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Úvodník 

30. jún ráno po otvorení školy – žiaci a žiačky vo sviatočnom oblečení 

s kvetmi v náručí vchádzajú do svojich tried. Všetci sú v túžobnom 

očakávaní niečoho úplne banálneho, každý rok opakujúceho sa a predsa 

niečoho výnimočného, načo raz budú s úsmevom spomínať. Možno je to 

prvá sólová štvorka, ktorá zamrzí, alebo opäť raz samé jednotky. Všetky 

povinnosti, úlohy, krúžky, doučovania, hodiny počítania príkladov či 

memorovania umeleckých textov  sú však nateraz preč. Začalo sa leto a letu 

patrí najobľúbenejšie obdobie všetkých školákov a učiteľov – prázdniny.  

V tomto prázdninovom čísle prinášame finálové kolá súťaží a olympiád 

a ich výsledky. Tešíme sa napríklad z trojnásobného úspechu v krajskom 

kole súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín.  

Mesiac jún bol mesiacom školských výletov a exkurzií. Žiaci so svojimi 

triednymi učiteľkami a učiteľmi navštívili množstvo zaujímavých miest, na 

ktoré si vytvorili spoločné foto spomienky, ktoré nájdete aj v tomto 

3bečanovi.  

Čas je neúprosný, najmä nám dospelým sa zdá, akoby uháňal s niekým 

opreteky. Ubehlo ďalších päť rokov a nastal čas osláviť tentokrát už 55. 

výročie založenia školy. Oslávili sme ho vo veľkom štýle slávnostnou 

akadémiou, ktorej je venovaných pár strán časopisu.  

Posledný mesiac aktívneho školského roka patril tiež deviatakom, ktorí sa 

rozlúčili so svojimi učiteľmi venčekom. Najskôr sa v rámci tanečného kurzu 

naučili tancovať, aby sa neskôr predviedli na slávnostnom bankete pred 

učiteľmi, s ktorými si i zatancovali. Ako milú spomienku prinášame ročenku 

– zoznam našich súčasných deviatakov, ktorí od septembra budú robiť 

dobré meno našej škole v stredných školách.  

Jedným zo žánrov, ktoré Vám pravidelne prinášame v našom časopise, sú 

rozhovory a ankety. V tomto čísle je to rozhovor s pani učiteľkou Annou 

Godálovou, ktorá neuveriteľných 49 rokov vyučovala a v súčasnosti 

odchádza na zaslúžený pracovný odpočinok. Ďalej vyčerpávajúci rozhovor 

s režisérkou celej slávnostnej akadémie Andreou Jakubičkovou a rozhovor 

s vedúcou školskej jedálne, ktorá nám priblížila stravovacie trendy 

v školskej jedálni i to, čo je naším najobľúbenejším jedlom.  

V časopise je toho ale oveľa viac, stačí si nájsť chvíľu čas a svoj chládok na 

jeho prečítanie. Vidíme sa čoskoro, priatelia, všetkým želám vysnívané leto! 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 
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Príhovor riaditeľky školy 

Vážení čitatelia! 

Oslávili sme 55. výročie založenia našej školy. V tomto čísle je ukryté veľké 

množstvo príbehov, udalostí, zážitkov, úspechov a nádejí. V zrkadle 

spomienok sa vynárajú desiatky zamestnancov, ktorí tu zanechali kus 

svojho života a prispeli k šíreniu dobrého mena našej školy. V laviciach 

sedeli tisícky žiakov, ktorí tu prežili nezabudnuteľné chvíle.  

Naša škola už 55 rokov stojí na pevných základoch, ktoré položili moji 

predchodcovia a patrí im za to úcta a uznanie. S hrdosťou môžem povedať, 

že naša škola mala a stále má zamestnancov, ktorí sa žiakom oddane 

venujú, posúvajú za ich bežné hranice, dávajú pocit úspechu, rozvíjajú 

talent, pomáhajú rásť. O tom sme sa mohli presvedčiť aj počas Slávnostnej 

akadémie v kinosále Spoločenského domu v Topoľčanoch v dňoch 20. - 21. 

júna 2022. Akadémie sú našou dlhoročnou tradíciou a som naozaj rada, že 

sa nám ju po náročných troch rokoch podarilo zorganizovať. Rada by som 

využila túto príležitosť a poďakovala všetkým zamestnancom, ktorí priložili 

ruku k dielu – pani učiteľkám, vychovávateľkám, asistentkám za hodiny 

príprav, nácvikov, tvorenia kulís, pánom učiteľom za technické 

zabezpečenie, pani režisérke programu Mgr. Andrei Jakubičkovej za  

profesionálne odvedenú prácu, pánovi školníkovi za zhotovenie 

videozáznamu, žiakom súčasným aj bývalým za skvelé umelecké výkony 

a v neposlednom rade ďakujeme rodičom a priateľom školy, ktorí pomohli 

s realizáciou celého programu. Bližšie o vystúpeniach a účinkujúcich sa 

dočítate na ďalších stránkach tohto časopisu. 

Dňa 21. júna sa v našej škole uskutočnil Deň tvorených dverí pre rodičov 

a priateľov školy. Naši žiaci si so svojimi učiteľmi pripravili podnetné a do 

posledného detailu prepracované aktivity, prezentácie ročníkových prác, 

ochutnávky jedál a nápojov, ktoré zaujali nejedného návštevníka. Ak ste sa 

nemohli zúčastniť, dočítate sa o nich na ďalších stránkach. Moje 

poďakovanie patrí žiakom a ich učiteľom za ich prípravu a prezentáciu, 

nepedagogickým zamestnancom za čistotu školy, areálu a prípravu školskej 

jedálne.  

Som vďačná za tak krásnu bodku za školským rokom 2021/2022 a teším sa 

na nové výzvy v budúcom školskom roku. Nerastieme, keď sú veci 

jednoduché, rastieme, keď čelíme výzvam.  

