer 

tromi rokmi. Na ZŠ Tribečskú vždy spomínam len v dobrom 

a až spätne si uvedomujem, koľko skúseností a príležitostí mi priniesla. 

Ako si spomínaš na to, keď si chodila do krúžku 3bečan? 

Krúžok 3bečan som navštevovala niekoľko rokov a každý týždeň som sa naň 

tešila. Najviac ma bavilo robiť rozhovory s našimi žiakmi. 

Kde študuješ? Čo Ťa na súčasnom štúdiu najviac baví? 

Študujem na Gymnáziu Golianova v Nitre. Najradšej mám prírodovedné 

predmety, najmä chémiu a biológiu, ale baví ma aj fyzika a jazyky. 

Prírodovedným predmetom sa venujem aj mimo povinných hodín a chcem sa 

im venovať aj v budúcnosti.  

Vieme, že dosahuješ výborné výsledky v chemickej olympiáde. Čím Ťa 

tento predmet zaujal, ako si si ho obľúbila? (Podeľ sa s nami o svoje 

úspechy.) 

S chemickou olympiádou som začala ešte na základnej škole, a to hlavne 

vďaka p. asistentke Knoblochovej, ktorá nás na túto súťaž pripravovala. 

Chémia ma zaujala hlavne tým, že vysvetľuje princípy toho, ako fungujú 

mnohé procesy, s ktorými sa každý deň stretávame. Samozrejme, keď som 

bola mladšia, bavilo ma najmä robenie experimentov. Počas celého štúdia na 

gymnáziu sa venujem riešeniu chemickej olympiády a keďže som zo základnej 

školy prišla s výbornými základmi, už od prvého ročníka sa mi na krajských 

kolách darilo. Tento rok som súťažila v najvyššej kategórii A, kde som sa z 1. 

miesta na krajskom kole dostala na celoslovenské kolo. Tam som obsadila 4. 

miesto a získala cenu dekana za najlepšie vypracovanú praktickú časť. Ešte 

ma čaká obhajoba práce SOČ na celoslovenskom kole, ktorej experimentálnu 



časť som spracovávala na univerzite v Bratislave. Vďaka tejto práci som sa 

mohla na týždeň cítiť ako vedkyňa . 

Aké sú tvoje plány do budúcna? Čomu sa chceš venovať, akú VŠ by si 

chcela vyštudovať a akému povolaniu sa v budúcnosti venovať? 

Mojimi plánmi bolo vždy štúdium medicíny, ale stále rozmýšľam aj o chémii. 

Chcela by som sa venovať niečomu z medicínskej oblasti, možno okúsim aj 

vedu. 

Akú radu by si dala súčasným deviatakom, ktorí si dávajú prihlášky na 

SŠ?  

Milí deviataci, viem, že niekedy je ťažké prinútiť sa k učeniu, ale prípravu na 

testovanie a prijímacie skúšky neodkladajte. Ja sa vždy riadim jednou vetou. 

„Nič nie je také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá.“ Som si istá, že najlepšie sa 

vám bude študovať na škole, ktorá vás bude baviť, a preto dobre rozmýšľajte 

aj nad jej výberom. Verím, že sa vám bude dariť a všetci tieto skúšky úspešne 

zvládnete! 
Liliana Hallová, bývalá žiačka a členka redakcie 3bečana 

Redakcia 3bečana 

Podporme našu žiačku lajkom na profile súťaže  

Čitateľský oriešok 
Našu žiačku Luciu Jančekovú z 3. B 

zapojila jej pani učiteľka triedna Dana 

Strejčková do súťaže Čitateľský 

oriešok 8. Lucka je momentálne už 

finalistkou tejto súťaže. Podporiť jej 

výtvarnú prácu môžeme lajkom aj my 

na uvedenom linku až do 16. mája. 

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.497354855268297

5/4973533599351137/ 

Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už 

ôsmeho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 8. Spolu 1 

332 detských výtvorov sa teraz uchádza o lajky na facebookovom profile 

vyhlasovateľa súťaže – odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. 

Vážení rodičia, učitelia, žiaci a ostatní priatelia školy, veríme, že aj Vy máte 

záujem na ocenení veľkej snahy Vašich aj našich detí a dáte im svoj hlas. 

Ďakujeme. 

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 

 

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973548552682975/4973533599351137/
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973548552682975/4973533599351137/


Zážitkové čítanie v marci  
Marec, to nie je len nástup prvých 

jarných dní, ale najmä mesiac 

venovaný knihám. 

Počas celého  mesiaca sme na 1. 

stupni veľa čítali a pri tom sa aj 

netradične zážitkovo učili. Bolo to 

najmä na hodinách čítania a literatúry. 

Najskôr sme si vybrali knihy z bohatej 

ponuky našej  školskej knižnice. 

Pomocou vlastných zážitkov sa deti spolu s obľúbenými postavami z 

rozprávok a príbehov naučili veľa nového. Zažili pri tom veľa radosti, 

zábavy a šťastia zo splnených úloh. Pekné chvíle deti prežívali s klasickými 

rozprávkami – Červená čiapočka, O troch prasiatkach, O medovníkovej 

chalúpke, Čin-Čin. Zaujímavé aktivity plnili s knihami Macko Lacko, 

Osmijankove rozprávky, More vo fľaštičke, Pippi Dlhá pančucha, Je Miška 

myška? Využitím tejto obľúbenej formy vyučovania sme sa snažili zvýšiť 

záujem detí o čítanie a súčasne rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť.   

Drahomíra Šupová, knihovníčka, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3.C 

Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)  
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu 

a divadiel poézie. Vytvára priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých 

záujemcov o umelecký prednes. Obvodné kolo pre I. – III. kategóriu poézie i 

prózy pre našu školu sa uskutočnilo 31. marca 2022. Do obvodného kola HK 

postúpili žiaci prvých miest 

školského kola. 

Žiakov na súťaž pripravovali pani 

učiteľky Mgr. Ingrid Švajcová, Mgr. 

Gabriela Dragulová, PhDr. Jana 

Červeňanská, PhDr. Annamarie 

Mikulová a Rastislava Macková. Pani 

učiteľky I. Švajcová a R. Macková 

sprevádzali našich recitátorov aj na 

súťaži. Umiestenie v obvodnom kole: 

 

 



Poézia 

I. kategória 1. miesto – Sabína Bošanská, 4. D 

II. kategória 3. miesto – Tomáš Haring, 6. B 

III. kategória 2. miesto – Sebastián Košecký, 7. C 

 

Próza 

I. kategória 1. miesto – Karin Blahová, 2. D 

II. kategória 1. miesto – Stela Štilcová, 5. C 

III. kategória 1. miesto – Hana Koncová, 9. A 

 

Naši žiaci opäť predviedli svoje recitátorské kvality. Skvelými výkonmi sa 

snažili zaujať prítomné publikum i odbornú porotu, ktorá nám udelila štyri 

prvé a jedno druhé a jedno tretie miesto. Víťazom srdečne blahoželáme! 

Ďakujeme všetkým za umelecký zážitok z ich vystúpení, svedomitú 

prípravu, hodiny, ktoré venovali práci s ukážkami, a želáme veľa pozitívnej 

motivácie, novej energie, a pôsobivých textov do ďalších ročníkov HK. V 

nasledujúcom okresnom kole nás budú reprezentovať víťazi obvodného 

kola (1. a 2. miesta označené tučným písmom). 

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo) 

Okresné kolo 68. ročníka recitačnej 

súťaže v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín sa konalo 12. 

apríla 2022 v Koncertnej sále 

Mestského úradu Topoľčany. 

Organizátorom tohto ročníka bolo už 

tradične Tribečské osvetové stredisko. 

