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Úvodník 

 

Po zimných prázdninách sa plní elánu a odhodlania žiaci vrátili do 

školských lavíc a učitelia za svoje katedry. V januári nás potešila správa 

o návšteve ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorého sme v škole 

privítali 14. januára. Školský rok sa rozdaním výpisov polročnej klasifikácie 

prehupol do svojej druhej polovice.  

Žiaci pokračujú v príprave na predmetové olympiády a postupové súťaže už 

na vyšších úrovniach, a to okresných a krajských. Z viacerých pekných 

úspechov, z ktorých sa tešíme, môžeme spomenúť napríklad úspech 

Samuela Držíka z 8. A, ktorý dosiahol na krajskej úrovni v Olympiáde 

v nemeckom jazyku krásne 4. miesto.  

V ŠKD sa žiaci so svojimi pani vychovávateľkami venujú bohatej tvorivej 

činnosti a taktiež si pripomínajú rôzne významné dní a sviatky, získavajú  

napríklad zručností vo varení a pečení v našej školskej kuchyni. Sviatok sv. 

Valentína si pripomenuli výrobkami, ktorými potešili svojich najbližších  

a kamarátov. Dobre vedia, že pozornosť a lásku by sme mali prejavovať 

nielen v tento deň, ale počas celého roka. 

Aj po zimných prázdninách v mesiacoch január a február naša školská 

psychologička realizovala v triedach I. a II. stupňa prednášky na tému 

šikanovania v škole. 

Od februára má školská knižnica pripravené ďalšie zaujímavé knižné 

novinky. Na svoje si prídu zvedaví čitatelia všetkých žánrov – beletrie, 

odbornej, náučnej literatúry i encyklopédií. Viac o nových knižných tituloch 

sa dočítate v článku Nové knihy v knižnici.  O všetkom, čo priniesli mesiace 

január a február, sa dočítate na stránkach nášho časopisu 3bečan.  

Pomaly sa rozlúčime s premenlivou zimou. Marec – prvý jarný mesiac – 

odštartujeme jarnými prázdninami, počas ktorých začneme počítať od 

škaredej stredy štyridsať dní bez nedieľ do Veľkej noci. Obdobie pôstu by 

sme mohli využiť na zbavenie sa starých krívd a neduhov. Predtým si však 

počas jarných prázdnin najmä oddýchnime. Príjemné oddychovanie bez 

školských povinností!  

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

Vážení čitatelia! 

1. januára sme všetci vykročili v ústrety novému roku 2022, verím, že tou 

pravou nohou. Prajem Vám, aby ste tento rok naplnili dobrodružstvami, nie 

vecami, aby ste mali viac príbehov na rozprávanie ako vecí na ukazovanie. 

Prvý január je taktiež aj Svetovým dňom mieru. V týchto dňoch si jeho 

vzácnosť a hodnotu uvedomujeme čoraz naliehavejšie dúfajúc, že ľudskosť 

vždy zvíťazí.  

Na konci januára, Vás žiakov, čaká polročná klasifikácia, ktorá bude 

zhodnotením Vašej snahy, úsilia a odrazovým mostíkom do ďalšieho 

polroka. Známky nie sú všetko, dôležité je, ako k svojmu štúdiu 

pristupujete. Deviataci, vy máte pred sebou dôležité obdobie príprav na 

Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Využite svoj potenciál 

ako najlepšie viete, nebojte sa prekážok, navzájom si pomáhajte. Niekedy aj 

malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život. Vo všeobecnosti platí, 

že nemôžeme byť dosť dobrí pre každého, ale o to viac by sme sa mali 

snažiť byť čo najlepší pre toho, kto si to zaslúži.  

Aj v tomto kalendárnom roku sa bude celý kolektív zamestnancov snažiť  

obohacovať život v našej škole. Veríme, že pandemická situácia sa upokojí 

a okolnosti nám dovolia opäť organizovať rôznorodé akcie, podujatia, 

besedy, výlety, stretnutia. Od polovice januára je Vám už po tretíkrát 

k dispozícii projekt MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší. Vďaka ochote 

pedagogických zamestnancov môžete na sebe zapracovať, zlepšiť si 

známky, dohnať zameškané učivo alebo sa pripraviť na predmetovú 

olympiádu. Využite túto pomocnú ruku, ktorá je vám k dispozícii do 

polovice júna 2022.  

Školská knižnica, okrem toho, že sa opäť rozrástla o nové hodnotné knižky, 

má pre Vás novinku – stroj na obaľovanie kníh. Už teraz si možno 

požičiavate knihy, ktoré majú ochranný obal. Záleží nám na tom, aby tu 

knižky vydržali pre Vás čo najdlhšie. Je príjemné vidieť, že naše nové 

oddychové zóny, ktoré si prišiel 14. januára pozrieť aj pán minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling,  radi využívate, a to 

nielen počas prestávok, ale aj na triednické hodiny, doučovanie a krúžky. 

Budeme sa snažiť ich aj naďalej rozširovať a dopĺňať o nové prvky.  

Snažme sa o rozvoj školy spoločne! Vaše nápady, rady, pripomienky  

a návrhy rada privítam. Prajem Vám úspešné prvé mesiace nového roka! 