S úctou A. Krajčíková 



Okresné kolo 4-boj mladších žiakov a žiačok ZŠ 

Dňa 4. mája 2022 sa v našej škole 

uskutočnilo okresné kolo 4-boja žiakov a 

žiačok. Súťažilo sa v týchto atletických 

disciplínach: beh na 50 metrov, skok do 

diaľky, hod kriketovou loptičkou, žiačky 

beh na 600 metrov a žiaci beh na 1000 

metrov. Našu školu reprezentovali títo žiaci: 

D. Matušík, D. Filipeje, M. Sloboda a žiačky 

L. Mihoková, N. Mikulášová, V. Košecká. 

Žiaci a žiačky, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, postupujú do 

krajského kola. Nášho najlepšieho žiaka Davida Matušíka delili len 3 body 

od tretieho miesta. Zo žiačok sa najlepšie umiestnila Liliana Mihoková na 7. 

mieste. Všetkým žiakom a žiačkam ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 
Adriana Gočová, učiteľka NEJ-TSV-BIO, triedna učiteľka 8. A 

Pre mamičky 

Milé mamičky! Nech Vám tento deň 

prinesie toľko šťastia a radosti, koľko 

lásky Vy rozdávate svojim najbližším po 

celý čas! Prajeme Vám krásny Deň 

matiek. Tak ako každý rok, aj tento si 

deti uctili a potešili svoje mamičky. 

Počas vyučovania na 1. stupni i v ŠKD 

vytvorili pre svoje mamičky rôzne 

pekné, unikátne darčeky. Namaľovali 

obraz, nakreslili seba so svojou mamkou, písali opis mamičky, vyrábali 

pozdravy v tvare srdca, venčeky, darčekové poukážky zamerané na oddych 

a pomoc v domácnosti (napr. na masáž, raňajky do postele ...), naučili sa 

básničku i pesničku o mame, na počítači napísali pekný vinš a vyznanie, 

vytvárali kvety ...   

Všetky deti sa veľmi tešili, ako svojimi vlastnoručne vyrobenými darčekmi a 

veľkým objatím obdarujú svoje mamy.  

Najväčším šťastím pre dieťa je mať dobrú, milú, nežnú a starostlivú matku. 

V mene celého kolektívu Vám prajeme, aby ste zo svojich detí mali vždy 

radosť. 
Vychovávateľky ŠKD ŠKD 

 

 



Kto bude nová ENGLISH STAR? 

Vo štvrtok dňa 5. 5. 2022 si žiaci našej školy 

„zmerali sily“ v znalostiach a vedomostiach 

anglického jazyka. Zapojili sa do súťaže ENGLISH 

STAR. Svoje zručnosti z oblasti anglickej gramatiky 

a slovnej zásoby využili v súťažných testoch, ktoré 

rešpektovali jednotlivé vedomostné úrovne 

angličtiny. V tomto ročníku ENGLISH STAR 

súťažilo 153 našich žiakov od 2. až do 9. ročníka. 

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 

základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať 

anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať 

žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní 

žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných 

škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie (zdroj: 

https://englishstar.sk/).  

 

Súťaž prebieha v 9-tich kategóriách: 

Star 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ,  

Star 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,  

Star 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,  

Star 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,  

Star 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ,  

Star 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ,  

Star 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ,  

Star 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ,  

Star 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ. 

  

Žiaci mali na vypracovanie testu 45 minút. Maximálny možný počet bodov, 

ktoré môžu vo svojej kategórii dosiahnuť, je 100. 

Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených budú vyžrebovaní piati 

najúspešnejší riešitelia, ktorí získajú vecné ceny. 

Ďakujeme pani riaditeľke ZŠ Tribečská Mgr. Anne Krajčíkovej a Združeniu 

rodičov pri ZŠ Tribečská za podporu a možnosť zrealizovať súťaž. Veľké 

ďakujeme patrí všetkým vyučujúcim anglického jazyka, ktoré žiakov aj 

napriek neľahkým podmienkam vyučovania v školskom roku 2021/2022 

zodpovedne a s nadšením pripravovali. 

Dúfame, že aj v tomto školskom roku sa našim žiakom bude dariť a 

dosiahnu vynikajúce výsledky.  
Alexandra Mrižová, zástupkyňa II. stupňa, učiteľka ANJ-INF 

 

 

 



Stolné tenistky a stolní tenisti majstrami okresu Topoľčany 

ZŠ Hollého Topoľčany organizovala dňa 

4. mája 2022 Majstrovstvá okresu 

Topoľčany základných škôl v stolnom 

tenise družstiev žiačok i žiakov. V súťaži 

žiačok sa ich zúčastnili dve školy a v 

súťaži žiakov tri školy. 

Reprezentácia Tribečskej: žiačky – 

Gregorová, Prechászkováꓼ žiaci – Slávič, 

Burian, Hrutka, Michalička. Žiakov a 

žiačky na súťaž pripravoval pán učiteľ 

Vozár. 

Naše žiačky zvíťazili v skupine 2 : 0 so ZŠ Hollého Topoľčany. Naši žiaci 

zvíťazili v oboch zápasoch. V skupine porazili ZŠ Hollého 4 : 0 a ZŠ Bojná  4 : 

0. 

Oba kolektívy žiačok i žiakov sa v stolnom tenise družstiev stali najlepšími 

kolektívmi základných škôl okresu Topoľčany a budú ho reprezentovať na 

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

Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo) 

Krajské kolo 68. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín sa konalo 3. mája 2022 v Dome kultúry v Nových 

Zámkoch. Do tohto kola postúpili len tí najlepší z najlepších. Na súťaži 

našich žiakov sprevádzala pani učiteľka Rastislava Macková, učiteľka 

slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, dlhoročná pedagogička 

umeleckého prednesu žiakov v škole. 

Našu školu reprezentovali títo žiaci: 

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

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

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

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

Na súťaž od školského po krajské kolo žiakov pripravovali Ingrid Švajcová a 

Rastislava Macková. Súťažiacich žiakov v Nových Zámkoch hodnotila 

odborná porota: Mgr. Ingrid Zachorecová, Mgr. Zuzana Varhaníková, Mgr. 

art. Marek Lupták, Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD., Mgr. 

Anna Kijaček- Rošková, Veronika Meszárošová, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. 

art. Branislav Matuščin, PhDr. PaedDr. Mgr. art. Renáta Ryníková, PhD. 

Recitátori opäť raz podali vynikajúce výkony, čo sa ukázalo aj na samotných 

výsledkoch. Naši žiaci si z tohto podujatia priniesli tri tretie miesta: 



 

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

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

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

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a 

prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a 

dospelých 68. Hviezdoslavov Kubín 2022 sa uskutoční 22.–25. júna v 

Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a 

odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum. 

Všetkým recitátorom za reprezentáciu školy a ich pedagógom za odborné 

vedenie srdečne ďakujeme. Gratulujeme víťazom a želáme im veľa 

pozitívnej motivácie a nových úspechov.   
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 

    

Topoľčianska školská stolnotenisová liga 

Dňa 6. mája 2022 sa ohohralo 2. kolo 

3. ročníka súťaže Topoľčianska 

školská stolnotenisová liga. Hralo sa v 

stolnotenisovej hale v Topoľčanoch. 