Naši recitátori podali vynikajúce 

výkony.  

Umiestnenie našich žiakov v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov kubín: 

2. miesto Sabína Bošanská (4. D) – poézia (I. kategória) 

3. miesto Karin Blahová (2. D) – próza (I. kategória) 

 

1. miesto Adrián Mihalík (6. D) – poézia (II. kategória) 

1. miesto Stela Štilcová (5. C) – próza  (II. kategória) 

 



3. miesto Sebastián Košecký (7. C) – poézia (III. kategória) 

1. miesto Hana Koncová (9. A) – próza (III. kategória) 

 

Z našej školy postupujú do krajského kola žiaci a žiačky, ktoré sa umiestnili 

na prvom, prípadne na druhom mieste v okresnom kole (postupujúci sú 

označení tučným písmom). 

Všetkým žiakom a žiačkam ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a 

želáme veľa úspechov v krajskom kole. To sa podľa predpokladov 

uskutoční v mesiaci máj v Nových Zámkoch. Pani učiteľkám našich 

recitátorov Rastislave Mackovej, Gabriele Dragulovej, Ingrid Švajcovej a 

Jane Červeňanskej ďakujeme za výbornú prípravu žiakov. Držíme palce! 

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

Záložkovo v ŠKD 

Počas celého mesiaca marec sa v 

školskom klube vyrábali záložky do 

kníh. Každá pani vychovávateľka prišla 

s iným originálnym nápadom. 

Vynaliezavé deti si vyrobili záložky aj 

podľa vlastnej fantázie. Keďže v marci 

deti pracujú s knihami častejšie, 

vyrobené záložky s radosťou hneď 

použili. Stali sa ich každodennou 

pomôckou, aby sa mohli rýchlejšie 

vrátiť k rozčítanému príbehu. 

Vychovávateľky ŠKD 

Veľká noc v 2.B 
To vajíčko maľované, kvietočkami 

cifrované, tomu vajíčko posielam, 

koho v srdci nosievam. Pekné 

veľkonočné sviatky praje trieda II.B 

My žiaci II. B sa chceme s Vami 

podeliť o veselý zážitok. Na hodine 

prvouky sme si vopred vyskúšali naše 

tradičné veľkonočné zvyky. Chlapci 

vinšovali, šibali, „oblievali“ a 

dievčence ich za odplatu odmeňovali 



vajíčkami. To bolo radosti! 

Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie, že veľkonočné sviatky netrvajú len 

jeden deň Veľkonočný pondelok, ale začínajú o týždeň skôr Kvetnou 

nedeľou a pokračujú Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou  a 

Veľkonočnou nedeľou. Oboznámili sme sa so symbolmi Veľkej noci a 

zarecitovali sme si tradičné veľkonočné vinše. Na záver sme porovnali 

tradície Veľkej noci na Slovensku a vo svete.                                                   

  

Sladké koláče, ohybné korbáče,  

vodu studenú, šunku údenú, 

veľa radosti a málo starostí. 

  

Šibi-ryby, mastné ryby,  

kus koláča od korbáča, 

k tomu ešte groš,  

aby bolo dosť!  

 Gabriela Líšková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 2. B 

Týždeň aktívneho čítania v ŠKD 

Ako sa hovorí: „Marec je mesiac 

knihy.“ Celý mesiac sme sa s deťmi 

venovali knihám. Naučili sme sa ku 

knihám správať, ako ich chrániť, 

nezničiť. Deti navštevovali školskú 

knižnicu, kde sa dozvedeli veľa 

zaujímavých možností, ktoré im 

knižnica ponúka. Čítalo sa všade - 

v oddeleniach, na chodbách, v 

oddychových zónach a niektorí 

dokonca aj na školskom dvore.  

V rámci celého mesiaca si každá pani vychovávateľka vybrala jeden týždeň, 

kedy si s deťmi spoločne čítali nimi vybratú knihu. Mladším deťom čítali pani 

vychovávateľky, starší si už čítali sami. V tomto týždni mali deti rôzne aktivity na 

tému moja obľúbená kniha, alebo rozprávková postava. Deti kreslili vyrábali, 

alebo písali vlastné príbehy. 
Vychovávateľky ŠKD 

 

 



Balóny bez hraníc – návrat balóna po ôsmych rokoch 

Na Tribečskej zavládla 18. septembra 2014 

popoludní v ŠKD pohoda. Na školskom ihrisku sa 

konala súťaž o najdlhší dolet balóna.  

Tento projekt, zrealizovaný pod záštitou 

Iuventy, bol zameraný na podporu 

implementácie globálneho vzdelávania do 

mimoškolskej výchovy. Sledovali sme pohyb héliových balónov s kartami, 

ktoré sa  vracali na adresu školy. Monitorovali sme ich do 30. októbra 2014, 

kedy bol vyhlásený definitívny víťaz súťaže. No skoro po ôsmych rokoch sa 

nám poštou vrátil balón Lucky Poništovej, ktorá je teraz žiačkou ôsmeho 

ročníka. Balón doletel do dedinky Čierne pri Čadci, kúsok od najvyššieho 

mosta v Európe, ako nám napísal nálezca pán Pavol Mrmos. Nálezcovi 

ďakujeme a tešíme sa, že aj po takej dlhej dobe sa balón vrátil. 
Vychovávateľky ŠKD 

 

Návšteva galérie - sviatky Veľkej noci 
Baranček, bahniatka, kraslice, zajačik sú znaky 

Veľkej noci a istotne i vám dobre známe. Deti zo 

siedmeho a ôsmeho oddelenia ŠKD navštívili 

galériu, kde boli tieto symboly jari vystavené a 

dokonca niektorí ľudoví remeselníci priamo pred 

deťmi pracovali na zdobení veľkonočných 

kraslíc,  perníčkov so symbolmi veľkonočných 

sviatkov, pletení korbáčov. Tieto priame ukážky ich veľmi zaujali a radi by 

si ich boli aj vyskúšali. V ŠKD si spríjemnili prostredie, v oddeleniach sa 

vytvorila veľkonočná atmosféra, vyrábali sa kraslice a rôzne veľkonočné 

dekorácie. Popritom sa p. vychovávateľky rozprávali s deťmi o 

veľkonočných tradíciách a zvykoch.      Vychovávateľky ŠKD 

 

Rozprávanie o včelách 

Naše detičky včeličky z II.D a II.B triedy 

navštívila 25. marca v rámci vyučovania 

prvouky pani Blahová – skúsená chovateľka 

včiel. 

Deti mali možnosť vypočuť si pútavé 

rozprávanie o zázračnom a krásnom svete včiel. 

Dozvedeli sa zaujímavosti o včelárstve a človeku 



prospešných včelích produktoch a oboznámili sa s fascinujúcimi 

pomôckami a potrebami včelára. Na záver si každý pochutnal na oblátke so 

sladučkým medom. Ďakujeme pani Blahovej za ochotu prísť medzi nás a 

porozprávať o svojej peknej záľube. 
Gabriela  Líšková, učiteľka I. stupňa, zastupujúca triedna učiteľka II. B 

Darina  Mišovýchová, učiteľka I. stupňa, zastupujúca triedna učiteľka, II. D 

Knižná burza 2022 

Dňa 29. marca 2022 sa v Dome kultúry v 

Topoľčanoch uskutočnila Knižná burza. Všetci, 

ktorí sa rozhodli dať svojim knihám nových 

čitateľov, v dňoch od 14. do 28. marca priniesli 

svoje prečítané alebo nepotrebné knihy na jedno 

zo zberných miest. 