S úctou              Anna Krajčíková, 

                                               riaditeľka školy 

 



Nové knihy v knižnici 
Milí čitatelia a čitateľky, vo februári  máme pre vás pripravené v našej 

školskej knižnici zaujímavé knižné novinky. Združenie rodičov školy 

podporilo doplnenie knižného 

fondu sumou 1000 eur, vďaka 

čomu si na svoje prídu zvedaví 

čitatelia všetkých žánrov. 

 

Aké zaujímavé knihy vás čakajú?  

 Knižná séria Miška a jej malí 

pacienti – 8 dielov pre 

najmenších čitateľov 

 Harry Potter – Hrdinovia a tí druhí, Rekvizity a artefakty 

 Strážkyňa slnka, Snehová sestra – dve knihy zo série inšpirovanej 

ročnými obdobiami 

 Príbehy pre chlapcov, ktorí sa neboja byť výnimoční – pravdivé 

príbehy skvelých mužov, ktorí zlepšili náš svet 

 

Z náučnej literatúry vyberáme: 

 Príbeh vody, Príbeh elektriny 

 Spolu to zvládneme – 

Matematika, Geografia, 

Prírodné vedy 

 Zemepis hrou, Matematika 

hrou 

Nové encyklopédie: 

 Spisovatelia život a dielo - 

životná púť a tvorbu viac než 

stovky velikánov 

 Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny 

-   pútavý a podmanivý 

knižný sprievodca viac než 

osemdesiatimi z tých 



najslávnejších, najvzácnejších a najdôležitejších písomných diel  

 GUINNESS WORLD RECORDS 2022 –prináša neuveriteľné množstvo 

svetových rekordov, ľudských úspechov a extrémov prírody  

 Rozhodujúce bitky dejín – 50 bitiek, ktoré zmenili modernú dobu 

 Petra. Moja cesta k veľkému glóbusu – autobiografia najúspešnejšej 

slovenskej športovkyne P. Vlhovej 

Dúfame, že nové knihy oslovia našich žiakov a do radu stálych čitateľov 

pribudnú aj noví,   pre ktorých sa čítanie dobrej knihy stane príjemným 

spôsobom trávenia voľného času. 
Drahomíra Šupová, knihovníčka, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3.C 

Anna Guričanová, knihovníčka, asistentka učiteľka 

 

Okresné  kolo Dejepisnej olympiády 
Dňa 9.februára  2022 Okresný úrad v Nitre 

v spolupráci s www.iuventa.sk  v Bratislave 

uskutočnil 14.ročník  okresného  kola Dejepisnej 

olympiády. Aj tentokrát  to prebiehalo online  

formou. 

Do okresného kola postúpili tí žiaci, ktorí sa 

v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste. 

Našu školu reprezentovali títo žiaci: Filip Slamka (6. A), Adrián Mihalík (6. 

D), Sebastián Schmizing (7. B), Tomáš Malec (7. B), Peter Švajc (8. C), Simon 

Kollár (8. C), Patrik Štefkeje (9. D ) a Daniel Holbay (9. A). 

Žiaci mali vypracovať test, ktorý obsahoval túto monotematickú časť: 

Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov na 

Slovensku. Test tentoraz neobsahoval otázky z regionálnej histórie, 

obsahoval však  príslušné polročné učivo  daného ročníka. Časový limit na 

vypracovanie bol  60  minút. 

Úspešným riešiteľom OK DO sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne  

60% (t. j. 54 bodov) z maximálneho počtu 90 bodov. Vyhodnotenie testu 

bolo pod kontrolou pani predsedníčky Slovenskej komisie dejepisnej 

olympiády PhDr. Ľubice Kázmerovej , CSc. , ako aj pani Mgr. Kataríny 

Filipovej, spoluautorky otázok  okresného  kola  DO. Umiestnenie  našich  

žiakov:  

 

 

http://www.iuventa.sk/


Kategória „F “  (6.ročník):  

Adrián Mihalík –  . miesto  (78,88 b.) 

Filip Slamka – 8. miesto (58,44 b.) 

 

Kategória  „E “  (7.ročník) : 

Tomáš Malec – 7.miesto  (62,94 b.) 

Sebastián Schmizing – 9.miesto ( 59,38 b.) 

Kategória  „ D “  (8.ročník ): 

Simon Kollár – 9.miesto (59 b.) 

Peter Švajc –  10.miesto (58,66 b.) 

 

Kategória   „C “   (9.ročník ): 

Daniel Holbay – 5.miesto ( 75 b.) 

Patrik Štefkeje – 11.miesto (51,33 b.) 

 

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy! 
Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 

 

 

Rozhovor s  pani učiteľkou Jankou Rumanovou 

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou?  

Inšpirovala ma pani učiteľka Rusková, 

ktorá ma učila v prvej triede. Doma som 

sa rada hrávala na učiteľku. Bábikám som 

vysvetľovala, diktovala diktáty, 

opravovala ich. Vyrobila som im aj žiacke 

knižky. 

 

Aké predmety vyučujete a čo učíte 

najradšej? 

Ako prvostupniarka učím slovenský jazyk 

a literatúru, matematiku, prvouku, prírodovedu, vlastivedu, telesnú, 

výtvarnú aj hudobnú výchovu. Najradšej mám čítanie a prácu s detskými 

knihami. Hodiny čítania obohacujem o zaujímavé a zábavné aktivity, ktoré 

zlepšujú u žiakov vzťah ku knihám.  

 



Ako vnímate učiteľské povolanie? 