Našu školu reprezentovalo spolu 15 

žiakov, ktorých na súťaž pripravoval 

pán učiteľ Ladislav Vozár. 

Tenisového turnaja sa zúčastnili títo 

žiaci: Valaský, Macko, Kutňanský, Košťál, Podolec, S. Kollár, Macek, 

Martišková, Illáš, Slávič, Gajdošová, Michalička, Filipeje, Fabrici, Gregorová. 

 

Umiestnenie žiakov 

Mladší žiaci: 

1. miesto Matej Slávič 

 

 

 

Starší žiaci: 

3. miesto Henrieta Martišková 

4. miesto  Samuel Kollár 

5.- 8. miesto  Simon Illáš,  

Adam Michalička 

 

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a žiakom, ktorí sa 

umiestnili na popredných miestach, srdečne blahoželáme. 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 

 

 

 



Turnaj škôl v minihádzanej 

Dňa 20. mája 2022 sa v HK AGRO Topoľčany 

odohralo medziokresné kolo minihádzanej. 

Zápasy medzi sebou odohrali školy: ZŠ 

Škultétyho Topoľčany, ZŠ Tribečská 

Topoľčany, ZŠ Bojnice a ZŠ Šaľa.  

Našu školu v minihádzanej reprezentovali 

títo žiaci: Savara, Salaj, Lipka, Kollár, 

Šmantík, Bodocký, Goga a Šlosár. Na súťaž 

žiakov pripravoval a na súťaži aj sprevádzal pán učiteľ Vozár. 

Jednotlivé školy odohrali zápasy s nasledovnými výsledkami: ZŠ Škultétyho 

– ZŠ Tribečská 16 : 10, ZŠ Bojnice – ZŠ Šaľa 18 – 19, ZŠ Šaľa – ZŠ Škultétyho 

22 : 19, ZŠ Tribečská – ZŠ Bojnice 6 : 25, ZŠ Bojnice – ZŠ Škultétyho 31 : 12, 

ZŠ Tribečská – ZŠ Šaľa 17 – 22. 

Celkové poradie škôl v súťaži minihádzanej: 

1. ZŠ Bojnice 

2. ZŠ Šaľa 

3. ZŠ Škultétyho 

4. ZŠ Tribečská 

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

    

Majstrovstvá kraja v stolnom tenise žiakov a žiačok 

V dňoch 17. a 18. mája 2022 sa uskutočnili 

Majstrovstvá kraja v stolnom tenise. Ako prvé 

súťažili dievčatá, na druhí deň odohrali 

chlapci. Súťaž žiakov i žiačok organizovalo 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na ulici Farská 

v Nitre. Žiakov i žiačky našej školy na súťaž 

pripravoval pán učiteľ Vozár, ktorý spolu s 

pani učiteľkou Nemčickou ich na súťaži aj 

sprevádzal. Súťažiaci žiaci a žiačky: Prochászková, Gregorová, Gajdošová, 

Burian, Hrutka, Slávič, Michalička. 

V súťaži dievčat súťažilo 7 víťazov Nitrianskeho kraja. Skupina A: ZŠ 

Tribečská, ZŠ sv. Petra, ZŠ Žitavany, ZŠ Trnovec. Umiestnenie a poradie 

dievčat: ZŠ Tribečská – ZŠ sv. Petra 1 : 3, ZŠ Tribečská – ZŠ Žitavany 2 : 3, ZŠ 

Tribečská – ZŠ Trnovec 3 : 0. 

 



1. ZŠ Žitavany 

2. ZŠ sv. Petra 

3. ZŠ Tribečská 

4. ZŠ Trnovec 

V súťaži chlapcov súťažilo 7 víťazov Nitrianskeho kraja. Skupina A: ZŠ Nové 

Zámky, ZŠ Zlaté Moravce, ZŠ Pribina, ZŠ Neded. Skupina B: ZŠ Tribečská, ZŠ 

sv. Petra, ZŠ Levice. 

Umiestenie a poradie chlapcov: ZŠ Tribečská – ZŠ sv. Petra 3 : 0, ZŠ 

Tribečská – ZŠ Levice 3 : 2, ZŠ Levice – ZŠ sv. Petra 3 : 0. 1. miesto ZŠ 

Tribečská, 2. miesto ZŠ Levice, 3. miesto ZŠ sv. Petra. Semifinále odohrala ZŠ 

Nove Zámky so ZŠ Tribečská 3 : 0. O tretie miesto naša škola odohrala zápas 

so ZŠ Levice – 3 : 1. O prvé miesto odohrala zápas ZŠ Pribina Nitra so ZŠ 

Nové Zámky 3 : 0. Celkové výsledky: 

1. ZŠ Pribina Nitra 

2. ZŠ Nové Zámky 

3. ZŠ Tribečská 

Žiakov a žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov 

v ďalších súťažiach. 

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

Milujeme Slovensko 

Dňa 6. mája 2022 sa na Základnej škole 

J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 

štvrtý ročník známej slovenskej súťaže 

Milujeme Slovensko. 

Do súťaže sa prihlásili tri základné 

školy: ZŠ J. Hollého, ZŠ Tribečská, ZŠ 

Škultétyho. Za našu školu súťažili žiaci 

7. A Adam Snop, Veronika Foltánová a 

Michaela Marková. V hľadisku ich 

povzbudzovali spolužiaci aj žiaci 6. A 

triedy.  

Témou súťaže bola jar, mesiac máj a tradície. Nechýbala narodeninová 

oslava, puzzle s obrázkami miest, hádanie slov na kartičkách, poznávanie 

pesničiek a samozrejme točenie kolesom. Atmosféra medzi súťažiacimi aj v 

hľadisku bola výborná. Naši súťažiaci ukázali, že sú zohraný tím, majú veľa 

vedomostí o Slovensku a zaslúžene získali 1. miesto.  Gratulujeme a tešíme 

sa na ďalšie ročníky súťaže. 

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

 



Slávik Slovenska (okresné kolo a krajské kolo) 
Dňa 12. 5. 2022 sa v ZŠ s MŠ Gogoľova v 

Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo súťaže 

Slávik Slovenska 2022. Žiaci sa predviedli v 

speve krásnych slovenských folklórnych piesní. 

Súťažilo sa v troch kategóriách.  

Našu školu reprezentovali žiaci:  Lukáš Bočkaj  z 

triedy 1.A, Tamara Hubová  z triedy 5.C a Matúš 

Burian z 8.A.  

