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Úvodník 

 

Kalendárny rok sa pomaly zavŕši čarokrásnymi sviatkami a my sa všetci 
tešíme na vianočné prázdniny prežité so svojimi najbližšími. December 
patrí k najkrajším mesiacom i v škole. Všetko je trblietavo vyzdobené, všetci 
sme zrazu pokojnejší a lepší. Atmosféru pohody v škole dotvárajú od 
októbra i relaxačné kútiky inštalované na chodbách v hlavnej i vedľajšej 
budove školy. Aké je ich využitie a čo si o nich naši žiaci myslia, si prečítate 
v časopise.  
 

Žiaci sa so svojimi vyučujúcimi neustále pripravujú na predmetové 
olympiády a postupové súťaže na rôznych úrovniach. Väčšina z nich 
prebehla zatiaľ na úrovni školských kôl. Deviatačka Zoja Martinkovičová sa 
umiestnila druhá v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka 
a literatúry. Aké olympiády a súťaže prebehli v mesiacoch november 
a december sa dočítate ďalej.  
 
Okrem učenia a školských povinností sa naši žiaci radi zapájajú do 
bohatého a tvorivého programu, ktorý pre žiakov ŠKD s láskou pripravujú 
pani vychovávateľky. Jeseň ukončili žiaci už tradičnou akciou Šarkaniáda. V 

novembri bol Svetový deň behu, ktorý bol založený v roku 1999 ako podpora 

boja proti chudobe. Behali naši žiaci spolu s pani vychovávateľkami. 
O príchod sv. Mikuláša u nás v škole sa tiež postarali pani vychovávateľky, 
ktoré tak urobili radosť žiakom nielen na prvom, ale i druhom stupni. 
Predvianočné chvíle si so žiakmi v ŠKD spríjemnili vianočným fotením 
a posielaním listov Ježiškovi.  
 
V priebehu mesiacov október, november a december sa podarilo našej pani 
psychologičke uskutočniť v niektorých triedach I. a II. stupňa prednášky na 
tému šikanovania v škole. 
 
Do školskej knižnice pribudli začiatkom decembra ďalšie krásne nové 
knihy. Nájdete medzi nimi nielen rozprávky, príbehy o zvieratkách, deťoch 
či náučné knihy, ale i povesti a dobrodružné príbehy. 
 
O dianí v škole a novinkách, ktoré prináša každodenný život v škole sa 
dočítate na stránkach nášho časopisu 3bečan.  
 

Všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a zamestnancom školy želáme pokojné 
prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022! 
 
 

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

 
 

Vážení čitatelia, priatelia školy! 

Ďalší rok je takmer za nami. V živote každého z nás napísal iný príbeh. Je čas 

zamyslieť sa, zhodnotiť, tešiť sa z úspechov ale aj poučiť sa z chýb. Napriek 

tomu, že to bol náročný rok, v našej škole sme spolu zažili veľa krásneho 

a našu školu urobili opäť krajšou. Všetko, čo sme dokázali bolo možné iba 

vzájomnou spoluprácou, ochotou a snahou nielen zamestnancov školy, ale 

aj rodičov, žiakov a nášho zriaďovateľa Mesta Topoľčany. Všetkým, ktorí 

akokoľvek prispeli k zveľaďovaniu našej školy a šíreniu jej dobrého mena, 

úprimne, zo srdca ĎAKUJEM! 

Blížia sa najkrajšie sviatky 

roka. Najkrajšie na Viano-

ciach je, že môžeme 

obdarovať tých, ktorých 

máme radi. Naši žiaci, Vaše 

deti si pre Vás s láskou 

pripravili malé prekva-

penia, ktoré nájdete 

priložené na web stránke 

školy 

www.zstribecskato.sk 

v časti Úvodná stránka. 

Verím, že Vám v tento 

magický čas vyčaria úsmev 

na tvári. Ďakujem všetkým 

pedagógom, ktorí pomohli 

deťom tieto milé vianočné 

pozdravy pre Vás pripraviť 

a pánovi Faltysovi za ich obrazovú realizáciu.  

Dovoľte mi, aby som Vám v mene všetkých zamestnancov školy popriala 

krásne, pokojné a požehnané sviatky, aby ste ich spoločne prežili v zdraví a 

v novom roku 2022 Vám želám veľa toho, čo k životu najviac potrebujeme - 

zdravie, šťastie, lásku, porozumenie, pravých priateľov, zamestnanie, ktoré 

nás napĺňa a to najdôležitejšie v živote - rodinu, ktorá stojí vždy pri nás! 

Nech nie je lepší rok, ale človek!  

S úctou A. Krajčíková 

http://www.zstribecskato.sk/


Nové oddychové zóny v škole 

Po jesenných prázdninách čakali na našich 

žiakov v škole nové oddychové zóny, ktoré sa 

nám podarilo vytvoriť vďaka projektu 

MŠVVaŠ SR Modernejšia škola, do ktorého 

sme sa zapojili a uspeli sme. O poskytnutie 

dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky na inovatívne 

prístupy priestorových riešení a výučby v 

základných a stredných školách sa uchádzalo 

1845 škôl. MŠVVaŠ SR podporilo 144 

projektov, medzi ktorými bol aj ten náš. 