Učiteľské povolanie je práca krásna, ale aj náročná.  Krásna je v tom, že 

učiteľ zažije radosť, keď jeho žiaci majú radosť z toho, že  niečo objavili, 

pochopili, porozumeli učivu.  Náročná v tom, že moja  práca nekončí po 

odchode zo školy. Doma sa treba  pripraviť na  ďalší deň, premyslieť   

hodinu, vymyslieť hru, upútať žiakov niečím zaujímavým.  

 

Aké sú Vaše záľuby a ako trávite svoj voľný čas?  

Rada si prečítam peknú knihu, pozriem dobrý film, príležitostne si 

zatancujem, stretnem sa s priateľkami pri kávičke ak to čas dovolí.  

 

Aký máte vzťah k športu? 

Na základnej škole som trošku hrávala volejbal. V zime si zalyžujem 

a v poslednom čase  som si obľúbila takú zdravotnú chôdzu.  V televízii rada 

pozerám biatlon, tenis a samozrejme vždy držím palce Petre Vlhovej. 

 

Aké máte dobré a zlé vlastnosti? 

Joj, to je ťažká otázka.  Podľa mňa som ochotná pomôcť, poradiť,  požičať, 

rešpektujem názor iných, som aj trpezlivá. Asi by som mohla byť menej 

tvrdohlavá.   

 

Ako sa vidíte o desať rokov? 

No predovšetkým o desať rokov staršia. Budem mať čas na všetky  odklada-

né návštevy. Doprajem si relax, výletíky a ... 

 

Ako budete tráviť jarné prázdniny?  

Možno pár dní lyžovačka. Ale to je ešte ďaleko. 

 

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

Predovšetkým mojej rodine pevné zdravie a nech dobre ďaleko odídu 

COVID aj OMICRÓN a vrátime sa do starých koľají.  

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

 

 

 



Šaliansky Maťko – školské kolo  

Dňa 15. 12. 2021 a 17. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka 

súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa 

Cígera Hronského. Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských 

povestí, ktorá nesie meno po spisovateľovi a zakladateľovi detského 

časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto 

súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy bolo v kalendári meno Matej, a tak 

sa zrodil Šaliansky Maťko. 

Otvorenie školského kola súťaže 

Šalianskeho Maťka prebiehalo na 

druhom stupni online formou. 

Prostredníctvom úžasných textov, 

ktoré po generácie sprevádzali naše 

staré matere a starých otcov, sme aj 

my mali možnosť sa aspoň na krátky 

čas preniesť do sveta čertov, bosoriek 

a strašidiel. Výkony súťažiacich na 

druhom stupni hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Rastislava 

Macková, Mgr. Katarína Šlosárová, Mgr. Tomáš Kováčik a Mgr. Andrea 

Rybanská. 

Na prvom stupni hodnotili žiakov pani učiteľky: Mgr. Janka Rumanová, Mgr. 

Ľubica Bučeková, Mgr. Jarmila Hainová, Mgr. Zuzana Grauzlová, Mgr. 

Gabriela Dragulová. Súťaž prebiehala  v pondelok 17. januára prezenčne. A 

ako sa našim recitátorom darilo? Umiestnili sa takto: 

1. kategória 

1. miesto – Zara Trenčanská, III. A (M. Srnková – O Alžbete Báthoryovej) 

1. miesto – Vanesa Michaličková, III. C 

2. miesto – Tobias Sák II. D 

 

2. kategória 

1. Stela Štilcová, V. C (R. Matúšková – Čabradské bosorky) 

2. Emma Rosová, V. A 3. Sabína Bošanská, IV.D 

 

3. kategória 

1. Adrián Mihalík, VI. D (M. Ďuričková – Zbojnícka dedina) 



2. Juraj Ferenčík, VII. A 

2. Martin Blanárik, VI. C 

Všetkým recitátorom ďakujeme za umelecký zážitok a víťazom držíme 

palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci 2022. 

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

 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

Dňa 28. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo umeleckého prednesu 

poézie a prózy – 68. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prednesy 

súťažiacich v jednotlivých kategóriách hodnotila odborná porota zostavená 

z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry. Talentovaní recitátori si 

navzájom konkurovali napriek tomu, že na prípravu v tomto ročníku mali 

naozaj veľmi málo času. Porotu čakala náročná úloha, zhodnotiť úroveň 

prednesov žiakov a vybrať spomedzi nich tých najlepších, ktorí budú našu 

školu reprezentovať v obvodnom kole. 

Výsledky podľa jednotlivých súťažných kategórií sú nasledovné: 

 

I. kategória 

Poézia: 

1. Sabína Bošanská, IV. D (Š. Moravčík: Drevená princezná) 

2. Martin Sitár, III. A (O. Nagaj: Ohli sa mi nohy) 

3. Eliška Andrašková, III. B (M. R. Martáková: Straka) 

 

Próza: 

1. Karin Blahová, II. D (J. Mokoš: Prečo kohút naháňa sliepky) 

2. Zara Trenčanská, III. A (D. Hevier: Ako stonožku tlačilo) 

3. Nela Peterková, III. B(M. Hlušíková: Čo sa môže stať, keď sa ...) 

3. Viktória Kadlečíková, II. C (V. Šúplata: Namyslené vajce) 

 

II. kategória 

Poézia: 

1. Adrián Mihalík, VI. D ( G. Papuček: Sen) 

 

Próza: 

1. Stela Štilcová, V. C (Z. Balog: Skvelá Mátoha) 

III. kategória 



Poézia: 

1. Sebastián Košecký, VII. C (T. Križka: Obrázok z výstavy)  

 

Próza: 

1. Hana Koncová, IX. A (E. Keret: Slušný chlapec) 

 

Všetci súťažiaci boli za svoje skvelé prednesy odmenení diplomami. 