Výsledky:  

2. miesto v I. kategórii získal Lukáš Bočkaj. 

1. miesto v III. kategórii a postup do krajského 

kola získal Matúš Burian. 

Obom výhercom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v 

ďalších súťažiach. 

Dňa 2. júna 2022 sa v CVČ v Nitre uskutočnilo krajské kolo 

speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022. Našu školu 

úspešne reprezentoval žiak Matúš Burian z 8. A triedy, 

ktorý sa umiestnil v 3. kategórii na 3. mieste. Matúškovi 

gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov v ďalších 

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

 

Stretnutie pri šachovnici 

V piatok 13.5.2022 sa 12 žiakov z našej školy zúčastnilo šachového turnaja s 

názvom Stretnutie pri šachovnici. Konal sa na Základnej škole sv. don Bosca 

a bol určený žiakom všetkých ročníkov základných škôl mesta Topoľčany. 

Celkovo súťažilo 40 žiakov. Našu školu reprezentovali: Marcel Babala, 4. A; 

Samuel Bobák, 4. C; Jakub Šlosár, 4. D; Alexander Bobák, 6. A; Peter Tarina, 

6. C; Sebastián Košecký, 7. C; Dominik Košťál, 8. A; Tereza Matušíková, 8. A; 

Liliana Stanková, 8. A; Lukáš Valaský, 8. A; Samuel Seleš, 8. B a Adam Ducký, 

8. C. 

Turnaj otvorila pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová, ktorá zároveň 

osobne odovzdala diplomy víťazom z roku 2020. Hralo sa švajčiarskym 

systémom na 7 kôl, tempom 2x15 minút na partiu. V prvom kole boli 

spoluhráči vylosovaní náhodne, vo všetkých ostatných už súperili podľa 

počtu získaných bodov tak, aby proti sebe bojovali seberovní súperi. Žiaci 

sa do hry zapájali s nadšením, každý sa snažil získať čo najviac bodov. 

Ocenení sladkou odmenou boli všetci, diplomy získali prví traja s najvyšším 



počtom bodov zo žiakov I. stupňa a rovnako prví traja s najvyšším počtom 

bodov zo žiakov II. stupňa. Potešilo nás 2. miesto Samuela Seleša z 8. B a 3. 

miesto Adama Duckého z 8. C. Srdečne gratulujeme! 
Henrieta Knoblochová, vedúca chemické záujmového útvaru, asistentka učiteľa 

Ročníkové práce 2022 (2. stupeň) 

S blížiacim sa koncom roka žiaci tried 

V.A, VI.A, VII.A a VIII.A už tradične 

prezentujú svoje ročníkové práce. Celý 

rok mali na to, aby si podľa vlastného 

záujmu vybrali a následne spracovali 

tému, ktorá ich najviac oslovila. K nej 

postupne zbierali informácie z rôznych 

zdrojov, navštívili knižnicu, hľadali 

zaujímavosti v časopisoch, na webových 

stránkach, hudobné nástroje... 

Žiaci svoje ročníkové práce najskôr odovzdali v písomnej podobe. K obhajobe 

ústnou formou si pripravili prezentácie v Power Pointe. Snažili sa o 

spracovanie témy pútavou formou, s množstvom obrázkov, fotografií a 

animácií. Žiaci mali do svojej práce vložiť vlastný prínos, preukázať nové 

poznatky, ktoré sa o vybranej téme dozvedeli. Mali vyjadriť vlastný názor, 

podať návrh na riešenie problémov, urobiť experiment, predviesť praktickú 

ukážku. Zároveň mali vedieť odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov, 

ponúknuť ich dobrotami vlastnej výroby. Ich práce boli rôznorodé, každá z 

nich bola podnetná a inšpirujúca. 

Za všetky práce treba spomenúť aspoň niektoré práce: 

5.A: putovanie vesmírom aj s podporou mobilnej aplikácie, výrobu syrového 

fondue podľa receptúry zo Švajčiarska, alebo výrobu pečených nanukov s 

interaktívnou video prezentáciou vlastnej tvorby žiaka, všetko o čokoláde a  

jej výrobe, programovanie pre začiatočníkov, kryštály a minerály a mnohé 

iné... 

6.A: žiakov zaujali Rajčiny, Elektrina, Staroveký Egypt, Hračky, Sny, Život v 

oceánoch, Štefánik, Športy, Jozef Žatko - Majster akvarelu 

7.A: žiaci mali zaujímavé témy, väčšinou z oblastí , o ktoré sa zaujímajú aj vo 

voľnom čase. Zaujali témy Káva, Čaj, Život v budúcnosti, 3D Tlač, Veterinárna 

medicína či Airsoft.  V rámci práce Športová kynológia sa žiaci zúčastnili 

praktických ukážok na cvičisku v Topoľčanoch. 

8.A: žiakov zaujali témy: Animácia, Psychopatické správanie, Jadrové 

elektrárne a výbuchy a mnohé iné... 



Všetkým žiakom patrí obrovská pochvala. Počas svojich dní prezentácie 

vytvorili skvelú atmosféru a podali úžasné výkony. Spolu s vysvedčením na 

konci roka žiaci získajú osvedčenie o vykonaní ročníkovej práce s venovaním 

pani riaditeľky Mgr. A. Krajčíkovej. 
Martina Žáková, učiteľka ANJ, triedna učiteľka 5. A  

Prezentácie ročníkových prác v 2. až 4. ročníku 

Na konci školského roka žiaci so 

všeobecným intelektovým nadaním 

prezentujú ročníkové práce, ktoré sú u nich 

podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. 

Tému ročníkovej práce si žiaci 2.A, 3.A a 4.A 

zvolili sami podľa svojich záujmov. 

Prostredníctvom nej sa realizujú vo svojej 

obľúbenej oblasti, vyjadrujú svoje názory, 

postrehy, výsledky pozorovaní, hodnotenia ... 

V tomto školskom roku si žiaci opäť vybrali rôzne témy. Prezentovali svoje 

ročníkové práce v rámci triedy. Každý porozprával o svojej práci. Neboli to 

však iba informácie z kníh. Snažili sa do týchto ročníkových prác vložiť aj 

kus seba. K jednotlivým témam sa pokúsili vyjadriť svoj názor, podať 

návrhy na riešenie problémov súvisiacich s touto témou, urobiť pokusy, 

pripraviť kvízy, spracovať videá, priniesť pomôcky, nájsť zaujímavosti a 

odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov. 

Páčilo sa nám, aká atmosféra vládla v našich triedach počas prezentácií. 