V rámci projektu sa nám na chodbách školy 

podarilo nevyužitý priestor vhodne pretvoriť 

na oddychové zóny so sedacími vakmi, 

taburetkami, kreslami priamo pri triedach, 

ktoré slúžia žiakom na uvoľnenie počas 

prestávok a ich socializáciu. Zóny sú 

doplnené stolovými futbalmi, regálmi na 

knihy a spoločenské hry. Okrem dekoračných 

polepov, steny zdobia maľby, ktorých 

autorkou je naša talentovaná pani 

vychovávateľka Tatiana Kupcová. Učebňa 

cudzích jazykov je vďaka projektu vybavená 

novými lavicami netradičného tvaru, modernými stoličkami a 

knižnými regálmi. 

Ďakujem Mgr. Alexandre Mrižovej, ktorá spolu so mnou projekt 

tvorila, Ing. Márii Ševčíkovej za organizáciu finančnej stránky projektu 

a všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri jeho 

realizácii. 

Verím, že vynovené priestory budú pre všetkých vhodným miestom na 

uvoľnenie, vypnutie a načerpanie energie, ktoré si budeme vážiť a 

snažiť sa ich nepoškodiť, aby nám slúžili čo najdlhšie. 

Anna Krajčíková, riaditeľka školy 



Oddychové zóny sme si obľúbili (anketa) 

Ako si obľúbili relaxačné kútiky naši žiaci?  Využívajú ich?  Na tieto otázky 

nám radi odpovedali ... 

 

Jakub Absolón, 7. B 

Keď hráme stolný futbal, je to najlepšia časť dňa. Baví 

ma vyhrávať, strieľať  góly a hrať sa.  

 

 

Natália Matejková, 7. B 

Je dobré, že si máme kde oddýchnuť od učenia. Je tam 

pohoda, s babami sa máme kde porozprávať bez chalanov 

(aj s chalanmi) . Futbal hráme proti chalanom a skoro 

vždy vyhráme.  

 

Adam Snop, 7. A 

Relaxačné kútiky využívam, páči sa mi to, lebo sa tam 

dá dobre zabaviť a oddýchnuť si.  

 

 

Juraj Ferenčík, 7. A 

Podľa mňa sú relaxačné kútiky dobré, dá sa tam zabaviť. 

Chceli by sme ich využívať čo najčastejšie.  

 

Veronika Foltánová, 7. A 

Chodíme tam hrávať futbal, väčšinou hrávame proti 

chalanom a už sa stalo, že sme ich porazili. Rada by 

som tam bývala častejšie.  

 

Žiacka redakcia 



Pripomenuli sme si Hviezdoslava 

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Orságha 

Hviezdoslava sme na hodine literatúry v 5. B a 5. C 

upriamili pozornosť na tohto Pána spisovateľa. Žiaci 

z daných tried si odeli módny doplnok, ktorý bol 

typický aj pre Hviezdoslava – rôznofarebné či 

vzorované mašle a priniesli na hodinu knihy tejto 

osobnosti. Žiaci si vypočuli o živote a tvorbe P.O. 

Hviezdoslava, o rôznych zaujímavostiach z jeho života a dobrovoľníci 

prečítali aj úryvky z jeho najznámejších diel. Hviezdoslavovu Hájnikovu 

ženu si žiaci vypočuli aj vo vtipnejšej podobe – z nahrávky Michala 

Kubovčíka zo známeho youtubového kanála Baštrng, ktorý ponúka známe 

literárne diela humorne a v modernejšej verzii.   

Druhá aktivita, zameraná za 

prácu s legendou a pojmom 

P. O. Hviezdoslav,  prebiehala 

v 7. A triede. Najskôr sme si 

pripomenuli tohto velikána 

slovenskej literatúry formou 

prezentácie a relácie Autor 

na dnes, potom sme sa venovali tvorivému písaniu. Úlohou žiakov bolo 

najskôr na tabuli spraviť clustering pojmov, súvisiacich so životom a dielom 

spisovateľa. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavostí i zo súkromného 

života autora. Jednotlivé pojmy potom zakomponovávali do vlastnej poézie. 

K vybraným pojmom napokon vytvorili otázky, na ktoré nájde čitateľ 

odpovede v kontexte vytvorenej  básne.  

Klasický deň 

/Oliver Bílek, 7. A/ 

 

Jedného dňa z rána,  

stala sa mi dráma. 

Každý to tak máva,  

keď mu dôjde káva. 

 

Natieram si chlieb s maslom, 

keď vtom zrazu svetlo zhaslo.  

Zachráni ma pretrolejka asi,  

Inak vytrhám si všetky vlasy. 

 

U susedov je zas bitka, 

začala keď prišla Gitka. 

Sused je zas opitý, 

celý trochu dobitý. 

 

A bratove deti kričia: 

Opilci to všetko ničia! 



Óda na Slovensko 

/Adam Snop, 7. A/ 

 

Ó, tá slovenská príroda krásna,  

krásna ani vesmír,  

svieti ako petrolejka.  

 

No prechádzky, prechádzky tou  

prírodou nás spravia šťastnejšími,  

než len s maslom chlieb.  

A preto národ, môj slovenský národ,  

ty len veď, že nad teba pre mňa niet.  

 

Ó, tá slovenská príroda krásna, 

krásna ani vesmír,  

svieti ako petrolejka.  