Ďakujeme im a postupujúcim recitátorom držíme palce v okresnom kole! 
 

Jana Rumanová, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1. C 

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

 

 

 Okresné a krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 

Dňa 19. januára 2022 sa Samuel Držík z 8. A 

triedy zúčastnil online okresného kola 

Olympiády v nemeckom jazyku. V okresnom 

kole získal prvé miesto a postúpil do krajského 

kola, ktoré sa uskutočnilo 16. februára 2022 

taktiež online formou. Po vyhodnotení 

písomnej a ústnej časti sa žiak umiestnil na 

štvrtom mieste. Gratulujeme! 

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

 

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 

Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo 

online okresné kolo Olympiády                                   

v anglickom jazyku. Našu školu 

reprezentovali víťazi školského kola                                

v kategórii 1A a v kategórii 1B.  

 V kategórii 1B súťažila žiačka 

9.A Christina Chovancová. 

 V kategórii 1A súťažila žiačka 7. A Andrea Šuriaková. 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu všetci žiaci súťažili online 

formou. Súťažili v písomnom prejave a počúvaní s porozumením. Písomný 



prejav pozostával zo slovnej zásoby, gramatiky, čítania s porozumením. Na 

základe výsledkovej listiny sa súťažiaca Andrea Šuriaková umiestnila 

bodovo na treťom mieste so súťažiacim žiakom z Veľkých Ripnian, ale čas 

vypracovania olympiády ju posunul na celkové piate miesto. Žiačka 

Christina Chovancová  sa umiestnila z celkového počtu súťažiacich 17 na 

11. mieste. 

Veríme, že aj v budúcnosti budú naši žiaci úspešne reprezentovať našu 

školu v jazykových súťažiach. 

Anna Godálová, učiteľka ANJ-SJL, Monika Kubrická, učiteľka ANJ-DEJ, triedna učiteľka 7. A, 

Martina Žáková, učiteľka ANJ, triedna učiteľka 5. A 

 

Hravá biológia 

Žiaci z 5. B na hodine biológie vyrobili z plastelíny 

krásne zvieratká a rastlinky. Každá jedna práca 

bola výnimočná. Vyskúšali si svoje praktické 

zručnosti a upevnili si vedomosti. Spoznáte na 

obrázkoch o aké zvieratá a rastlinky ide? 

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

 

 

Nezabúdajme sa v zime postarať o vtáčatká! 

Neboj sa ty vtáčatko, každé dobré dieťatko, 

postará sa o teba, dá ti zrna, aj chleba. Túto pieseň 

sa nedávno naučili spievať žiaci v I.C. A nezostalo 

iba pri speve. Pretože majú dobré srdiečka, naozaj 

sa o vtáčatká postarali. Na výtvarnej výchove 

vyrobili jednoduché kŕmidlá a vlastnoručne ich 

rozvešali na stromy v areáli školy. Potešili nielen vtáčiky, ale aj seba z 

dobrého skutku. 

Jana Rumanová, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1. C 

Kŕmenie vtáčikov v zime 

Žiaci zo 6.D triedy sa na hodine technickej výchovy, v pondelok, 17. januára 

2022 rozhodli, že nakŕmia vtáčikov v tomto zimnom období. Mali sme 

pripravené pre nich takéto dobroty: slnečnicové semiačka, kúsky jabĺčka a 



kúsky loja. Pán školník nám pripevnil kŕmidlo na strom v areáli našej školy 

(za čo mu touto cestou ďakujem).  

Potom už do kŕmidla žiaci nasypali semiačka a kúsky 

jabĺčka a na konáriky povešali loj. Neskôr sme v 

drevodielni, na vonkajšie okná, podávali sedem 

papierových tanierikov, do ktorých deti vsypali 

semiačka slnečníc. 

Deti boli veľmi disciplinované na tejto hodine, začo 

ich chcem pochváliť. Je veľmi dôležité v tomto 

zimnom čase prikrmovať vtáčiky. Oni nám to potom vrátia svojím spevom v 

jarnom a letnom období. 

Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 

Netradičné športové súťaženie v ŠKD 

Pohyb je skvelý spôsob, ako efektívne 

zužitkovať prekypujúcu energiu a urobiť 

niečo pre seba a pre svoje zdravie. V ŠKD si 

pani vychovávateľky pripravili výber 

netradičných športových disciplín na 

školskom ihrisku s hudobno-pohybovými 

aktivitami, pri ktorých sa spoločne zabavili a 

vyskúšali si rôzne netradičné súťaže. Niektorí to zvládali bez problémov, 

niektorí sa zapotili. Všetci sa spoločne zabavili, zasmiali a príjemný deň 

zakončili zvolaním hesla: „Športujeme hravo, cítime sa zdrav!“ 

Vychovávateľky ŠKD 

Párky v župane 

Čo môže byť v župane? Okrem iného aj obyčajné 

párky obalené v lístkovom ceste. VIII. oddelenie sa 

rozhodlo stráviť popoludnie v školskej kuchynke a 

vyskúšať túto dobrotu, ktorú si deti spoločne 

ukuchtili. Nedočkavosť na očiach detí bola na 

nezaplatenie! Viac ani komentovať netreba, stačí 

pohľad na fotografie!             