Žiakov témy zaujali. Takýmto spôsobom štúdia si radi obohacujú svoje 

poznatky. 
Zuzana Grauzlová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. A 

 

Biologická olympiáda 

Počas školského roka 2021/2022 sa žiaci zapojili do biologickej olympiády 

v rôznych kategóriách. 

V kategórií D súťažili a školu reprezentovali žiačky Ester Laura Gočová zo 7. 

A a Lívia Longauerová z 6. A triedy. Ester Laura Gočová sa zapojila do 

projektovej časti s projektom Meranie kyslosti zrážok. Pomocou meraní 

zistila, že aj v okolí Topoľčian padajú kyslé zrážky či už vo forme dažďa 

alebo snehu. Kyslý dážď má negatívny dopad nielen na životné prostredie, 

ale aj na živočíchy a rastliny. Lívia Longauerová sa zapojila do teoreticko-

praktickej časti, kde preukázala nielen svoje vedomosti, ale aj svoje 

zručnosti v mikroskopovaní. Na okresnom kole sa Ester Laura Gočová 

umiestnila na 3. mieste. 



 V kategórií E súťažili dvaja žiaci Juraj Ferenčík zo 7. A triedy a Filip Slamka 

zo 6. A triedy. Juraj Ferenčík sa zameriaval na odbornosť geológiu, kde 

získal nové poznatky o mineráloch a horninách. Taktiež preukázal svoje 

praktické zručnosti pri realizovaní geologického odkryvu. Filip Slamka 

súťažil v odbornosti zoológia. Filip v praktickej časti vytvoril zbierku 

živočíchov, ktoré sa nachádzajú v okolí mesta Topoľčany a vytvoril správu z 

mapovania vybraných živočíchov. Na okresnom kole sa umiestnili obaja na 

2. mieste. Obaja sa úspešne prebojovali až do krajského kola, kde boli 

úspešnými riešiteľmi.  Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu 

školy.  
Dominika Jamborová, učiteľka BIO-OBN, triedna učiteľka 6. A 

 

Čítanie príbehov opice Škorice 

Deti z tretieho oddelenia ŠKD sa v 

marci zoznámili s detskou knižkou o 

neposednej opici Škorici, ktorá 

ustavične čaruje a vyvádza rozličné 

nezbedné kúsky. Keďže je opica 

rozprávková, často sa nevie správať a v 

jednotlivých príbehoch ju deti poučia 

čo je správne a čo nie. Deti veselé 

príhody s opičkou zaujali na toľko, že 

sme pokračovali v čítaní aj druhej 

knihy z tejto série: Opica Škorica, opäť vystrája a tak isto sme si na záver 

školského roka prečítali aj tretiu knihu: Prázdniny s opicou Škoricou. Jej 

príbehy sme si veľmi obľúbili a poobedné čítanie sa stalo našim rituálom. V 

oddelení sme mali plyšovú opičku a tú si brávali  domov na prespávačku, a 

tak predstavili našu opicu Škoricu aj rodičom. Opica Škorica sa stala našou 

súčasťou, čítali sme ju nielen v triede, ale aj v oddychových zónach, dokonca 

s nami chodila aj na školský dvor, kde sme si príbehy čítali na deke pod 

stromom.  

Tešíme sa na pokračovanie štvrtej knihy, ktorá na nás čaká budúci školský 

rok.  Prajeme krásne prázdniny aj s opicou Škoricou. 

Simona Korčeková, vychovávateľka ŠKD 

 

 

 

 

 

 

 



Deň otcov 

Tretia júnová nedeľa patrí tradične naším oteckom. Otec je - 

ochranca, učiteľ, vzor v dospelosti, zabávač, poradca, tréner 

a priateľ. Je aj vedecky dokázané, že milujúci a starostlivý 

otec v rodine prináša sebavedomé, silné, úspešné a 

jazykovo zdatné deti. Krásny deň otcov prajú deti z ŠKD.  
Vychovávateľky ŠKD 

 

 

 

Piknik v ŠKD 

Pri príležitosti dňa piknikov (19. 6.) sme si 

aj my v školskom klube urobili spoločnú 

piknikovačku. Deti sa na ňu veľmi tešili, 

pretože si mohli priniesť rôzne pochutiny 

- ovocie, koláče,  ale aj chipsy, sladkosti a 

dokonca mali aj možnosť si pripraviť 

pukance v mikrovlnke. Na školskom dvore 

sme si rozložili deky, hračky, knižky i 

spoločenské hry. Popri oddychovaní, 

jedení a hraní mali deti možnosť si zašportovať s našim ambasádorom, 

alebo zatancovať si na letné hity.  Ďakujeme rodičom, za to, že deťom 

pripravili občerstvenie na piknik. 
Vychovávateľky ŠKD 

 

Plavecký výcvik 

Plávanie patrí k neodmysliteľnej súčasti 

ľudského života. Hlavným cieľom 

plaveckého výcviku je odbúrať strach z 

vody a naučiť sa základy plávania. Preto 

začiatkom júna 2022 absolvovali žiaci 2. a 

3. ročníka plavecký výcvik v plavárni v 

Topoľčanoch. 

Pod vedením trénerov sa učili základy 

plávania plaveckého štýlu prsia a kraul. Tí 

zdatnejší v plávaní sa zdokonaľovali aj v ďalších plaveckých štýloch.  Päť 

dní ubehlo pre každého veľmi rýchlo. Po hodinách usilovného plávania v 

bazénoch prišli úspechy. V posledný deň plaveckého výcviku dostal každý 

plavec „mokré vysvedčenie“ podľa preplávaných metrov. Vysvedčenie bolo 



dôkazom toho, že deti zvládli plavecký kurz. Malí plavci boli hrdí na to, že sa 

naučili plávať alebo sa zdokonalili v technike plávania.             
Zuzana Grauzlová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. 

 

Fyzikálna olympiáda 

V školskom roku 2021/2022 sa konal už 63. 

ročník fyzikálnej olympiády.  Úspešní riešitelia 

domáceho kola Matúš Burian (8. A), Lukáš 

Valaský (8. A), Klára Vargová (9. A), Patrik 

Štefkeje (9. D) sa prebojovali do okresného kola, 

ktoré sa uskutočnilo 16.3.2022 formou online. 

V okresnom kole sa na popredných miestach 

umiestnili: 

Matúš Burian – 2. miesto, kategória „F“, 

Klára Vargová – 1. miesto, kategória „E“. 