 

Bratia, sestry, dedinčania, sedliaci, 

vybehnime do ulíc, do ulíc Kubína,  

nech nás iný jazyk dlhšie neubíja. 

 

Právo, právo máme,  

na náš vlastný jazyk,  

na tú našu slovenčinu.  

 

Keď to naše úsilie,  

túto našu drinu,  

premeníme na úžitok,  

na slovenčinu. 

 

Ó, tá slovenská príroda krásna, 

krásna ani vesmír, 

svieti ako petrolejka. 
 

 
 

 

 

 

Otázky: 

Aký literárny druh okrem iných tiež 

písal P. O. Hviezdoslav? 

Aký nápoj mal rád Hviezdoslav? 

Čo rád jedával na raňajky? 

Čím si rád svietil napriek zavedenej 

elektrike? 

Čo sa mu prihodilo v pohostinci? 

O koho sa Hviezdoslav staral?  

Čo ho fascinovalo? 

Kam sa rád chodieval prechádzať? 

Kde žil? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Šlosárová, učiteľka SJL-RUJ  

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



OSJL (okresné kolo) 

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou 

komisiou olympiády zo slovenského jazyka a 

literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 12. 

novembra 2021 XIV. ročník OSJL. Olympiáda sa pre 

súčasnú epidemiologickú situáciu konala dištančne 

formou online testu. Našu školu reprezentovala 

víťazka školského kola Zoja Martikovičová, žiačka 9. A triedy. Žiačku 

vyučuje a na súťaž pripravovala naša vynikajúca slovenčinárka pani 

učiteľka Rastislava Macková.  

Online test pozostával z 25 pomerne náročných úloh, zameraných na 

čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením a teoretické vedomosti. 

Súťaže na okresnej úrovni sa zúčastnilo 14 víťazov školských kôl. 

Rozhodujúce pre víťazstvo bolo nielen bodové skóre, ale aj čas 

administrácie testu.  

Naša žiačka Zoja Martinkovičová sa umiestnila na krásnom 2. mieste. 

Gratulujeme jej a z jej úspechu sa tešíme. 

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

  

Kráľovská imatrikulácia prvákov 

Pri tejto príležitosti sa naša škola na chvíľu 

premenila na školské kráľovstvo. Ako to už 

v rozprávke býva, každé kráľovstvo má 

svojho kráľa, takže pri tejto príležitosti 

nesmela chýbať naša pani riaditeľka a pani 

zástupkyne. 

Deti otvorili imatrikuláciu kráľovským 

tancom. Na to, aby boli prváčikovia oficiálne 

prijatý do nášho školského kráľovstva, museli splniť tri kráľovské úlohy. Na 

ich plnenie dozerala sama kráľovná. Deti boli veľmi šikovné a podarilo sa 

im zdolať všetky úlohy a potom spoločne pred našim veličenstvom 

predniesli prvácku prísahu: 

Ja – prvák sľubujem Vám, 

že na hodinách pozor dám. 

Do školy vždy, pripravím sa veru,  



desiatu zjem úplne celú. 

Písmenká a čísla, pekne napíšem perom, 

a nakloním ich správnym smerom. 

Pravidlá slušného správania, 

dodržím, vždy a rád, 

so spolužiakmi budem kamarát. 

Ako usilovná včielka snažiť sa budem, 

zvládnuť to sám, tak na svoju prvácku česť, 

Vám tu PRISAHÁM! 

 

Prváci potom postupne prechádzali kráľovskou bránou a odtlačkom prsta 

potvrdili svoju prísahu a pristúpili k pani riaditeľke, ktorá im odovzdala 

imatrikulačný list a od tej chvíle už navždy budú patriť do nášho školského 

kráľovstva. Na záver sme si všetci zaspievali a zatancovali školskú hymnu. 

Ďakujeme všetkým, ktorý sa zúčastnili našej imatrikulácie a všetkým 

prvákom želáme krásne zážitky zo školských lavíc. 

 Vychovávateľky ŠKD (Ružičková, Korčeková, Kupcová) 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 

Dňa 10. a 11. novembra 2021 sa konalo 

školské kolo olympiády v anglickom 

jazyku, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov 

v kategórii 1A a 17 žiakov v kategórii 1B. 

Žiaci ukázali svoje vedomosti 

v niekoľkých častiach testu: slovná 

zásoba, gramatika, čítanie a počúvanie 

s porozumením. Tí, ktorí dosiahli najvyšší  počet bodov, postúpili do ústnej 

časti olympiády, kde mali vytvoriť príbeh podľa obrázku. Na základe 

celkového počtu bodov sa v kategórii 1A umiestnila na 1. mieste žiačka 

Andrea Šuriaková  VII. A, na 2. mieste Emma Bučeková VII. D a na 3. mieste 

Adam Snop VII. A.  V kategórii 1B bola na 1. mieste žiačka Christina 

Chovancová z 9. A, na 2. mieste Timea Budajová VIII. C a na 3. mieste Timea 

Gáfelová IX. B. Tie postupujú ďalej do okresného kola, ktoré sa bude konať 

online 13. januára 2021.  

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť,  víťazkám gratulujeme a prajeme veľa 

šťastia v okresnom kole. 

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



 

iBobor 

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina 

Dagienė v Litve informatickú súťaž. 