Vychovávateľky ŠKD 



Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

Žiačky Linda Gregorová (9. C), Mia Vatrnová (9. C) a 

Lucia Ferková (6. B) sa zapojili do 13. ročníka 

celoslovenskej výtvarno-historickej súťaže „Svätoplu-

kovo kráľovstvo ožíva“. Vyhlasovateľom súťaže je 

Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre.  Súťaž je 

registrovaná na MŠVVaŠ SR. 

Súťaž má tri hlavné kategórie: literárnu, výtvarnú a 

elektronickú. Témy pre tento ročník boli nasledovné: 

- Svätopluk a Nitra 

- Bol Svätopluk kráľ? 

- Sv. Cyril a Sv. Metod a ich nasledovníci 

- Sila slova a sila meča ako odkaz Svätoplukovho kráľovstva 

- Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby 

 

Naše žiačky si vybrali tému: Sv. Cyril a Sv. Metod a ich nasledovníci: 

 Linda Gregorová nakreslila: Sv. Klimenta. 

 Mia Vatrnová nakreslila: Sv. Gorazda. 

 Lucia Ferková nakreslila: Sv. Nauma. 

Termín vyhlásenia súťaže: 1. november 2021. Odoslanie prác a uzávierka 

súťaže: 1. február 2022.  Vyhlásenie výsledkov: 29. apríl 2022 Našim 

žiačkam držíme palce. 

Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 

Návšteva ministra školstva 

Dňa 14. januára 2022 sme sa tešili vzácnej 

návšteve, ktorá poctila našu školu. Prišiel 

nás pozrieť pán minister školstva, vedy, 

výskumu a športu SR – Mgr. Branislav 

Gröhling. 

Pán minister Mgr. Branislav Gröhling v 

sprievode generálnej riaditeľky kancelárie 

ministra Mgr. Jany Lysákovej a riaditeľa odboru komunikácie Mgr. Tomáša 

Kostelníka prišiel do Topoľčian a my sme boli jedna zo škôl, ktorú navštívil. 



Pred budovou školy očakávanú 

návštevu privítalo vedenie našej ZŠ – 

Mgr. Anna Krajčíková, Mgr. Martina 

Majtánová a Mgr. Alexandra Mrižová. 

Spolu s pánom ministrom prišla pani 

primátorka JUDr. Alexandra Gieciová, 

pán viceprimátor Juraj Želiska a 

vedúca Odboru školstva, kultúry a 

práce s mládežou PhDr. Vladimíra 

Matušíková. Žiaci našej školy si pre pána ministra pripravili privítanie v 

školskej knižnici – tradičné vítanie chlebom a soľou bolo v rukách našich 

veselých žiačok – Natálky, Simonky a Lenky Bočekových, žiačok 6.D, báseň 

predniesol náš výborný recitátor 

Marek Foltán, žiak 5.A, pieseň 

zaspieval skvelý Matúš Burian, žiak 

8.A a všetko to moderovala Hanka 

Koncová, žiačka 9.A. Pán minister bol 

milo prekvapený, deťom za skvelé 

privítanie poďakoval potleskom a 

malou pozornosťou. Po úvodnom 

programe mala príhovor pani 

riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková, ktorá pá novi ministrovi Grőlingovi 

predstavila školu, povedala pár slov o žiakoch a o činnosti školy a pozvala 

pána ministra na prehliadku školy a výsledkov projektov, ktoré boli 

zrealizované v roku 2021. Následne pán minister navštívil 3.D v školskej 

kuchynke s p ani učiteľkou Mgr. 

Ľubicou Bučekovou, 8.C v drevodielni 

s pani učiteľkouIng. Danou 

Kopencovou, 4.D na matematike 

Harryho Pottera s pani učiteľkou Mgr. 

Ingrid Švajcovou, 5.C pri 

mikroskopoch na biológii s pani 

učiteľkou Mgr. Dominikou 

Jamborovou, 4. A na hodine 

vlastivedy s p. učiteľkou Mgr. Evou Gregorovou. Pán minister si prezrel 

novovybudované oddychové zóny v hlavnej budove školy a v prístavbe, 

ktoré škola získala vďaka dotácie MŠVVaŠ SR v rámci projektu Modernejšia 



škola, kde sa počas veľkej prestávky stretol a porozprával so žiakmi, 

dokonca dostal aj ponuku zahrať si stolný futbal. Prehliadku školy ukončil v 

zrenovovanej školskej jedálni. Tam ho čakali pedagógovia, s ktorými sa v 

živej debate porozprával o práci v našej škole. Na pamiatku na našu školu 

dostal pán minister portfólio prác žiakov našej školy. 

Sme veľmi radi, že sa pán minister rozhodol navštíviť našu školu, že sme sa 

s ním mohli osobne stretnúť a porozprávať a predstaviť mu výsledky našej 

práce. 

Veľmi si ceníme túto milú návštevu pána ministra ako aj všetkých hostí a 

dúfame, že nebola posledná. 