Následne Mesto Topoľčany a Mediálna a 

kultúrna spoločnosť zorganizovali Knižnú 

burzu, ktorá sa konala v utorok 29. marca 2022 

od 10.00 do 18.00 hodiny. Počas celého dňa na 

návštevníkov knižnej burzy čakali nielen 

zaujímavé knihy, ale aj kvízy, zaujímavé 

prezentácie a prednášky. Vyzbierané knihy boli rozdelené do stánkov podľa 

jednotlivých žánrov, aby sa v nich návštevníci mohli jednoducho orientovať. 

 

Finančné príspevky návštevníkov knižnej burzy boli venované na 

charitatívne účely, napríklad OZ Topoľčianske packy. 

Do zberu kníh na knižnú burzu, ale i samotného nákupu staronových kníh 

sa aktívne zapojili aj naši žiaci a učitelia. Predaj kníh zabezpečovali pani 

asistentky našej školy. Všetkým, ktorí sa na tejto dobročinnej akcii nejakým 

spôsobom podieľali, patrí veľké ďakujem. 

Žiacki redaktori časopisu 3bečan navštívili knižnú burzu a spýtali sa iných 

návštevníkov burzy, ako sa im toto charitatívne podujatie páči a čo radi 

čítajú. 

 

Martina Žáková, učiteľka ANJ 

Na burze som našla knihu anglických básní pre deti. Najradšej čítam romány, 

na burze nehľadám nič konkrétne. 

 

 



Katarína Melušová, učiteľka ANJ-SJA 

Je tu bohatý výber kníh, trochu nás s deťmi zaskočilo, že sme si nevzali dosť 

drobných. Na burze hľadám najmä cudzojazyčné knihy. 

 

Jaroslav Milčák, manažér 

Knižná burza sa mi páči. Páči sa mi, ako využili staré knihy. Je to ekologické a 

rozumné. Na burze hľadám detektívky a slovníky. 

 

Ondrej Merka, žiak 5. C 

Je to tu dobré, veľké, aj knihu som si našiel. Najradšej čítam dobrodružné 

knihy a scifi literatúru. 
Žiacka redakcia 3bečana 

 

Tomáš G. Masaryk a Topoľčany 

Historický ústav SAV v Bratislave, 

Slovenská historická spoločnosť pri 

SAV v Bratislave, Krúžok historikov 

SHS v Topoľčanoch a Tribečské 

múzeum v Topoľčanoch uskutočnili 

prednášku pod názvom T. G. Masaryk 

a Topoľčany. Konala sa dňa 29. marca 

2022 o 16.00 hodine v priestoroch 

Galérie mesta Topoľčany. 

Prednášajúcim bol historik Mgr. 

Bohuš Sasko z Tribečského múzea. 

Prednáška bola určená hlavne pre pedagógov (učiteľov dejepisu), ale aj pre 

verejnosť. 

Hlavnou témou celej prednášky bola návšteva prezidenta T. G. Masaryka v 

Topoľčanoch, ktorá sa uskutočnila 18. augusta 1930. Prezident prišiel v 

sprievode svoje dcéry Alice a troch svojich ministrov. Zúčastnil sa na 

otvorení  Hospodárskej výstavy. Táto výstava trvala v Topoľčanoch od 18. 

do 20. augusta 1930 a prezentovali sa na nej výrobky z keramiky, z 

čipkárstva, včelárstva, textilné výrobky, ľudové umenie a i. Keď kráčal 

prezident po topoľčianskom námestí, z rozhlasu hrala opera Libuša od 

Bedřicha Smetanu. V Topoľčanoch pobudol asi tri hodiny a potom odišiel do 

svojho letného sídla Kaštieľa v Topoľčiankach. Prezident Masaryk mal 

veľmi rád kone, rád jazdil, jeho obľúbený kôň sa volal Hector. 



V roku 1938 bola v Topoľčanoch umiestnená busta prezidenta Masaryka, 

ktorá sa nachádzala v dnešnom Mestskom parku (vtedy niesol názov Park 

T. G. Masaryka).Túto bustu potom v roku 1939 zničili, pretože to bolo v 

období Slovenského štátu. Po prezidentovi Masarykovi bola pomenovaná aj 

ulica v Topoľčanoch, počas Slovenského štátu však bola premenovaná. 

Prednáška bola zaujímavá a hlavne obohacujúca o nové poznatky z našej 

histórie. 

 Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 

Olympiáda mladých vedcov (IJSO) 

Dňa 19. 3. 2022 sa uskutočnila online 

celoslovenská súťaž Olympiáda mladých 

vedcov (IJSO), na ktorej sme mali zastúpenie. 

Žiaci na olympiáde preukazovali svoje 

vedomosti z predmetov fyzika, chémia a 

biológia. Našu školu zastupovala Klára 

Vargová z 9. A, ktorá sa spomedzi viac ako 200 súťažiacich umiestnila na 

krásnom 3. mieste a postupuje na 1. výberové sústredenie. 

Kláre srdečne gratulujeme a držíme palce, aby sa jej podarilo prebojovať sa 

medzi  šesť najlepších žiakov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na 

medzinárodnej súťaži. 
Jana Kacinová, učiteľka CHE-BIO, triedna učiteľka 7. D 

 

Podzemná voda – zviditeľníme neviditeľné 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pri 

príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa každoročne 

oslavuje 22. marca, vyhlásila projektovú výtvarnú súťaž 

na tému: Podzemná voda - zviditeľníme neviditeľné.  

Cieľom tohtoročnej súťaže je pripomenúť význam nie 

len pitnej vody, ale i podzemnej vody, ktorá je ukrytá 

pod našimi nohami ako skrytý poklad, ktorý obohacuje 

náš život. Svojimi kreatívnymi prácami sa do 

súťaže zapojili žiaci 3. B, 3. C, 3. D a 4. A. Žiačka Eliška 

Andrašková z 3. B získala v 1. kategórii 3. miesto. Gratulujeme! 

Dana Strejčková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. B 

 

 

 



22. marec 2022 – SVETOVÝ DEŇ VODY 
Tak ako pominulé roky, aj tento rok  22. marec 

patrí vode. Téma tohto ročníka  bola „ Podzemná 

voda - zviditeľnenie neviditeľného“.  So žiakmi 5. a 

7. ročníka sme sa porozprávali o význame a 

dôležitosti podzemnej vody, prečo nedostatok 

vody a hygieny patrí v súčasnosti medzi najväčšie 

hrozby. S piatakmi sme si vytvárali vodné 

ekosystémy a podarilo sa nám vytvoriť obrovskú 

rybu, kde na každej šupine žiaci nakreslili to, čo sa 

im spája s vodou.  Siedmaci vytvorili plagáty, prečo 

je najlepšie piť čistú vodu a zamerali sa aj  na 

význam vody pre človeka. 
Jana Kacinová, učiteľka CHE-BIO, triedna učiteľka 7. D 

Čo vieš o hviezdach – okresné kolo 

Dňa 15. marca 2022 sa v priestoroch 
Tribečského osvetového strediska konalo 
okresné kolo celoslovenskej vedomostnej 
súťaže Čo vieš o hviezdach, ktoré 
zorganizovali Tekovská hvezdáreň v 
Leviciach v spolupráci s regionálnym 
osvetovým strediskom. V 2. kategórii, 
ktorá bola určená pre žiakov 7. až 9. 
ročníka základných škôl, zastupoval našu 

školu Maxim Kopčan zo 7.A. Dosiahol vynikajúci výsledok, získal 1. miesto a 
postupuje na krajské kolo. Gratulujeme!  

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

Pomoc pre utečencov z Ukrajiny 

Na našej škole sa v dňoch 7.3. - 11.3.2022 zorganizovala 

finančná zbierka na pomoc pre utečencov z Ukrajiny. 