Klára Vargová postúpila do krajského kola, ktoré 

sa konalo 21.4.2022 v Nitre. Riešenie štyroch 

náročných fyzikálnych úloh zvládla výborne, obsadila skvelé 3. miesto a 

zaradila sa medzi víťazov krajského kola fyzikálnej olympiády. 

Všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy ďakujeme a výhercom Matúšovi 

Burianovi a Kláre Vargovej gratulujeme! 
Zlata Pavlovičová, učiteľka FYZ-CHE, triedna učiteľka 9. D 

 

Čo vieš o hviezdach (celoslovenské kolo) 

Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnilo v 

priestoroch Krajskej hvezdárne a 

planetária v Prešove celoslovenské kolo 

súťaže Čo vieš o hviezdach. Zúčastnil sa 

ho aj žiak zo ZŠ Tribečskej. V 2. kategórii 

náš žiak zo 7.A Maxim Kopčan obsadil v 

celoslovenskom kole 9. miesto. Súťaž 

každoročne organizuje Slovenská 

ústredná hvezdáreň v Hurbanove v 

spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými 

strediskami. Maximovi srdečne gratulujeme a želáme mu veľa ďalších 

úspechov. 
Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

 

 

 



5. B na Židovskom cintoríne Topoľčany 

Trieda 5. B navštívila dňa 16. júna 2022 Židovský 

cintorín Topoľčany, ktorý sa nachádza na 

Krušovskej ulici v Topoľčanoch. Najskôr sa 

zastavili v obradnej sieni, kde sú nainštalované 

panely (celkovo ich je 15). Je na nich 

zdokumentovaný život a osudy topoľčianskych 

Židov, od ich príchodu do Topoľčian až po 

deportácie do koncentračných táborov. 

Každý panel je zameraný na konkrétnu tému: 

židovské školstvo a kultúra, náboženské symboly 

a obrady, židovské stavby v Topoľčanoch, 

významné osobnosti (Rudolf Vrba a Alfréd 

Wetzler), židovské spolky a telovýchova, 

hospodársky život Židov, deportácie Židov atď. 

Potom nasledovala prehliadka cintorína (je tam 

asi 800 hrobov), na záver sa žiaci zapísali do 

pamätnej knihy a zapálili kahančeky. 

Hodina dejepisu strávená na židovskom cintoríne 

im dala veľa poznatkov a informácií, ktoré sa nenachádzajú ani v 

učebniciach dejepisu. 
Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL-TECH 

 

Návšteva Radnice mesta Topoľčany 

Dňa 15. júna 2022 žiaci 6.C a 6.D 

navštívili Radnicu mesta Topoľčany. 

Prijali pozvanie pani primátorky JUDr. 

Alexandry Gieciovej. 

Pani primátorka ich s úsmevom na tvári 

privítala v zasadacej miestnosti mest-

ského zastupiteľstva. Bola zvedavá, ako 

naši žiaci poznajú svoje mesto. 

Prostredníctvom mobilných telefónov 

mali odpovedať na vopred pripravené 

zaujímavé otázky premietané na monitore. Tí najšikovnejší boli odmenení. 

Veľmi inšpiratívne bolo jej rozprávanie o kompetenciách primátorky a 

poslancov mestského zastupiteľstva. Okrem mnohých zaujímavostí sa žiaci 

dozvedeli, že aj oni sa môžu spolupodieľať na zveľaďovaní a budovaní 

svojho mesta. 



V miestnosti, ktorá je určená na slávnostné príležitosti, sa stali súčasťou 

svadobného obradu. Pani primátorka pred zvedavými zrakmi detí " 

zosobášila" dvoch " snúbencov". Ženích, nevesta a svedkovia boli , 

samozrejme, naši žiaci. Nechýbala ani svadobná kytica a snubné prstienky. 

Očarujúca a vkusná bola aj jej pracovňa. Okamih tohto stretnutia zachytila 

spoločná fotografia. Pani primátorka, ďakujeme! 
Branislava Lukáčiková, učiteľka MAT-TECH, triedna učiteľka 6. D 

Jana Červeňanská, učiteľka SJL-DEJ, triedna učiteľka 6. C 

 

Dospievanie 

Dňa 15. júna 2022 sme pre dievčatá v 7. ročníku v spolupráci s MP 

Education, s.r.o. pripravili priestor a čas na výchovno-vzdelávací program o 

dospievaní pod názvom Dospievanie alebo život plný zmien. 

Cieľom prednášky je pomôcť učiteľom v príprave dievčat na obdobie 

dospievania. Umožniť im lepšie chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými 

prechádzajú a prijať ich ako súčasť svojho života. Pani lektorka Mgr. Viera 

Holecová previedla žiačky nasledovnými témami: 

- anatómia ženy, 

- správne hygienické návyky,  

- správna životospráva, 

- náladovosť, neistota, zmätok, sebaovládanie, 

- vzťahy medzi rovesníkmi. 

Sme veľmi radi, že sme sa s pani lektorkou Holecovou znovu stretli naživo 

(aj keď on-line prednáška v minulom školskom roku bola tiež výborná), 

porozprávali sa a užili si poučné dopoludnie v príjemnej atmosfére. Žiačkam 

z tried 7. A, 7. B, 7. C a 7. D sa veľmi páčilo, s pani lektorkou komunikovali a 

neváhali sa spýtať rôzne otázky, ktorých odpovede ich v tomto čase plnom 

zmien trápia alebo zaujímajú.  

Ďakujeme pani lektorke Holecovej za čas, ktorý s nami strávila, veríme, že 

sa u nás cítila výborne  a tešíme sa nabudúce.  
 Alexandra Mrižová, zástupkyňa pre II. stupeň, učiteľka ANJ-INF 

 

Zber papiera 

Papier nie je prírodná surovina, aj keď sa v prírode rozkladá (jeho rozklad 

trvá priemerne 3- 12 mesiacov, podľa obsahu prídavných látok). 

Recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy ušetrí 70% 

energie a 50% vody, zníži sa znečistenie ovzdušia o 75%, znečistenie vody o 

35% a zachráni sa 17 stromov. 



Papier možno opakovane recyklovať 5-8x, ďalšou recykláciou sa skracujú 

vlákna celulózy, čím strácajú pevnosť, ale stále je vhodný napr. na výrobu 

hygienických potrieb. 

Tak ako po iné roky sme v dňoch od 16.5.- 20.5.2022 zorganizovali zber 

papiera. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a starým rodičom, ktorí sa do 

zberu zapojili. 

Vyzbierali sme 7 403,50 kg papiera. 