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

 

Oslávili sme 110. výročie radnice v Topoľčanoch 
Secesná budova radnice na 

Námestí M. R. Štefánika vznikla 

na mieste pôvodného mestského 

domu a je sídlom topoľčianskej 

samosprávy. O jej výstavbe 

rozhodlo hlasovanie mestskej 

rady v roku 1909. Budovu 

projektoval staviteľ Imrich Szöts, 

pôsobiaci v Budapešti. Do 

základného kameňa stavby bol 

uložený pamätný spis. Dňa 27. januára 1912 sa v novej radnici konalo 

slávnostné zasadnutie za účasti mnohých významných osobností. Posledná 

komplexná rekonštrukcia budovy prebehla v rokoch 1994-96. Radnica 

v Topoľčanoch je zaradená medzi národné kultúrne pamiatky.    

Mesto Topoľčany vydalo prvú bankovku  

Budova radnice v Topoľčanoch oslávila 110 

rokov od svojho prvého slávnostného 

zasadnutia. Pri tej príležitosti Mesto 

Topoľčany vydalo bankovku s nulovou 

hodnotou, aby sme si všetci pripomenuli 

históriu mesta a uctili krásnu budovu, ktorá 

je zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Ide o historicky prvú 

bankovku tohto typu vydanú mestom Topoľčany. Bankovka bola vydaná na 



30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Topoľčanoch dňa 2. februára 

2022. Predaj začal o polnoci z 2. na 3. februára 2022 v Galérii Topoľčany. 

Cena jednej bankovky je 3 eurá. 3. februára Mesto Topoľčany pripravilo pre 

svojich obyvateľov aj deň otvorených dverí.  

Viac informácií sa dočítate na oficiálnej stránke mesta a facebooku mesta:  

https://www.topolcany.sk/ 

https://m.facebook.com/pg/topolcanyoficialne/posts/ 

 

Vlastná tvorba 

Zojka Krchňavá: Čižmička 

Jedného dňa sa Juraj Jurajovič vybral do lesa. Po svojej dlhej ceste sa dostal 

k starému domčeku, v ktorom bývala starenka. 

 „Kúpte si, prosím, tieto čižmičky! Dobre vám poslúžia!“ povedala starenka 

a ukazovala na staré dotrhané čižmy.  

„Nie, ďakujem, ja žiadne čižmy nepotrebujem,“ odpovedal jej Juraj Jurajovič.  

Starenka sa zamračila a zmenila sa na strigu. Na druhý deň sa k tej istej 

chalúpke vydal Milan Milanovič a aj ten stretol starenku.  

„Kúpte si čižmičky! Ručím za to, že vám dobre poslúžia!“ aj jemu starenka 

núkala staré čižmy.  

„Ja žiadne vaše hlúpe čižmy nepotrebujem,“ povedal jej Milan Milanovič. A 

postihol ho rovnaký osud, ako Juraja Jurajoviča. 

Na tretí  deň sa k chalúpke vydal aj Zdeno Zdenovič. Hneď na starenku 

narazil, pekne  sa jej poklonil.  

„Kúpte si čižmy““ kričala na neho starenka.  

„Rád si ich kúpim,“ povedal jej a starenka sa premenila na strigu.  

„Kúpil by si si ich aj od otrhanej mátohy?“ pýtala saho. 

„Ja sa vás ale nebojím!“ povedal jej a striga sa zmenila na krásnu dievku. 

Bola svadba, hodovalo sa a popíjalo. Predsa aj tento príbeh má šťastný 

koniec.  

Zojka Krchňavá, žiačka 4. C 

 

https://www.topolcany.sk/
https://m.facebook.com/pg/topolcanyoficialne/posts/


Eliška Andrašková: Jar 

Jar je tu! 

Zajko sedí pri jazierku, 

uvidel tam prvosienku. 

Slniečko nám krásne svieti, 

radujú sa všetky deti. 

Snežienky sú ako sneh,  

na jar smútku niet. 

Vtáčiky krásne spievajú, 

náladu dobrú nám dávajú. 

Eliška Andrašková, žiačka 3. B 

Damián Marko: Jar 

Vykuklo nám slniečko, 

maľujeme vajíčko. 

Na lúke sú kvietočky, 

nosíme už šatôčky. 

V lese stojí veľký strom, 

za ním je krásny dom. 

Okuliare mám, 

chodím lesom sám. 

Damián Marko, žiak 3. B 

 

 

Spolu múdrejší 3 

Od druhej polovice januára sa majú 

možnosť žiaci doučovať v rámci  

projektu MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3, 

do ktorého sme sa zapojili po tretíkrát. 

V našej škole sa doučujú žiaci spolu v 33 

skupinách. Cieľom projektu je podporiť 

školy prostredníctvom kvalitného 

a dostupného doučovania svojich žiakov 

ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným 

vzdelávaním a vytvoriť podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a 

zručností v stanovenom rozsahu. Doučovanie v rámci projektu Spolu 

múdrejší 3 prebieha z profilových predmetov slovenský jazyka a literatúra 

a matematika, cudzí jazyk alebo iný predmet. Predpokladané ukončenie 

projektu je prvá polovica júna 2022.  Program Spolu múdrejší 3 je 

realizovaný a financovaný z dotácie MŠVVaŠ SR (iné zdroje). Redakcia 

3bečana navštívila niekoľko doučovaní. Oslovili sme doučujúcich 

pedagógov ako aj žiakov a položili im pár otázok.  

 



Pýtali sme sa učiteľov...  