Celkovo sa vyzbieralo 100 eur. Peniaze sme poslali na 

účet: ČLOVEK v OHROZENÍ - pomoc Ukrajine. 

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli.         

   Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 

 

 



Rozhovor s  pani učiteľkou Jankou Kacinovou 

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou?  

Pretože ma nezobrali na medicínu 😊, 

a tak som išla na Prírodovedeckú fakultu- 

učiteľský smer a začalo ma to baviť. 

Aké predmety vyučujete a čo učíte 

najradšej? 

Biológiu a chémiu, radšej učím chémiu. 

Ako vnímate učiteľské povolanie? 

Učiteľské povolanie je veľmi krásne 

a zároveň veľmi náročné. Možnosť ukázať 

deťom niečo nové, pomôcť im objavovať svet, formovať ich osobnosti je 

úžasná, ale aj zodpovedná práca. 

Aké sú Vaše záľuby a ako trávite svoj voľný čas?  

Veľmi rada čítam knihy, pracujem v záhrade a veľa času trávim so svojimi 

deťmi. 

Aký máte vzťah k športu? 

Myslím, že pozitívny 😊. Rada bicyklujem, plávam, milujem prechádzky. 

Aké máte dobré a zlé vlastnosti? 

Na túto otázku, by asi mali odpovedať moji najbližší, ale som veľmi 

tvrdohlavá a cieľavedomá. 

Ako sa vidíte o desať rokov? 

To je ťažké povedať, určite by som chcela ešte učiť. 

Ako budete tráviť Veľkú noc?  

Doma s rodinkou. Ja mám rada klasické slovenské zvyky, takže budem čakať 

kedy ma niekto príde obliať 😊. 

Keby ste chytili zlatú rybku, čo by ste si želali a prečo?  

Želala by som si, aby konečne nebol Covid, nebola žiadna vojna na Ukrajine, 

aby ľudia už toľko netrpeli, aby sme všetci boli k sebe viac pozornejší 

a láskavejší. 
Bianka Spodniaková, Šimon Šupolík, 7. B, žiacki redaktori 

Marec – mesiac kníh 

Okrem toho, že je marec prvý jarný mesiac, nie je novinkou, že je aj 

mesiacom kníh. V triedach 5. B a 5. C sme si počas dvoch vyučovacích hodín 

literatúry preto tento knižný mesiac pripomenuli rôznymi aktivitami. Žiaci 



medzi sebou súťažili v skupinách a zbierali body, 

ktoré mohli získať za správne vypracované úlohy, 

zamerané napríklad na knižných hrdinov alebo 

názvy rozprávok. Výherné skupiny boli odmenené 

jednotkou, no všetci zúčastnení dostali sladkú 

odmenu. Na ďalšej hodine piataci navštívili školskú 

knižnicu, v ktorej sa dozvedeli o tom, prečo a vďaka 

komu je práve marec mesiacom kníh a 

dobrovoľníci nám predstavili svoje 

obľúbené knihy alebo príbehy, ktoré 

momentálne čítajú. Žiaci si taktiež 

prezreli knihy, ktoré ukrýva naša plne 

zásobená školská knižnica. 

Katarína Šlosárová, učiteľka SJL-RUJ  

Rozhovor so školskou pani psychologičkou 

Prečo ste sa rozhodli byť práve školskou 

psychologičkou?  

Na to úplne presne neviem odpovedať.  Odkedy si 

pamätám, vždy som chcela pracovať s deťmi, 

mládežou a byť nápomocná. Prostredie školy mi 

veľmi vyhovuje, som v každodennom kontakte so 

žiakmi, ktorý mi umožňuje viac sa priblížiť  ich svetu 

a tak aj lepšie porozumieť ich prežívaniu 

a správaniu.   

Čomu všetkému sa v škole venujete? 

Predovšetkým je to práca a starostlivosť o deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Poskytujem konzultácie a poradenstvo rodičom 

žiakov, vedeniu školy a pedagogickým zamestnancom. Venujem sa tiež prevencii 

sociálno-patologických javov, skupinovým aktivitám, besedám a identifikácii 

problémov a problémových situácií vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Ako vnímate učiteľské povolanie? 

Povolanie učiteľa vždy malo a bude mať môj rešpekt, úctu a obdiv.  

Aké sú Vaše záľuby a ako trávite svoj voľný čas?  

Medzi moje záľuby by som zaradila akékoľvek pohybové aktivity. Najradšej 

však voľný čas venujem svojmu 4-ročnému synovi. Okrem toho rada 



bicyklujem, čítam knihy, chodím na prechádzky a neodmietnem dobrý film 

a chutné capuccino . Popri všetkých povinnostiach sa snažím si nájsť čas pre 

seba .  

Aký máte vzťah k športu? 

Veľmi kladný, aj keď už naň nezostáva toľko času ako kedysi. 

Aké máte dobré a zlé vlastnosti? 

Fúúha,  zodpovednosť, empatia, priateľskosť, niekedy náladová a neroz-

hodná... a už nechám na okolie, do ktorej kategórie ich zaradí . 

Ako sa vidíte o desať rokov? 

Hlavne ako zdravá a spokojná osoba, v kruhu najbližších.. 

Ako budete tráviť Veľkú noc?  

Voľné dni budem tráviť s rodinou a najbližšími. Určite si chvíle spríjemnime 

výrobou veľkonočných dekorácií do bytu, prípravou sviatočného jedla. Verím, 

že počasie nám bude naklonené a spravíme si výlet do prírody . 

Keby ste chytili zlatú rybku, čo by ste si želali a prečo?  

Zdravie (fyzické a duševné), lásku a bezpečie pre mňa, moju rodinu a celý svet. 

Prečo? Pretože je to to najdôležitejšie a najcennejšie čo každý z nás môže mať.  
Tomáš Malec,  Šimon Šupolík, 7. B, žiacki redaktori 

 

Upracme si Topoľčany 

Aj tento rok sme podporili výzvu Mesta 

Topoľčany a zúčastnili sme sa akcie 

Upracme si Topoľčany. Naši žiaci v 

sprievode svojich učiteľov dňa 13. apríla 

2022 za dodržania hygienických opatrení 

vyčistili exteriér školy, vyzbierali odpadky 

na blízkych sídliskách, a pomohli tak zlepšiť 

a spríjemniť pohľad na ulice nášho mesta. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme.  

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

 

Topoľčianska školská stolnotenisová liga 

Dňa 8. apríla 2022 sa v Stolnotenisovej hale 

Topoľčany konal 3. ročník prvého kola Topoľčianskej 

školskej ligy na okresnej úrovni. Cieľom tejto súťaže 

je, aby sa zapojili základné školy do dlhodobých 

športových aktivít a ich žiaci sa oboznámili so 



stolným tenisom, prípadne sa v ňom zdokonaľovali. 

Tejto ligy sa zúčastnili nasledovní žiaci našej školy: Valaský, Marko, 

Kutňanský, Koštál, Burian, Kollár, Macek, Martišková, Illáš, Slávič, 

Gajdošová, Michalička,  Filipeje, Fabrici a Gregorová. Súťažilo 24 žiačok, 8 

mladších žiakov a 46 starších žiakov, čo bolo spolu 78 hráčov stolného 

tenisu. 

Na súťaži našich žiakov sprevádzali pán učiteľ PaedDr. Ladislav Vozár a 

pani učiteľka Mgr. Eva Maková. Naši žiaci sa umiestnili takto: 

 

1. miesto Matej Slávič 

3. miesto Henrieta Martišková 

3. miesto Adam Michalička 

 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom 

blahoželáme. 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

Finančná sloboda 
V piatok dňa 8. 4. 2022 si naši deviataci 

preverili svoje vedomosti z finančnej 

gramotnosti. Zúčastnili sa prednášky 

Základy finančnej gramotnosti, ktorú viedli 

pozvaní odborníci z oblasti finančného 

poradenstva. 