Najviac papiera doniesla žiačka Paulína Schusterová z 1. A – 942 kg. 

Najúspešnejšie triedy sú:  

3. A – 1 250,50kg 

1. A – 1 060 kg 

3. B –  622,50 kg 

Poďakovanie patrí aj pánovi školníkovi, ktorý celý týždeň papier preberal, 

vážil a zapisoval. 
 Martina Majtánová, zástupkyňa pre I. stupeň, učiteľka I. stupňa 

Topoľčianska školská stolnotenisová liga – 3. kolo 

Dňa 10. júna 2022 sa v Stolnotenisovej hale 

Topoľčany konal 3. ročník tretieho 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, Macko, Kutňanský, Koštál, Burian, Podolec, 

Kollár, Macek, Martišková, Slávič, Gajdošová, 

Michalička, Filipeje, Fabrici a Gregorová.  

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

pani Mgr. Marcela Krajčovičová. Naši žiaci sa umiestnili takto: 

1. miesto Matej Slávič 

2. miesto Adam Michalička 

5. - 8. miesto Henrieta Martišková 

5. - 8. miesto Matúš Burian 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom 

blahoželáme. 
Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

 

 

 



Prednáška o genetike 

Dňa 3. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnila 

prednáška o genetike. Naším hosťom bola naša 

bývalá žiačka Mgr. Petra Mazancová PhD. 

Prednášky sa zúčastnili žiaci 9. ročníka a triedy 

7. A a 8. A. Cieľom prednášky bolo žiakom 

priblížiť genetiku a jej využitie v bežnom živote. 

Žiaci zistili, že používanie PCR testov je nielen 

pri testovaní na Covid 19. Taktiež bolo poukázané na geneticky 

modifikované organizmi a to hlavne na rastliny. 

Veríme, že že žiakom sme umožnili získať nové vedomosti a aj iný pohľad 

na genetiku ako takú.  
Adriana Gočová, učiteľka NEJ-BIO-TSV, triedna učiteľka 8. A 

 

Deň detí v ŠKD 

Medzinárodný deň detí sme spoločne oslávili 

na našom školskom dvore. Pani 

vychovávateľky pripravili rôzne súťažné 

disciplíny a za každú splnenú dostávali deti 

pečiatku. Kto zvládol všetky stanovištia a 

získal desať pečiatok, bol na záver odmenený 

sladkosťou od pani riaditeľky. Deti 

odchádzali domov unavené a šťastné.  
Vychovávateľky ŠKD 

 

Švihadlový maratón 

V jedno slnečné piatkové popoludnie sa 

všetky deti z ŠKD zišli na školskom dvore. Z 

každého oddelenia sa predviedli tie 

najvytrvalejšie deti v skákaní na švihadle. 

Pani vychovávateľky, ako odborná porota, 

deti odštartovali a počas skákania sledovali a 

vyraďovali súťažiacich, ktorí už nevládali. 

Deti, ktoré sa zapojili, boli počas skákania 

povzbudzované svojimi kamarátmi. Na záver zostalo 5 detí, ktoré za svoju 

vytrvalosť dostali od pani vedúcej ŠKD sladkú odmenu.  
Vychovávateľky ŠKD 

 
 

 



Chemický krúžok  

a úspech na krajskom kolechemickej olympiády 

Aj v tomto školskom roku mali žiaci ôsmeho 

a deviateho ročníka možnosť navštevovať 

chemický krúžok s názvom Chémia – chcem 

vedieť viac. Bol určený tým, ktorí si chceli 

rozšíriť svoje vedomosti získané na 

hodinách, zapojiť sa do riešenia chemickej 

olympiády alebo sa pripraviť na prijímacie pohovory. A nielen to. 

Na každom stretnutí sme uskutočňovali aj nejakú zaujímavú praktickú 

aktivitu. Žiaci tak získavali okrem nových teoretických poznatkov aj 

prepotrebné praktické zručnosti. A samozrejme vždy strávili príjemné 

odpoludnie v kruhu spolužiakov s rovnakými záujmami. Z laboratórnych 

pokusov stojí za zmienku slonia zubná pasta v troch rýchlostných 

variáciách, premeny hypermangánu, modrá banka, elektrolýza kuchynskej 

soli a tiež dôkaz nenasýtených vyšších mastných kyselín v olejoch. 

Všetci zanietenci, ktorí chemický krúžok navštevovali, sa stali úspešnými 

riešiteľmi okresného kola 58. ročníka chemickej olympiády v kategórii D. 

Navyše žiačka Klára Vargová z 9. A sa v krajskom kole umiestnila na 4. 

mieste. S vysokým náskokom bodov sa týmto stala najúspešnejšou 

riešiteľkou chemickej olympiády z okresu Topoľčany. Žiačka Kristína 

Žáková z 9. B úspešne absolvovala prijímacie pohovory na SZŠ v Trnave, 

odbor farmaceutický laborant, ktorý od septembra začne študovať. 

 Ďalšími pravidelnými účastníkmi boli: Jakub Pavlusík z 9. D, ktorý nás vždy 

prekvapil svojou typicky mužskou zručnosťou, Christina Chovancová z 9. A, 

ktorá sa starala o dobrú náladu a Liliana Stanková z 8. A, ktorá i napriek 

tomu, že bola najmladšia, za svojimi o rok staršími spolužiakmi v ničom 

nezaostávala. 

Všetkým žiakom za ich zodpovedný prístup a príjemne strávené spoločné 

chvíle vyjadrujem vrelé ďakujem a želám im veľa úspechov pri štúdiu na 

stredných školách. 
Henrieta Knoblochová, vedúca záujmového chemické záujmového útvaru, asistentka učiteľa 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

Dňa 23. 5. sa žiaci 3. – 6. ročníka našej školy 

zúčastnili divadelného predstavenia klasickej 

rozprávky pre deti Egg on the trip (Ako išlo vajce na 

vandrovku). Rozprávka bola spracovaná divadelným 

centrom v Martine. Toto divadelné centrum je 

profesionálnym neštátnym divadlom, ktorého 



repertoár tvoria pôvodné projekty profesionálnych divadelníkov. Predstavenie 

je špeciálne určené pre žiakov základných škôl. Dĺžka predstavenia bola 50  

minút. Hra bola plná veselých pesničiek, hravých kostýmov a skvelú atmosféru 

dopĺňali kulisy. Jazyková úroveň bola nastavená tak, aby žiaci získali 

pozitívny vzťah k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka. Deti si sledovaním 

rozprávky obohatili slovnú zásobu o nové anglické výrazy a dozvedeli sa aj 

rôzne ponaučenia vyplývajúce z príbehu. Cieľom predstavenia bolo hravou 

formou umožniť žiakom zdokonaliť sa a mať jedinečný umelecký zážitok z 

rozprávky v cudzom jazyku. 
Anna Godálová, učiteľka SJL-ANJ 

 

Čitateľský maratón: Čítajme si 

Po dvoch rokoch prestávky spôsobenej 

covidovými opatreniami sa konal 13. 

ročník celoslovenského čitateľského 

maratónu. Tento rok nad podujatím 

prevzala záštitu prezidentka Slovenskej 

republiky pani Zuzana Čaputová. 