1.   Aký predmet/-y doučujete? 

2.   Aký je záujem zo strany žiakov o doučovanie? 

3.   V čom vnímate prínos doučovania žiakov? 

4.   Na čo sa počas doučovania zameriavate najviac v rámci predmetu? 

Pani učiteľka Martina Žáková 

 Doučujem anglický jazyk. 

 Záujem je nad očakávanie, hlásia sa mi najmä žiaci siedmeho 

ročníka, ale aj šiesteho. Učím dve skupiny žiakov. Záujem už prejavili 

aj jednotliví žiaci 9. ročníka, ktorí sa zaujímajú o prijímacie skúšky na 

Hotelovú akadémiu v Nitre, na ktorej je podmienkou prijatia skúška z 

ANJ a SLJ. 

 Žiaci si pravidelným precvičovaním v malej skupine utvrdzujú 

vedomosti, riešia otázky, ktoré by sa v triede pred ostatnými ani 

neodvážili opýtať, riešia individuálne problémy napr. s nácvikom 

prerozprávania textu, počúvania a čítania s porozumením, 

precvičujú gramatické a lexikálne javy. Prínos vidím v  citeľnom 

vylepšení prospechu žiakov a budovania vyššieho sebavedomia v 

jazykovom prejave na viacerých úrovniach. U slabších žiakov 

pozorujem obnovenie stratenej motivácie. 

 Na doučovaniach riešime aktuálne témy preberané na hodinách, 

trénujeme učivo, ktoré potrebujú žiaci pred následným písomným a 

ústnym hodnotením žiakov  na hodinách.  
Martina Žáková, triedna učiteľka 5. A, učiteľka ANJ 

Pani učiteľka Katarína Šlosárová 

 Doučujem slovenský jazyk a literatúru piatakov. 

 Záujem o doučovanie zo začiatku nebol príliš veľký, no žiakov 

postupne pribúda. Keď nie je niekomu niečo jasné, pokojne môže 

prísť a doučiť sa. 

 Prínos doučovania vidím napríklad v aktivite žiakov. Keď sa na 

doučovaní venujeme nejakému javu, vysvetlíme si ho, uvedieme si 

rôzne príklady, a žiaci sú si viac istejší, aktívnejší aj potom na 

vyučovacej hodine.  

 Počas doučovania sa zameriavam najviac na učivo, ktoré sa preberá 

na hodinách slovenčiny v danom ročníku. Pracujem s rôznymi 



cvičeniami na lepšiu fixáciu učiva, ale využívam aj hravé formy 

výučby, aby sa žiaci zabavili, no popri tom aj cvičili dané javy. 
Katarína Šlosárová, učiteľka SJL-RUJ 

 

Pán učiteľ Ivan Vöpy 

 Doučujem matematiku 

 Záujem je veľký, ale nie vždy od najslabších žiakov, ktorí by to 

potrebovali najviac. 

 Žiaci, ktorí venujú doučovaniu pozornosť, dosahujú lepšie výsledky, 

získavajú trvalejšie vedomosti a lepšie chápu učivo. 

 Precvičenie príkladov, pochopenie učebnej látky, rozvíjanie logického 

myslenia, budovanie lepšieho vzťahu k matematike.  
Ivan Vöpy, triedny učiteľ 7. C, učiteľ MAT-GEG 

 

Pán učiteľ Ivan Kopčan 

 Doučujem predmet matematika. 

 O doučovanie je zo strany žiakov záujem. Deviataci i ôsmaci si chcú 

rozšíriť svoje vedomosti. 

 Prínos vidím najmä v možnosti venovať sa daným žiakom v menších 

skupinách, individualizácia prístupu. 

 Zameriavam sa na elimináciu problémov s učivom u daných žiakov. 
 Ivan Kopčan, koordinátor webovej stránky školy, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

Pýtali sme sa žiakov... 

1. Prečo si sa prihlásil/-a na doučovanie? O aký/-é predmet/y si 

prejavil/-a záujem? 

2. V čom vidíš prínos doučovania pre seba?  

 

Nina Hariňová, 9. B 

Na doučovanie chodím preto, aby som bola pripravená 

na prijímacie skúšky a Testovanie 9. Doučujem sa z 

predmetov matematika a chémia, lebo chcem ísť na 

zdravotnícku školu do Nitry odbor farmaceutický 

laborant.  

Doučovanie je iné v tom, že si dokážem zopakovať veci, 

ktoré si už nepamätám a naučiť sa i nové veci.  



Timea Gáfelová, 9. B 

Prihlásila som sa na doučovanie, lebo chcem dobre 

napísať monitor. Doučujem sa z predmetov matematika 

a chémia. Chémia ma proste baví, chcem to lepšie 

vedieť.  

Väčšinou na hodinách žiaci vyrušujú a horšie sa chápe 

nové učivo. Tu to pochopím rýchlejšie.  

 

Stella Patai, 9. B 

Doučujem sa matematiku a teraz začnem chodiť aj na 

slovenčinu. Chcem sa zlepšiť v matematike. 

Doučovanie mi pomôže lepšie napísať prijímačky a 

Testovanie 9.  

Prínos vnímam v tom, že učiteľ má priestor sa nám 

viac venovať. 

 

 

Stanislav Podolec, 7. B 

Prihlásil som sa na doučovanie, lebo som niektoré 

učivo nevedel a chodím na doučovanie z geografie, 

matematiky, sem-tam na slovenčinu a angličtinu a 

prihlásil som sa na chémii.  