Symbolom súťaže sa stal usilovný, 

inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento 

názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po 

slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do 

mnohých ďalších krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o 

informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce 

iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a 

kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.. V dňoch 8. – 

12. novembra 2021 sa uskutočnil už XV. ročník celoslovenskej informatickej 

súťaže iBobor. Žiaci z našej školy sa do nej zapojili a súťažili v štyroch 

kategóriách: KADETI (8. a 9. ročníky), BENJAMÍNI (6. a 7. ročníky) a taktiež 

i žiaci prvého stupňa – kategórie BOBRÍCI (4. a 5. ročníky) a DROBCI (2. a 3. 

ročníky). Koordinátorkou pre I. stupeň bola Mgr. Zuzana Grauzlová 

a koordinátorom pre II. stupeň Mgr. Tomáš Kováčik. Novinkou tohtoročnej 

súťaže bolo prihlasovanie cez edupage.     

Žiaci našej školy súťažili v uvedených kategóriách v danom poradí: 

  8. novembra (pondelok) Kadeti 

  9. novembra (utorok) Drobci 

10. novembra (streda) Benjamíni 

12. novembra (piatok) Bobríci 

 

Naši žiaci on-line testovaním iBobor úspešne reprezentovali školu. K 

dosiahnutému výbornému výsledku im gratulujeme. Úspešným riešiteľom 

prišiel diplom na ich osobný edupage účet.  

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

Darujme deťom radosť 

„Povedz mi niečo, a ja to zabudnem. Ukáž 

mi niečo, a ja si to budem pamätať. Dovoľ 

mi vyskúšať si to na vlastnej koži a ja to 

budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to 

prežil a ja to budem cítiť a chápať po celý 

život.“ Ján Amos Komenský 

http://www.bebras.org/sites/default/files/2016%201%20%2810%29_0.JPG
http://www.bebras.org/sites/default/files/2016%201%20%2810%29_0.JPG


Úvodné riadky vystihujú základnú myšlienku, ktorá bola obsiahnutá  v našej 

tohtoročnej oslave Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľky 1. 

stupňa vyučujúce prezenčne, uskutočnili niekoľko nezvyčajných hodín s 

cieľom  poskytnúť  žiakom zážitkové vyučovanie ako efektívnu formu 

učenia, ktorou sa snažili vtiahnuť žiakov do témy a cieľa vyučovacej hodiny 

pomocou vlastného zážitku. V triedach a v knižnici sa deti učili nie ako 

zvyčajne, ale aktívne, zážitkovo, od začiatku až do konca. V niektorých 

triedach sa učili jednu hodinu, v iných dve, tri, alebo štyri hodiny v blokoch, 

samozrejme s prestávkami. 

1.A Čítanie a hranie divadla na motívy 

rozprávky Medovníková chalúpka. 

Skladanie slov zo slabík, vytvorenie 

písmenkového chodníčka a slov z 

farebných vrchnákov fliaš. 

1.C Matematika s prírodninami na 

školskom dvore. Modelovanie číslic, 

hľadanie daného počtu predmetov, 

porovnávanie čísel a priraďovanie 

prírodnín k číslam. 

2.A Čítanie: dramatizácia  ľudovej rozprávky Kozliatka, tvorenie obrázkovej 

osnovy.  

3.A Čítanie: dramatizácia príbehu Čarovné slúchadlo, vyhľadávanie 

informácií v encyklopédiách. 

3.C Čítanie: rozprávka O neslušne dlhom psovi, vytvorenie leporela, hranie 

na dlhého psa, vytvorenie osnovy. 

4.A Čítanie: Myši patri do neba, zostavenie scenára a hranie divadelného 

predstavenia. Zostavenie osnovy z názvu knihy, vymýšľanie  päťriadkovej 

charakteristiky postáv. 

4.B Vlastiveda, Čítanie, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova: Tatári a 

Turci v Uhorsku. Čítanie a dramatizácia povesti Studňa lásky, zhotovenie 

studne a strážnej veže z kartónu, tvorba leporela. 

4.C Čítanie: Matilda, tvorenie názvu z kníh, kreslenie hlavnej hrdinky podľa 

opisu, písanie jej vlastností a zážitkov. 

Zážitkovým učením pani učiteľky darovali svojim žiakom radosť z učenia, 

čítania, hrania, z vykonanej námahy, premýšľania, vyjadrovania svojich 



názorov, pocitov, spolupráce, počítania, písania, kreslenia, z pohybu... 

Odmenou im boli šťastné tváričky detí a nevšedné zážitky, s ktorými 

odchádzali domov. Na takéto vyučovanie deti určite nezabudnú, ani na to, 

čo sa pri tom naučili. 

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

 

Zážitkové učenie v 4. D s Harrym Potterom 

Na tento deň žiaci len tak 

nezabudnú. Zažili radosť z 

učenia a prežili jeden 

neobyčajný deň v škole. Žiaci 

4.D sa na jeden deň stali 

žiakmi na Rokforte. Cez 

nástupište 9 ¾ sa dostali do 

nového sveta. Privítala ich 

profesorka McGonagallová a 

triediaci klobúk ich rozdelil 

do 4 fakúlt. Harry Potter im 

poslal 

video odkaz ako zachránia Rokfort. V únikovej hre 

„Escape room“ žiaci plnili rôzne úlohy, za ktoré dostávali 

kódy. Všetky kódy im nakoniec pomohli otvoriť zámok na 

dverách a zachrániť sa. Úlohy boli zamerané na 

opakovanie vybraných slov (štvorsmerovka, 

priraďovačka, triedenie textu, triedenie audia rovnako 

znejúcich slov, odkrývačka). Zahrali si aj bingo, zaspievali 

pieseň Harry Potter a na základe prečítaného textu vypracovali otázky. 