Deň v znamení finančnej gramotnosti začal 

teoretickými vedomosťami. Žiaci sa 

dozvedeli viac o tom, ako narábať s financiami, čo je to inflácia, kam 

investovať, ako múdro nakupovať, ako a koľko si usporiť, čo všetko je 

potrebné uhradiť, aké sú bežné i nečakané výdavky v živote človeka, s kým 

sa poradiť v oblasti financií a pod. Teoretické vedomosti hneď využili v 

praxi pri hraní hry Finančná sloboda. Pri hre súťažili vo dvojiciach o to, kto 

bude s financiami narábať čo najrozumnejšie a komu sa podarí čo najlepšie 

do dôchodkového veku zabezpečiť. Žiaci boli prekvapení, aké náročné je 

zaobchádzať s peniazmi tak, aby uspokojili svoje životné nároky a potreby a 

ešte im zostalo aj čosi navyše. Víťazná dvojica veru mala čo robiť. Za dobre 

odvedenú hru dostali zdravú odmenu v podobe ovocia. Všetci prítomní si 

tento deň užili, o čom svedčili ich spokojné, usmiate tváre. Podľa slov 

samotných žiakov sa v tento deň naučili veľa zaujímavostí a praktických 

zručností z oblasti financií. Veľké ďakujeme patrí obom odborníkom, ktorí 



si našli čas a našim žiakom pomohli zorientovať sa vo svete financií. Už 

teraz sa tešíme na ďalšie možné stretnutie v budúcnosti. 

 Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky pre II. stupeň, učiteľka ANJ-INF 

Učenie v maskách 

V prvý deň po jarných prázdninách 

7. marca 2022 sa v našej škole  učilo 

tak trochu inak – v maskách.  V 

triedach aj po chodbách školy sa 

prechádzali fantastické postavy a 

princezné, kovboji, upíri, čarodej-

nice, víly, vojaci, robotníci a 

kadejaké zvieratká či dokonca 

kostry. A nezaostali ani učitelia. Učenie v maskách sa stáva veľmi 

populárnou tradíciou našej školy. Nálada bola skvelá. I učenie išlo nejako 

ľahšie. V súťaži o najlepšiu masku učiteľa hlasovali žiaci. Hlasy žiakov 

rozhodli o víťazke pani asistentke Anne Guričanovej, ktorá prišla 

v originálnom športovom kostýme profesionálnej boxerky.  Tešíme sa ďalší 

ročník tejto zábavnej aktivity.  

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

Bábkové divadielka v 5. D 
V priebehu mesiacov marec a apríl sa trieda 

5. D vždy na začiatku  vyučovania literárnej 

výchovy na pár minút premenila na bábkové 

divadlo. Niektorí žiaci si vyskúšali rolu 

bábkohercov. V ich rukách na chvíľu ožili 

marionetky a maňušky. Deti vypracovali 

originálne scenáre a zahrali pekné 

divadielka. Zhodli sme sa spoločne na tom, 



že najlepšie stvárnená bábková hra po všetkých stránkach bola hra 

s názvom Tri mačiatka, ktorú odohrali Katky (Ferenčíková a Pitronová) 

a Sandra.  

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

O medovníkovom domčeku 
Marec je už roky tradične spájaný s čítaním 

a knihami. A presne tak to bolo aj v I. C. 

Prváci stále viac spoznávajú zákutia svojej 

školy, a práve teraz , v  marci, objavili aj 

priestory školskej knižnice. Po veľkom 

„WAW“ vyťahovali, listovali a už aj čítali 

krásne knihy. 

V triede si potom sami prečítali upravenú 

verziu rozprávky O medovníkovom 

domčeku. S hrdinami rozprávky pracovali 

celý týždeň na hodinách slovenského jazyka, 

matematiky, prvouky, telesnej a výtvarnej 

výchovy. Tvorivo  a zábavne sa popasovali 

so všetkými úlohami. Hľadali spoločné 

riešenia, spolupracovali a navzájom si 

pomáhali. Skladali z písmen slová, 

rozdeľovali medovníčky, riešili 

medovníkové sudoku, poradili si so súradnicami, hľadali lesné plody, 

stromy, lesné zvieratká, rekonávali  prekážky v lese (telocvični), ozdobovali 

medovníkový domček ... 

Rozprávka im pomohla rozšíriť nielen slovnú zásobu, fantáziu, ale aj 

podnietila záujem o knihu  a čítanie. 
Jana Rumanová, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1. C 

 

Na návšteve v mestskej knižnici 
Žiaci piateho ročníka sa v dňoch 11. 4., 12. 4. a 
22. 4. zúčastnili návštevy Tribečskej knižnice v 
Topoľčanoch, kde si pani knihovníčky pre nich 
pripravili zaujímavý program. Na začiatku sa 
žiaci dozvedeli o fungovaní knižnice, o knihách a 
ďalej ich čakala vedomostná súťaž, ktorá je 
známa aj z televízie Čo ja viem. Zo žiakov boli 

vybrané dve dvojice, ktoré medzi sebou súťažili. Ostatní tvorili publikum, 
avšak svoje odpovede si mohli taktiež zapisovať do hárkov a rátať si body. 



Otázky boli zamerané najprv na všeobecné poznatky o knihách, knižniciach, 
no postupne sa ich úroveň zvyšovala. Piesne, rozprávky, povesti či prebraní 
spisovatelia boli súčasťou súťažných otázok. Po vyhodnotení bola víťazná 
dvojica ocenená malými darčekmi. V závere návštevy si žiaci mohli prezrieť 
knihy, prípadne ,podebatovať s pani knihovníčkami. 

Katarína Šlosárová, učiteľka SJL-RUJ  

Malý futbal mladších žiakov (základné kolo) 
Dňa 12. apríla 2022 sa v Solčanoch uskutočnilo základné kolo 

malého futbalu mladších žiakov. Našu školu reprezentovali 

títo žiaci: Adam Snop, Filip Guričan, Jakub Junas, Marko Slávič, 

Samuel Frolovič, Tomáš Haring, Patrik Patrovič, Adam Jančovič, 

Dávid Matušík, Oliver Vojtela. 

Aj napriek veľkej snahe žiakov sa im nepodarilo postúpiť do ďalšieho kola. 

Zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Adriana Gočová, učiteľka NEJ-TSV-BIO, triedna učiteľka 8. A 

Vybíjaná žiačok 
Dňa 21.4.2022 sa konalo základné kolo vo 

vybíjanej žiačok na našej škole. 

Tieto žiačky nás reprezentovali: L. Bočeková, 

S. Bočeková, N. Kacinová, N. Drábiková, L. 

Ferková, V. Orságová, L.Palková, N. Sláviková, 

S. Štilcová, A. Šuriaková, S. Godálová. Všetkým 

dievčatám patrí jedno veľké ĎAKUJEM, aj keď 

sme nepostúpili ďalej. 
Adriana Gočová, učiteľka NEJ-TSV-BIO, triedna učiteľka 8. A 

 

Oceňovanie pedagógov 
Deň učiteľov na Slovensku už desiatky rokov 

tradične oslavujeme 28. marca. V tento deň sa 

totiž narodil učiteľ národov Jan Amos 

Komenský, ktorého pedago-gické postupy i 

mnohé myšlienky sú stále aktuálne. Pri 

príležitosti Dňa učiteľov bolo vo štvrtok 31. 

marca 2022 ocenených v Dome kultúry 

v Topoľčanoch 24 pedagógov. Atmosféru 

tohto slávnost-ného podujatia dotváral 

kultúrny program v podaní skupiny Fragile.   