Doučovanie je iné v tom, že učitelia nám venujú viac 

pozornosti a viac naučia konkrétneho žiaka.  

 

 

Šimon Šupolík, 7. B 

Na doučovanie som sa prihlásil, lebo mi to odporučil 

učiteľ. Chodím zatiaľ len na slovenčinu, ale už som sa 

prihlásil aj na matematiku a chémiu.  

Myslím, že teraz mám lepšie známky.  

 

 



Jakub Absolon, 7. B 

Chodím na slovenčinu, matematiku  a teraz som sa 

prihlásil aj na geografiu, lebo ma prinútila mama.  

Viac sa mi dá sústrediť a je to ľahšie ako na hodinách.  

 

 

 

Mário Bartošek, 7. B 

Chodím na matematiku, 

slovenčinu, geografiu, chémiu pravidelne a na 

angličtinu niekedy. Prihlásil som sa, lebo sa chcem učiť 

a chcem vedieť viac, ako sa naučím na hodine.  

Je to dobré v tom, že mi to ide viac ako na hodine, 

učitelia ma viackrát vyvolávajú, lebo viem viac ako 

ostatní.  
Jakub Absolon, Mário Bartošek, 7. B, žiacki redaktori 

 

 

 

Sviatok svätého Valentína  

Sviatok sv. Valentína má síce pôvod v 

ďalekej Amerike, ale aj u nás jeho popularita 

v posledných rokoch stále rastie! Ponúka 

totiž skvelú príležitosť, ako osláviť vzájomnú 

lásku so svojimi najbližšími a užiť si 

spoločný deň. 

V našom ŠKD sme si 

tento sviatok 

pripomenuli výrob-kami, 

ktorými sme potešili  

svojich najbližších, 

kama-rátov. Pozornosť 

a lásku by sme mali prejavovať nielen v tento deň, ale 

počas celého roka. 

 Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen! 

Vychovávateľky ŠKD 



Raňajky na nemčine 
Raňajky na nemčine? Žiadny problém!  

Ôsmaci si precvičili konverzáciu 

a zopakovali slovíčka súvisiace s témou 

jedlo a pitie.  

Ako sa vraví, jazyk sa najlepšie človek 

učí priamo v danej krajine.  Žiaci len tak 

vycestovať nemôžu, a tak sa rozhodli, 

že si vytvoria reálnu situáciu priamo na 

vyučovaní. Pripravili si pestré 

raňajkové menu, ktorým by mohli 

konkurovať aj tým najvychytenejším 

hotelom. Okrem obložených žemlí, 

zeleniny, šunky, syrov, vianočky 

a rôznych nátierok nezabudli ani na 

pestrý výber čerstvého ovocia, müsli, 

hrozienok či ovsených vločiek. Jedna 

žiačka dokonca upiekla známy Mohnkuchen – makový koláč  Na pitie si 

pripravili ovocné šťavy, mlieko, minerálku a tvorba dialógov sa mohla 

začať. Okrem vyjadrenia svojich želaní, čo by chceli jesť a piť sa spolu po 

nemecky rozprávali aj o tom, čo im chutí, či sú ešte hladní, čo je zdravé a čo 

nie.  Precvičili si použitie slovnej zásoby – podstatné mená, prídavné mená, 

slovesá a okrem toho si z gramatiky zopakovali tvorbu otázok a tiež využitie 

akuzatívu.  

Žiaci sa sami presvedčili o tom, že konverzovať – písaním dialógu do zošita 

je iné ako priamo v situácii, uvedomili si význam opakovania jazyka 

a potrebu neustále rozširovať svoje jazykové kompetencie. Na záver hodiny 

skonštatovali, že nemčina môže byť aj veľmi chutná . 
Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-NEJ-VYU, triedna učiteľka 8. B 

 

Vesmír očami detí 
Podobne ako po minulé roky, aj tento školský rok 

sme sa zapojili do 37. ročníka celoslovenskej 

výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú 

vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v 

Hurbanove, v spolupráci s hvezdárňami, 

okresnými kabinetmi, centrami voľného času a 

regionálnymi osvetovými strediskami.  



Vesmír je nádherný, tajuplný, 

nekonečný a rovnako ako vedcov 

a umelcov, fascinuje aj deti.  Dôkazom 

toho sú aj práce našich žiakov, ktoré sú 

plné fantázie. Do súťaže sa zapojili 

triedy z 1.stupňa  1.C, 2.A, 2.B, 2.D, 3.B, 

3.C, 3.D, 4.A, 4.C, 4.D a triedy z 2.stupňa 

5.A, 6.B, 6.C. Najlepšie práce postúpili 

do okresného kola, ktoré sa bude konať v priestoroch Tribečského 

osvetového strediska v Topoľčanoch. 

Všetkým žiakom držíme palce a prajeme  veľa výtvarných úspechov! 
Dana Strejčková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. B 

 

Nezabudnite si masky! 7. marca nás čaká  učenie v maskách 

V pondelok 7.  marca 2022 po 

pandemickej prestávke opäť ožije už 

tradičná udalosť –   

UČENIE V MASKÁCH. 
Že ste ešte nevideli, ako hokejista 

vyučuje víly a pirátov matematiku? 

Práve v tento deň môžete niečo také 

zažiť. Žiak alebo učiteľ, všetci rýchlo 

pripraviť masky, pondelok sa blíži!  
 

 

 

 

 

 

 

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/