Napísali aj list Harrymu a vyrobili sovu Hedvigu. Nechýbal ani Metlobalový 

zápas a na záver pravá rokfotská oslava. 

Na konci vyučovania žiaci odchádzali domov s rozžiarenými tvárami a 

obohatení o veľa príjemných zážitkov. 

Ingrid Švajčová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 4. D 

 

 

 

 



Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok – je názov charitatívnej 

zbierky darčekov pre seniorov v 

domovoch dôchodcov. Cieľom tejto 

zbierky je nielen naplniť darčekmi 

krabice od topánok, ale predovšetkým 

naplniť naše srdcia a srdcia seniorov 

láskou. Naša škola je i tento rok 

súčasťou tejto úžasnej myšlienky. 

V stredu 24.11.2021 sme odovzdali prvé krabičky do rúk Ing. Igora Slávika, 

ktorý túto zbierku zastrešuje pre Topoľčany a priľahlé dediny. Napokon 

všetci prispeli 203 krabičkami! Ste úžasní! 

Ďakujem všetkým zamestnancom, žiakom a ich rodičom, ktorí sa rozhodli 

nezištne urobiť Vianoce krajšími niekomu ďalšiemu! Ako povedal Albert 

Einstein - „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“ 

Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

 

Programovanie „plošákov“ na informatike 

BBC micro:bit je programovateľný 

plošný spoj - minipočítač, ktorý 

robí z informatiky hru. Má niekoľko 

zabudovaných senzorov, napríklad 

kompas či akcelerometer. Možno k 

nemu pomocou vstupno/ výstup-

ných pinov pripojiť takmer 

akúkoľvek elektroniku. Aj s jeho 

pomocou sa deti hravou a 

kreatívnou formou učia programovať a vďaka nemu pochopia, ako funguje 

aj zložitejšia elektronika okolo nás. 

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

 



Tekvičkové fotenie v ŠKD 

Z dôvodu zvýšených hygienických opatrení 

sme ani tento rok nemohli mať tradičnú 

Tekvičkovú párty. Preto sme si užili tento deň 

aspoň v maskách a zvečnili ho pri strašidelnej 

fotostene. 

 

Vychovávateľky ŠKD 

 

Vianočný stromček na Tribečskej 

Prvý sneh a dátum v kalendári sú znakom toho, že 

prichádzajú najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Aj 

našu školu už zdobí vianočný stromček, ktorý je 

nádherne vyzdobený ručne vyrábanými 

ozdobami našich žiakov a zamestnancov. Pri 

stromčeku náš čakalo milé prekvapenie, krb, 

ktorý pre nás vytvorila mamička našich žiakov, p. 

Janka Nováčiková, za čo jej veľmi pekne 

ďakujeme! 

Vedeli ste, že zvyk zdobenia vianočných stromčekov pochádza zo 16. 

storočia? Prvý vianočný stromček postavili na Slovensku v roku 1896 v 

Bratislave pred mestským divadlom. Nech Vám čas adventný prinesie do 

Vašich domovov a sŕdc nádej, mier, priateľstvo a lásku! 

Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

 

Komparo 2021/2022 

Aj tento školský rok pripravujeme žiakov deviateho ročníka na Testovanie 9 

a na prijímacie skúšky.  Aby ešte pred tým zistili, čo vedia a čo sa ešte 

potrebujú doučiť, prihlásili sa na Komparo – „cvičné“ testovanie z 

matematiky a slovenského jazyka, ktoré organizuje spoločnosť Exam. Preto 

vo štvrtok 11. novembra 2021 písali aj v našej základnej škole Komparo 

žiaci  9. A, 9. C a 9. D. Žiaci 9. B si ho pre karanténu napísali o týždeň neskôr, 

18. novembra 2021.   



Žiaci boli rozdelení do učební, nemiešali sa. Ako prvý sa písal test z 

matematiky, ktorý obsahoval 20 úloh, z toho 10 s výberom odpovede a 10 

bez odpovede. Na jeho riešenie mali 60 minút. Potom nasledoval test zo 

slovenského jazyka, ktorý obsahoval 25 úloh, 20 s výberom odpovede a 5 

bez odpovede. Na vypracovanie mali čas 60 minút. 

Výsledky žiakov by mali byť dostupné na stránke spoločnosti Exam 2021. 

Dúfame, že budú motivovať deviatakov k ešte väčšej usilovnosti pri 

príprave na Testovanie 9 a prijímacie pohovory. 

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

Prednášky o šikanovaní 
„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ Takto znie známy výrok, 

ktorého autorom je čínsky učiteľ, politik a filozof Konfucius. 