Predstavujeme Vám tri naše ocenené pani učiteľky, ktoré nám povedali, čo 

je najlepšie na práci učiteľa.  

 

Mgr. Adriana Gočová 

Aprobácia: TSV-BIO-NEJ 

Prax: 26 rokov 

Ocenenie: Ďakovný list primátorky 

mesta Topoľčany 

Aj keď je to veľmi náročná práca a vyžaduje si vždy stopercentné nasadenie, 

nevymenila by som ju, pretože mám svoju prácu aj žiakov rada.  A čo je 

najlepšie? Asi to, že môžem žiakom odovzdávať nielen vedomosti, ale aj svoje 

skúsenosti zo života. Jednoznačne je to poslanie a nie povolanie.  

 

PaedDr. Anna Godálová  

Aprobácia: SJL-ANJ 

Prax: 49 rokov 

Ocenenie: Pocta primátorky za 

celoživotnú prácu v školstve 

Najlepšie na práci učiteľa je, keď s odstupom 

času zistíš, čo všetko mladí ľudia dosiahnu 

vďaka nám. Práca učiteľa je úžasná, preto 

stále učím a napĺňa ma.  

 

Mgr. Branislava Lukáčiková 

Aprobácia: MAT-TECH 

Prax: 38 rokov 

Ocenenie: Plaketa Jána Amosa Komenského 

Hoci práca učiteľa môže byť náročná a vyčer-

pávajúca, vidieť žiakov nadšených z toho, čo 

sa učia, a pozorovať ich pokrok je to, čo 

učiteľa motivuje pokračovať.  Je veľmi 

povzbudzujúce, keď bývalí žiaci hovoria, že 

radi spomínajú na roky, ktoré s vami strávili, že to, čo sa v škole naučili je pre 

nich prínosom.  

Oceneným pani učiteľkám s úctou a obdivom blahoželáme k im zaslú-

ženému oceneniu. Vďaka a uznanie patrí ale všetkým učiteľom, ktorí vidia 

vo svojich žiakoch len to najlepšie, a to sa snažia ďalej rozvíjať.  

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

 

 

 



Oslava Dňa učiteľov 
1. apríla 2022 sa uskutočnilo posedenie 

pri príležitosti Dňa učiteľov. Ako už 

tradične býva zvykom, dovolili sme si toto 

posedenie obohatiť vystúpením žiačok 

a žiakov z krúžku Hudba nás spája. Tí 

slávnostné posedenie posedenie okorenili 

slovom, spevom a lahodnými zvukmi 

inštrumentálnej hudby. Všetci prítomní odmenili žiakov obrovským 

potleskom.  
Janka Chvojková, učiteľka SJL-HUV, triedna učiteľka 9. B 

Deň Zeme v Topoľčanoch 
V piatok 22. apríla sa žiaci 5. B a 7. A pri 

príležitosti Dňa Zeme zúčastnili podujatia 

Mesta Topoľčany. V Galérii absolvovali 

prednášku pod názvom „Akú budúcnosť si 

vyberieme?“, ktorú pripravila iniciatíva 

Klíma ťa potrebuje. Informácie boli podané 

žiakom primeranou a zaujímavou formou, 

mali možnosť reagovať a pýtať sa otázky. 

Neskôr sa zabavili na Námestí M. R. Štefánika, kde boli pre nich pripravené 

rôzne aktivity a kreatívne workshopy zamerané na recykláciu. Triedy boli 

za aktivitu obdarené sladkosťami, niektorí si odniesli semienka zeleniny a 

cibuľky kvetov, ktoré si môžu doma zasadiť.  Mohli sa stretnúť so včelármi, 

rybármi a poľovníkmi a zoznámiť sa s vybavením potrebným k ich činnosti. 

Naši žiaci si z podujatia odniesli množstvo poznatkov a príjemný zážitok. 

Veríme, že získané poznatky využijú a budú prispievať k ochrane našej 

planéty. 
Katarína Melušová, učiteľka SJA-ANJ, triedna učiteľka 5. B 

Monika Kubrická, učiteľka ANJ-DEJ, triedna učiteľka 7. A 

 

Deň Zeme v Tribečskej 
Deň Zeme si dňa 22. apríla 2022 uctila 

milým spôsobom trieda 9. B. Žiaci na 

školskom dvore zasadili stromček – 

Japonskú čerešňu. Týmto gestom si 

pripomenuli dôležitosť ochrany 



životného prostredia a zachovávanie hodnôt v živote každého z nás. I keď 

sa žiaci tento školský rok s nami lúčia, zasadený stromček im bude 

o niekoľko rokov pripomínať časy z detstva, ktoré prežili v ich milovanej 

základnej škole. Veľmi pekne ďakujeme pani riaditeľke za pomoc 

a realizáciu tejto krásnej myšlienky. Okrem tejto aktivity si aj ostatní 

učitelia pripomenuli Deň Zeme so svojimi žiakmi vo vyučovaní, a to 

rozhovormi a tvorivou činnosťou.  

Janka Chvojková, učiteľka SJL-HUV, triedna učiteľka 9. B 

Ďalšie aktivity ku Dňu Zeme  
Tak ako každý človek má svoj sviatok, tak aj naša 

planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme sa oslavuje 

každoročne 22. apríla. Prečo práve v tento deň? 

22.apríla 1970 vedci po prvýkrát spozorovali na 

snímkach, ktoré boli urobené z vesmíru, poškodenie 

atmosféry Zeme. Uvedomili si jej zraniteľnosť a 

krehkosť, a preto vyzvali svetové spoločenstvá na 

ochranu našej planéty. Zemské zdroje nie sú 

nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého je veľmi 

krehká a vzácna. 

Žiaci 6.D na hodinách technickej výchovy urobili plagátiky k príležitosti Dňa 

Zeme. Tie najkrajšie sú umiestnené na 1.poschodí, v hlavnej budove školy.  

 „Naša Zeme je len naša. A len naše myslenie, postoje a snaženie nám ju 

zachovajú. Ľahostajnosť nám ju však môže zničiť.“ 
Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 

Pri príležitosti Dňa Zeme, sme sa i na hodine 

Techniky venovali tejto tematike. Spoločne sme 

si vyrobili "postavičky", o ktoré sa budeme 

musieť starať a pravidelne ich zalievať. Využili 

sme k tomu materiál, ktorý máme skoro všetci 

doma - tégliky od jogurtu a zaváracie poháre. 

Namiesto toho, aby sme ich ako nepotrebné 

vyhodili, skrášlili sme si nimi triedu. Fixkou sme im dokreslili tváre, nalepili 

oči a zasadili sme do nich žito. Okrem toho, že sú panáčikovia pekne 

usmiati, už čoskoro tak budú mať aj bujné zelené „hrivy“.  

Katarína Melušová, učiteľka SJA-ANJ, triedna učiteľka 5. B 

Počas viacerých dní sme si na 1. stupni pripravili celý rad aktivít. Ich cieľom 

bolo prehĺbiť vzťah detí k šetrnému prístupu k prírode a nášmu životnému 



prostrediu. Na triednických „ekohodinách“ 

sme sa venovali téme šetrenia životného 

prostredia. Žiaci diskutovali o tom, ako 

máme šetriť nielen vodou, elektrinou, ako 

recyklovať odpad. Žiaci spolu s pedagógmi 

vyčistili  prostredie školského areálu, kde 

trávia každý deň veľa času pri  rôznych 

hrách. 