V priebehu 

mesiacov október, 

november a decem-

ber sa podarilo 

uskutočniť v niek-

torých triedach I. 

a II. stupňa pred-

nášky na tému 

šikanovania na ško-

le. Žiaci v jednotlivých  triedach boli školskou psychologičkou oboznámení 

s pojmom šikanovanie, bolo im vysvetlené, čo to šikanovanie je, aké formy 

šikany existujú, kto je agresor, obeť, svedkovia šikany, znaky šikany, ako 

môžu aktívne prispieť k zabráneniu šikanovania spolužiaka v kolektíve. 

Žiakom bol vysvetlený rozdiel medzi „žalovaním“ a oznamovaním 

dôležitých skutočností. Žiakom bolo vysvetlené, na koho sa môžu obrátiť so 

žiadosťou o pomoc v prípade, že sa stali svedkom alebo obeťou šikany.  

Taktiež sme sa spoločne so žiakmi oboznámili s pojmom „kyberšikany“, 

ktorý predstavuje formu šikanovania, pri ktorej sa používajú nové 

technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo 

virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, 

IM (instant messeneger – napr. Skype, ICQ), čet, diskusné fóra, sociálne 

siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, 

telefonáty. 



Žiaci sa aktívne zapájali do besedy po prednáške a svojimi skúsenosťami 

prispeli k lepšiemu náhľadu a porozumeniu danej problematiky. Hlavným 

cieľom prednášky bola osveta žiakom a snaha o predchádzanie výskytu 

šikanovania na našej škole. V prednáškach budeme pokračovať po 

vianočných prázdninách.  
                                                      Zuzana Vrbinčíková, školská psychologička 

 

Školské kolo dejepisnej olympiády 

Dňa 7. decembra 2021 sa uskutočnil 14. ročník 

školského kola dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili v 

štyroch kategóriách. Testy, ktoré vypracovávali, 

obsahovali učivo z regionálnej histórie (okres 

Topoľčany), ako aj polročné učivo daného ročníka. 

Celkovo sa školského kola  dejepisnej olympiády zúčastnilo 19 žiakov. 

9. ročník – 5 žiaci 

8. ročník – 6 žiaci 

7. ročník – 4 žiaci 

6. ročník – 4 žiaci 

 

Konečné výsledky: 

9. ročník kategória C 

1. miesto –  Daniel Holbay, 9. A 

2. miesto –  Patrik Štefkeje, 9. D 

3. miesto –  Adela Snopová, 9. B 

  

8. ročník kategória D 

1. miesto –  Simon Kollár, 8. C 

2. miesto –  Peter Švajc, 8. C 

3. miesto –  Tereza  Strejčková, 8. C 

  

7. ročník kategória E 

1. miesto – Sebastián Schmizing, 7. B 

2. miesto – Tomáš Malec, 7. B 

3. miesto – Monika Lukáčová, 7. A 

  

 6. ročník kategória F 

1. miesto – Filip Slamka, 6. A 

2. miesto – Adrián Mihálik, 6. D 

3. miesto – Alexander  Bobák, 6. A 

  

Do okresného (online) kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 9. 

februára 2022, postupujú prví dvaja žiaci z každej kategórie. Víťazom 

srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole. 

 Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 



Svätý Mikuláš 

Ako každý rok, tak aj tento, prišiel sv. Mikuláš potešiť deti. Nebol sám, 

sprevádzali ho anjeli, ale i čerti. Deti si postupne po triedach prichádzali pre 

sladkosti, ktoré im Mikuláš priniesol. Cestou do našej školy ho zastavila 

pani primátorka, ktorá poslala pre všetky deti ZŠ Tribečská sladké 

potešenie. Nechýbali básničky či pesničky, no najmä dobrá nálada. 

Ďakujeme, Mikuláš. 

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

Vianočná anketa 

Spýtali sme sa našich žiakov, ako budú tráviť vianočné prázdniny 

a na čo sa najviac tešia.... 

 

Adam Samuel Grežo, 7. D 

Cez prázdniny budem určite doma aj kvôli súčasnej 

situácii. Budeme spolu s rodinou a teším sa, že budem 

hrať hry.  

 

Aleš Jankuj, 7. D 

Najviac sa teším, že budem pomáhať mame s varením. 

Budem čas tráviť s rodinou a tiež budem hrať hry ako 

spolužiak. Dúfam, že sa bude dať ísť aj von.  

 

Žiacka redakcia 

 

 



Zabehni koľko vládzeš 

V novembri bol Svetový deň behu (5.11.), ktorý bol založený v roku 1999 ako 

podpora boja proti chudobe. 

S deťmi v ŠKD sme si aj my spríjemnili jedno popoludnie akciou „Zabehni 

koľko vládzeš“. Deťom sa beh páčil, usilovali sa zabehnúť čo najviac a v 

najlepšom čase. Aby sme dodržali epidemiologické opatrenie, deti bežali v 

skupinkách po triedach, napriek tomu si beh užili a tešili sa zo sladkej odmeny. 

Vychovávateľky ŠKD 

 

Šarkaniáda v ŠKD 

Tento rok je pre nás výnimočný, kvôli 

pandemickej situácii. Jeseň je každoročne 

spätá s tradíciou výroby a púšťania 

šarkanov. Na oblohe sa síce slniečko na nás 

neusmievalo, ale deti to neodradilo a 

pripravili si šarkany, ktoré boli vyrobené 

vlastnými rukami a ako vidieť, ukázali svoju 

fantáziu a tvorivosť. 

Vychovávateľky ŠKD 

 

Geografická olympiáda 
Školské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo dňa 
24.11.2021. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu školské 
kolo prebehlo online formou. Celkovo sa zúčastnilo 18 
žiakov druhého stupňa. Žiaci súťažili v 3 kategóriách, a to E, 
F, G. 

 V kategórii E (8.-9. ročník) súťažili štyria , postupujú 
traja najlepší úspešní riešitelia: M. Burian (8. A), P. Švajc 



(8. C), D. Holbay (9. A). 
 V kategória G (5. ročník) súťažilo 6 žiakov, z toho boli piati úspešní. Do 

ďalšieho kola postúpili traja najlepší: O. Merka (5. C), J. Tuček (5. A), R. 
Hajšová (5. A). 

 V kategórii F (6.-7. ročník) 7  úspešných riešiteľov. Do okresného kola 
postupujú 3 najlepší: V. Foltánová (7. A),  M. Babala (7. A),  S. Schmizing 
(7. B). Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách.  

Johana Fabová, učiteľka GEG-BIO-EKO, triedna učiteľka 9. C 

 

Rozhovor s  pani učiteľkou Monikou Kubrickou 

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou?   

Mamina bola tiež učiteľka, a tak ma to od 

malička ťahalo k tomuto povolaniu. Veľmi 

rada som ju sledovala, ako sa pripravuje, 

opravuje testy, vypisuje vysvedčenia 

(vtedy sa to všetko robilo ručne a nie na 

počítači). Je to, myslím, aj jedno z povolaní , 

na ktoré sa malé dievčatá rady hrávajú,  

mne to nejako zostalo a hra sa zmenila na 

realitu    

Aké predmety učíte, a prečo ste si 

vybrali práve tieto predmety? 

Učím anglický jazyk a dejepis.  V základnej škole sme od piateho ročníka 

mali nemčinu, angličtina nebola vtedy tak preferovaná. Aby som  využívala 

voľný čas užitočne,  dali ma rodičia súkromne na angličtinu. Veľmi ma bavili 

obidva jazyky, dokonca som z oboch aj zmaturovala, no rozhodla som sa 

študovať ďalej angličtinu. Chcela som cestovať, vidieť svet a spoznávať 

nových ľudí. 

Aké sú Vaše záľuby a ako trávite svoj voľný čas?  

Najradšej trávim čas s rodinou a kamarátmi. Mám malého syna, ktorý si 

vyžaduje veľa pozornosti, spoznáva nové veci a uvedomujem si, že čas s ním 

sa už nevráti a nezastaví. Chodíme v čase aj nečase do prírody, na 

prechádzky, bicyklovať a hráme rôzne hry. Rada si prečítam knihu alebo 

pozriem dobrý film. 

 



Aký máte vzťah k športu? 

Nie som vášnivý športovec, ani času nie je veľa ,ale keď sa dá, tak najradšej 

bicyklujem, behám, chodím na turistiku alebo korčuľujem.  

Aké máte dobré a zlé vlastnosti? 

To by mali zhodnotiť iní.  Medzi dobré by som zaradila spoľahlivosť a 

úprimnosť, ktorú si aj ja na iných cením, hoci nie vždy je ľahké prijať 

pravdu. Medzi zlé vlastnosti by som dala netrpezlivosť a snahu mať všetko 

podľa plánu aj keď sa to nedá. 

Ako sa vidíte o desať rokov? 

To je dosť ťažká otázka, lebo viete ako sa hovorí: „Človek mieni, Pán Boh 

mení.“  A u mňa to veru zatiaľ platí . Sú veci, ktoré ovplyvniť viete a iné zase 

nie. Hlavne by som chcela byť zdravá, mať  šťastnú a fungujúcu 

rodinu, budiť sa ráno s úsmevom, tešiť sa z každého nového dňa. 

Ako trávite vianočné sviatky? Dodržujete nejaké zvyky?  

Sviatky trávim na Štedrý deň doma s rodinou a potom ďalšie dni 

navštevujeme starých rodičov a zvyšok rodiny. Snažíme sa dodržiavať 

tradície, ktoré sú podľa mňa v dnešnom uponáhľanom pretechnizovanom 

svete veľmi dôležité. Nechýba hádzanie orechov, krájanie jabĺčka, krížik 

medom, tradičné jedlá. Ako dieťa som sa na to vždy tešila a všetko 

sledovala, chcem to dopriať aj môjmu synovi a verím, že v tom bude raz aj 

on pokračovať.  

Aký darček by Vás na Vianoce najviac potešil?   

Asi to je už otrepaná fráza, ale v tomto období platí viac ako inokedy – 

zdravie a môcť byť s celou rodinou. Veľmi mi to chýba, keďže sa snažíme 

byť zodpovední hlavne pri starších členoch rodiny.  Samozrejme, tým 

najkrajším je radosť syna z darčekov a Vianoc ako takých. 

Žiacka redakcia 

32 . ročník Olympiády z nemeckého jazyka 

Dňa 26. novembra 2021 sa uskutočnila písomná 
časť online školského kola nemeckej olympiády 
v kategórii 1B. Konala sa prostredníctvom 
platformy EduPage. Zúčastnil sa jej žiak 
Samuel  Držík z 8. A triedy. Žiak úspešne zvládol 
písomnú časť a následne postúpil na ústnu časť. Tá 



sa konala 3. decembra 2021.  Samuel v ústnej časti získal takmer plný počet 
bodov. Žiak bol teda úspešný a postúpil do okresného kola, ktoré sa bude 
konať 19. januára 2022. Gratulujeme! 