V triedach i na školskom dvore hravou formou, tvorivými výtvarnými 

aktivitami stvárnili rôzne vzťahy k prírode, ale aj problémy, ktoré ohrozujú 

Zem. Riešilo sa niekoľko otázok. Kedy je naša Zem šťastná? Kedy je smutná? 

Čo ju znečisťuje? Ako správne separovať odpad? Vytvorili sme makety 

šťastnej - čistej a smutnej - znečistenej Zeme, strom lásky k prírode, 

ekoplagáty, rozširovali slovnú 

zásobu anglického jazyka, vytvorili 

zemegulu zo stavebnice, tvorili 

knihy o šetrení prírodnými 

zdrojmi a triedení odpadu, písali 

návrhy do zemegule ako jej 

pomôcť, zahrali pexeso, ktoré 

upevnilo poznatky o triedení a 

recyklácii odpadu ...  

Mesto Topoľčany usporiadalo na 

námestí pred radnicou podujatie 

ku Dňu Zeme. Deti si prišli preveriť znalosti triedenia odpadu a naučiť sa 

viac o ochrane zvierat a práci s nimi so zástupcami združení. So záujmom si 

prezerali lesné zvieratá, triedili odpad, dozvedeli sa aj to, ako k nám na stôl 

prichádza med od včielok. Svoje dojmy spoločne nakreslili a vytvorili 

farebný ekochodník.    
Kolektív učiteliek primárneho vzdelávania 

Divadelné predstavenie 
Dňa 20. apríla 2022 sa žiaci 3. 

B, 3. C, 3. D a 4. C, v sprievode s 

triednymi pani učiteľkami, 

zúčastnili divadelného 

predstavenia Danka a Janka. Z 

dôvodu rekonštrukcie Starého 

divadla Karola Spišáka v Nitre 

sa predstavenie konalo v 



Kultúrnom dome v Močenku. V hravej a veselej inscenácii sestričky – 

dvojičky zoznámili deti so svojimi dobrodružstvami aj s rozprávkovými 

kamarátmi. Okrem toho im ukázali, že aj keď sa nie vždy zhodnú, spolu sa 

dokážu so všetkým vysporiadať. 

Takto strávený deň bol po dlhej dobe pre všetkých príjemným oživením. 

Dana Strenčková, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 3. B 

Beseda o rybárstve 
Pri príležitosti Dňa Zeme si náš spolužiak Šimon 

Šmantík z deviateho oddelenia pripravil zaujímavú 

prezentáciu o rybárstve. 

Priniesli si vyfúknuté vajíčka, vymaľovávali, 

ozdobovali nálepkami a veľmi sa z toho tešili. No 

potom prišiel veľkonočný zajačik nezbedník a 

všetky vajíčka im poschovával na školskom dvore. 

Deťom nezostávalo nič iné ako si vyrobiť farebné 

košíčky a vydať sa ich hľadať. Deťom boli veľmi 

šikovné a podarilo sa im nájsť všetky vajíčka. 

Najlepší pátrači dostali aj sladkú odmenu.                      
Simona Korčeková, vychovávateľka 

 

MC Donald´s cup (23. ročník) 
V tomto školskom roku sa po prestávke 

rozbehol 23. ročník MC Donald´s cup vo 

futbale žiakov. Základná škola Tribečská 

odohrala svoju skupinu 26. apríla 2022 na 

futbalovom ihrisku v Kovarciach. 

Okresného kola súťaže sa zúčastnilo desať 

žiakov, ktorých na súťaži sprevádzali pán 

učiteľ Vozár a pani učiteľka Nemčická. 

Súťažili títo naši žiaci: Durík, Grman, Chudý, Nambuge, Ondruš, Silár, 

Surkošová, Ševčík, Šlosár, Vojtela. 

 

V skupine C sa odohrali tieto zápasy s nasledovnými výsledkami: Tribečská-

Preseľany 7 : 2, Tribečská-Prašice 4 : 2, 

Preseľany-Prašice 5 : 1.  Poradie: 1.  ZŠ Tribečská, 2. ZŠ Preseľany, 3. ZŠ 

Prašice.   

Finálové zápasy sa odohrali nasledovne: Tribečská-Škultétyho 2 : 7, 

Tribečská-Solčany 1 : 3, Solčany-Škultétyho 2 : 0. 



Konečné poradie: 

1. miesto ZŠ Solčany 

2. miesto ZŠ Škultétyho 

3. miesto ZŠ Tribečská 

Našim futbalistom a futbalistkám ďakujeme za reprezentáciu školy. 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7. B 

Čo vieš o hviezdach (krajské kolo) 
Dňa 27. apríla 2022 sa uskutočnilo v 

priestoroch Krajského osvetového strediska 

v Nitre krajské kolo celoslovenskej súťaže Čo 

vieš o hviezdach. Maxim Kopčan obsadil 2. 

miesto a postupuje na celoslovenské kolo do 

Prešova. 

Súťaž každoročne organizuje Slovenská 

ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a 

regionálnymi osvetovými strediskami. Zúčastnil sa jej i žiak našej školy zo 

7.A a to v 2. kategórii (7. až 9. ročník) Maxim Kopčan. Dosiahol skvelý 

úspech, keď obsadil 2. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do 

Prešova. Maximovi gratulujeme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole. 
Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

Slávik Slovenska 2022 (školské kolo) 
Tóny krásnej slovenskej folklórnej hudby sme si opäť 
mohli vypočuť pri príležitosti súťaže Slávik Slovenska 
2022. 
Žiaci, ktorí milujú hudbu a s ňou spojené národné 
tradície sa dňa 26.4.2022 predviedli v školskom kole. 
Súťažilo sa v troch kategóriách. 
 
 
 

Žiaci sa umiestnili nasledovne: 
 I. kategória 
1. miesto Lukáš Bočkaj 1. A 
2. miesto Paulína Valaská 2. A 
3. miesto Dorota Švecová 1. C 
  
II. kategória 
1. miesto Tamara Hubová 5. C 
2. miesto Emma Rosová 5. A 



3. Matúš Dobrovodský 4. B 
Čestné uznanie Ľudmila Bajzíková 5. B 
  
III. kategória 
1. miesto Matúš Burian 8. A 
2. miesto Katarína Bajzíková 9. B 
  
Všetkým súťažiacim gratulujeme. Víťazi z 1. miesta postupujú do okresného 
kola súťaže. 

Janka Chvojková, učiteľka SJL-HUV, triedna učiteľka 9. B 

Detská osobnosť mesta Topoľčany 
Dňa 26. apríla 2022 sa v Spoločenskom dome konalo podujatie pod názvom 

Detská osobnosť mesta Topoľčany. Ocenených žiakov našej školy boli 

podporiť triedy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A. 

Milým prekvapením hneď na začiatku bol moderátor Oliver Oswald, ktorý 

si publikum získal svojou bezprostrednosťou a humorom. Program oživilo 

aj vystúpenie hudobnej skupiny Libertas a bolo ho možné sledovať aj 

online. Ceny odovzdávala primátorka mesta Alexandra Giéciová a 

predsedníčka Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ Ida 

Valachová. 

Z našej školy boli ocenený viacerí žiaci: Najlepší olympionik Biblickej 

olympiády – Alexander Bobák 6. A, Najlepší biológ– Juraj Ferenčík 7. A, 

Najlepší astronóm - Maxim Kopčan 7. A, Najlepší dejepisár – Lukáš Valaský 

8. A, Najlepší olympionik v NEJ – Samuel Držík 8. A, Najlepší informatici – 

Daniel Holbay 9. A a Adam Adamkovič 9. D. Ocenené boli aj dve žiačky, 

ktoré v súčasnosti už študujú na bilingválnych školách – Najlepšia 

olympionička v ANJ Marína Čorňáková, Najlepší recitátor súťaže 

Hviezdoslavov Kubín – Nela Kupcová. 