Andrea Gočová, učiteľka BIO-NEJ, triedna učiteľka 8. A 

 

Decembrové knižné novinky 

Do školskej knižnice pribudli 

začiatkom decembra ďalšie 

krásne nové knihy. Nájdete 

medzi nimi nielen rozprávky, 

príbehy o zvieratkách, deťoch, či 

náučné knihy, ale i povesti a 

dobrodružné príbehy. 

Najmenších čitateľov iste najviac potešia rozprávky o šteniatkach Bruno, 

Dorka, Dusty, o mačiatkach Oli, Poppy, Timo, Vločka.  Môžu sa tešiť aj na iné 

zvieratká  Hladná vydrička, Plachý poník, Poranený sokol, Našiel sa zajačik, 

Prázdniny s opicou Škoricou, Malý vlk s veľkým srdcom, Bračekovia 

mravčekovia, Mňaukózne príbehy, O chlapcovi, ktorý rozumel psom. Čaro 

rozprávok  nájdu deti v  knihách Rozprávky pred spaním, Janko Hraško, Jej 

výsosť Sofia, Princezná Mulan, Sestra ako ja, Rozprávky spod slovanskej 

lipy. Medzi obľúbené knihy určite pribudnú nové Montessori príbehy 

Urobme si poriadok, Poďme von, Naučme sa diskutovať. V novej ponuke 

máme aj dobrodružné knihy Memento monštrum, Tajné písmo, Zbojníkova 

dcéra Ronja, Zlo nemá na kúzlo, J. Verne a jeho tri dobrodružné príbehy. 

Zbierku povestí obohatia dve knihy Slovenských povestí a Mlynárske 

povesti, kniha Mýty ponúka prerozprávané grécke mýty. Poéziu zastupuje 

výber z Rúfusovho básnického diela Studnička. 

Milovníkov Slovenska  iste zaujme trojjazyčná kniha Čarovné Slovensko a 

Slovenský rok – Receptár na dni sviatočné, všedné a pôstne. Do pozornosti 

dávame aktuálnu knihu Vianočné prasiatko o magickej moci Vianoc a 

knižku Harry Potter Magický rok, ktorá prekypuje mágiou a je plná 

momentov zo slávnej čarodejníckej série. Z oblasti kozmológie máme 

najpopulárnejšiu knihu Stephena Hawkinga Ilustrovaná stručná história 

času. 

Z náučnej literatúry vyberáme Tajomstvá stromov, Malý prírodovedec v 

zime, Zlomky  a delenie i najnovšie encyklopédie - Slnečná sústava, Vojny 

sveta, Moria a oceány, Horniny, minerály, drahokamy, Šelmy, Rytieri, Piráti, 



Superzvedavci XXL zbláznení do vedy. Všetky knihy sú už teraz k dispozícií 

našim čitateľom v školskej knižnici. Veríme, že v tejto pestrej ponuke si 

každý nájde svoju obľúbenú knihu. 

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

Anna Guričanová, knihovníčka, asistentka učiteľa  

   

Vianočné fotenie a pošta Ježiškovi v ŠKD 

Najkrajšie sviatky roku sa blížia a nám v 

škole spríjemňuje čakanie na Vianoce 

krásna vianočná výzdoba. Deti sa tiež 

tešia z vianočnej atmosféry a s radosťou 

sa fotili pri vianočnej fotostene. 

Nezabudli sme ani na vianočnú poštu, 

ktorú deti poslali priamo Ježiškovi a už 

im zostáva iba dúfať, že im ich želanie 

splní. 

Vychovávateľky ŠKD 

 

Žiacka školská rada 

V piatok 12. novembra sa prvýkrát v tomto školskom roku stretla Žiacka 

školská rada pri Základnej škole, Tribečská, Topoľčany v novom zložení po 

doplňujúcich voľbách. Členmi Žiackej školskej rady sú okrem riaditeľky 

školy Anny Krajčíkovej a koordinátorky Martiny Vöpy títo žiaci: Klára 

Vargová (9. A), Petra Gažiová (9. C), Matúš Burian (8. A), Alex Kutňanský (8. 

B), Linda Chrkavá (7. A), Tereza Daňová (7. D), Filip Slamka (6. A), Mattias 

Bosák (6. C), Emma Rosová (5. A). Žiaci boli najskôr oboznámení so 

stanovami, ktoré boli jednohlasne schválené. Potom bol zvolený predseda, 

podpredseda a zapisovateľ. Predsedom sa na tento školský rok stala Klára 

Vargová z 9. A, podpredsedom Matúš Burian z 8. A a zapisovateľom Linda 

Chrkavá zo 7. A. Stretnutie ďalej pokračovalo informáciami od pani 

riaditeľky, ktorá v priateľskom duchu privítala nových členov a oboznámila 

nás s hlavnými témami. Rozprávali sme sa o oddychových zónach, školskom 

časopise, podujatiach, ktoré majú nateraz stopku. Pani riaditeľka si 

vypočula i žiacke návrhy.  

Martina Vöpy, koordinátorka ŽŠR, výchovná poradkyňa, učiteľka MAT-SJL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 