Veríme, že motivovali viacerých rovesníkov, ďakujeme za reprezentáciu 

našej školy a prajeme ešte veľa úspechov v budúcnosti. 

 

1. kategória Prírodné vedy a technika  
Juraj Ferenčík  (7. A) 

Juraj patrí medzi usilovných a veľmi snaživých žiakov. Jeho vášňou sa stala 

geológia, ktorej sa venuje už šesť rokov. S radosťou určuje minerály a horniny. 

Každý nájdený kúsok berie ako najväčší poklad. V jeho záľube ho podporuje 

nielen pani učiteľka biológie Dominika Jamborová, ale aj jeho rodičia, ktorí s 

ním navštevujú rôzne miesta Slovenska, aby mohol realizovať svoje 

geologické odkryvy. Taktiež sa zapája aj do biologickej olympiády. V kategórií 

E odbornosti geológia potrápil už nejedného súpera. Za Jurajom sú vidieť 

vynikajúce výsledky. O pár dní ho opäť čaká krajské kolo biologickej 

olympiády v Nitre, kde mu budeme držať palce. 

 

Maxim Kopčan  (7. A) 

Maxim sa o prírodné vedy zaujíma od malička. Už ako škôlkar sa tešil na 

sledovanie zatmenia Slnka. Rád pozoruje rastliny, živočíchy, zbiera kamene. 

Jeho záľubou je aj astronómia, v ktorej dosahuje vynikajúce výsledky. V súťaži 

„Čo vieš o hviezdach“ uplatnil svoje vedomosti a získal 1. miesto v 1. kategórii 

v celoslovenskom kole. Je žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. 

Každoročne reprezentuje školu aj na iných vedomostných súťažiach v 

matematike, biológii i fyzike. 

 

Daniel Holbay  (9. A), Adam Adamkovič  (9. D) 

Žiaci Daniel Holbay a Adam Adamkovič sa venujú konštrukcii  strojov a 

zariadení z technických stavebníc už od malička. Učarila im technika a 

zákonitosti sveta mechaniky a fyziky. Od piateho ročníka sa stali členmi 

robotického krúžku RoboLab. Zamerali sa na konštrukciu a programovanie 

robotov od záchranára, robotického futbalu až po tanec robotov. Robotov 

postupne zdokonaľovali po technickej a programovej stránke. Prehĺbili si 

vedomosti v oblasti programovania  a riadenia robotov a skonštruovali 

vlastného autonómneho robota. V 25. ročníku celoslovenskej súťaži v stavbe a 

programovaní robotov pre ZŠ a SŠ získali 3. miesto v kategórii Robotická ruka 

a 2. miesto v kategórii Záchranár. Možno práve ich robot Záchranár bude 

niekedy v budúcnosti zachraňovať ľudské životy. 

 

 

 



2. kategória Humanitné vedy 
Lukáš Valaský  (8. A) 

Lukáš je talentovaný žiak so širokým spektrom záujmov. Dosahuje výborné 

študijné výsledky. Pravidelne sa zúčastňuje na predmetových olympiádach a 

športových súťažiach. Najväčšie úspechy dosiahol v dejepisnej a geografickej 

olympiáde. Jeho veľkou vášňou je numizmatika. Vlastní rozsiahlu zbierku 

bankoviek.  

 

Samuel Držík  (8. A) 

Samuel je talentovaný žiak so záujmom hlavne o nemecký jazyk, ktorému sa 

začal venovať už v detstve. Svoj voľný  čas trávil pozeraním rôznych 

nemeckých programov a neskôr aj čítaním kníh. Pravidelne sa zúčastňuje 

nemeckej olympiády. Dosahuje vynikajúce úspechy v okresných a krajských 

kolách. Veľkú podporu má hlavne v rodinnom prostredí, rodičoch. Taktiež aj 

učitelia podporujú a  rozvíjajú toto  jazykové nadanie. 

 

Alexander Bobák  (6. A) 

Aby Alex získal 4. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády z 

evanjelického náboženstva, musel najskôr úspešne zvládnuť seniorátne kolo 

tejto olympiády. V rámci prípravy so svojim otcom, evanjelickým kňazom, sa 

venoval témam zo Starej zmluvy. Alex je vynikajúci žiak triedy pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním. Vo svojom voľnom čase sa venuje hre na 

klavíri. 

 

Marína Čorňáková (bývalá žiačka 8. A) 

Marína je nadaná, ambiciózna študentka s vášňou pre cudzie jazyky, čo 

dokazujú aj jej úspechy v olympiáde z anglického jazyka. Angličtine sa 

venuje aj vo svojom voľnom čase, číta anglické knihy, sleduje filmy v 

originálnom znení bez problémov. Je vnímavá, komunikatívna a určite ešte 

dosiahne veľa úspechov.  

 

3. kategória Kultúra 
Nela Kupcová (bývalá žiačka 8. A) 

Nela patrila k najlepším žiakom školy. Vo všetkých vyučovacích predmetoch 

dosahovala vynikajúce výsledky. Aktívne sa zapájala do predmetových 

olympiád a projektov. Od 2. ročníka sa pravidelne zúčastňovala recitačných 

súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, kde sa umiestňovala na 

popredných miestach. Svoje moderátorské schopnosti uplatnila na viacerých 



kultúrnych podujatiach školy aj mimo nej. Vo voľnom čase sa venovala spevu 

a hre na gitare. 

 

5. kategória Prekroč svoj tieň 

Nela Kalinová (7. D) 

Nelka je milé a trpezlivé dievča s výborných prospechom. Jej spolužiaci a 

pedagógovia školy oceňujú jej nefalšovaný záujem, pomoc a priateľstvo, ktoré 

prejavila svojej spolužiačke v neľahkom čase pandémie po návrate do 

školských lavíc. Prejavila mimoriadne pochopenie pre inakosť a rúcanie 

bariér. Bola iniciátorkou spoločenských aktivít, pomáhala s domácimi 

úlohami, vedela povzbudiť a dodať odvahu. Jej snahu ocenili aj rodičia 

spolužiačky. Je vzorom pre všetkých žiakov. 
Monika Kubrická, učiteľka ANJ-DEJ, triedna učiteľka 7. A 

Triedni učitelia a vyučujúci ocenených žiakov (medailóny) 

 

Slávnostnou akadémiou oslávime 55. výročie založenia školy 
Dňa 20. júna 2022 sa v popoludňajších 

hodinách v kinosále Spoločenského 

domu v Topoľčanoch uskutoční ďalšia 

slávnostná akadémia pre rodičov, 

ktorá nadväzuje na tradíciu kultúrno-

umeleckých programov žiakov a žiačok 

ZŠ Tribečskej pre svojich rodičov. 

Slávnostná akadémia sa uskutoční pri 

príležitosti blížiaceho sa 55. výročia 

založenia Základnej školy na ulici 

Tribečská. Presné informácie 

k slávnostnej akadémii budú včas 

zverejnené na stránke školy 

zstribecsakto.sk.   

 

                   www.zstribecskato.sk. 

Najnovšie informácie aj s prílohami nájdete v časti  AKTUALITY! 

Nájdete nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/zstribecska1653topolcany 

Telefónne číslo na spojovateľku:  038/5325002 

Telefónne číslo riaditeľka školy:  038/5225003 

Mobil vedenie školy:  0918262787 

Mobil vedúca školskej jedálne:  0918626787 

http://www.zstribecskato.sk/


 

 

 

 

 

 