Dňa 20. 6. 2022 sa do čitateľského 

maratónu zapojili žiaci 5. až 9. ročníka, 

ktorí čítali knihy v anglickom jazyku. 

Každý z nich mal možnosť ukázať svoje čitateľské zručnosti, správnu 

výslovnosť a plynulosť prejavu. Literatúra bola zvolená podľa veku a 

jazykovej úrovne žiakov. Žiaci 5. a 6. ročníka čítali úryvok z knihy A Little 

Princess od Francess Hodgson Burnett. Žiaci vyšších ročníkov čítali z troch 

pripravených kníh. Siedmy ročník čítal Love Story od Erich Segala, ôsmy  

ročník sa zameral na dielo Jane Eyre od Charlotte Bronte, deviaty ročník na 

dielo Romeo and Juliet od Williama Shakespeara. Všetci žiaci prejavili 

záujem o literatúru a jej interpretáciu a snažili sa čo najlepšie zvládnuť 

daný úryvok. Tento deň čítalo v knižnici 289 žiakov. 

22.6. 2022 pokračovali v maratóne žiaci 1. až 4. ročníka, čítaním knihy Očko 

Špehúň od obľúbenej spisovateľky Gabriely Futovej. Pred čítaním ich prišli 

povzbudiť pani zástupkyne M. Majtánová a A. Mrižová, ktoré začali čítať ako 

prvé. V knižnici sa vystriedalo v čítaní 172 žiakov 1. stupňa. Celkovo sa tejto 

dvojdňovej udalosti zúčastnilo 461 čitateľov.  

Každý účastník bol odmenený záložkou do knihy, ktorú si nechal ako 

pamiatku na účasť v čitateľskom maratóne. 
Anna Godálová, učiteľka SJL-ANJ 

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

 



Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar 

Žiaci našej školy sa 5.5.2022 

zúčastnili súťaže EnglishStar. Je to  

medzinárodná súťaž v anglickom 

jazyku pre žiakov základných škôl. 

Jej hlavným poslaním je propagovať 

a popularizovať anglický jazyk ako 

vyučovací predmet a zábavnou 

formou motivovať žiakov k 

úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. 

Súťaž umožňuje žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných 

škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, 

prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom 

anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie 

vzdelávania. 

Súťaží sa v 9 kategóriách od 1. až po 9. ročník. V našej škole sa zapojilo až 

153 žiakov od našich najmenších prváčikov po starších žiakov 5. až 9. 

ročníka Všetci súťažiaci získali diplomy a tí najúspešnejší, ktorí dosiahli 

100% úspešnosť, aj vecné ceny. 

Boli to žiaci: Adam Paninár a Hana Vojvodíková z druhého ročníka, Lenka 

Tóthová a Martin Sitár z tretieho ročníka, Lucia Farkašová zo štvrtého 

ročníka, Timea Budajová a Mário Tarina z ôsmeho ročníka. 

Všetkým blahoželáme.  
Anna Godálová, učiteľka SJL-ANJ 

 

Sweet English – Sladká angličtina 

V posledných dvoch týždňoch školského vyučovania sme na hodinách 

anglického jazyka v 5. B a 5. C dali učeniu 

sladkú bodku. Témou našich hodín bola 

príprava jedla. Úlohou žiakov bolo pripraviť 

a odprezentovať recept, kde popíšu 

ingrediencie a postup prípravy v anglickom 

jazyku. Piataci sa toho chytili s nadšením, 

a tak sme ochutnávali všelijaké dobroty. 

Prevažovali sladké variácie ako cheesecake, 

perník s ovocím či apple pie, ale neobišli nás ani slané pizza slimáky, hot 

dogy alebo jahodový koktail. Tieto hodiny sme si všetci užili.  
Katarína Melušová, učiteľka SJA-ANJ, triedna učiteľka 5. B 

Soňa Májiková, učiteľka ETV-ANJ, triedna učiteľka 5. C 

 



Kráľovná čítania s výnimočným výsledkom 

Posledný júnový pondelok 

27.6.2022 sa po roku konala v 

školskej knižnici slávnostná 

korunovácia nových kráľov a 

kráľovien čítania.  

V celoročnej čitateľskej súťaži 

najviac kníh prečítali žiaci 4. A, 

ktorí sa na korunovácii 

zúčastnili so svojou pani 

učiteľkou E. Gregorovou. Tlieskali a gratulovali sme dvom dievčatám zo 4. A  

a chlapcovi z 3. A, ktorí dosiahli výnimočné čitateľské výkony. Koruny, 

diplomy, knihy a sladkú odmenu odovzdali víťazom pani riaditeľka A. 

Krajčíková, pani zástupkyne M. Majtánová a A. Mrižová. Keďže zlatá 

kráľovná sa nachádza na dovolenke s rodičmi, pri korunovácii ju zastúpila 

triedna pani učiteľka. Tohtoročné výsledky sú v celej histórii súťaže 

najlepšie. 

1. miesto Monika Tóthová (4. A) prečítala 10 155 strán 

2. miesto Alexandra Dudášová (4. A) prečítala 7 614 strán 

3. miesto Alex Žitník (3. A) prečítal 5 985 strán 

Novým kráľovnám a kráľovi aj my srdečne gratulujeme a prajeme si, aby 

tieto obdivuhodné čitateľské výkony motivovali našich žiakov k čítaniu. 

Želáme všetkým veľa pekných čitateľských zážitkov cez prázdniny. 
 Drahomíra Šupová, Anna Guričanová, Michaela Michalík, knihovníčky  

Rozhovor do 3bečana s pani učiteľkou PaedDr.A. Godálovou 

S pani učiteľkou sme už priniesli menší rozhovor v súvislosti s marcovým 

oceňovaním pedagógov. Vzhľadom na to, že pani učiteľka po úctyhodných 49 

rokoch odchádza do zaslúženého 

dôchodku, prinášame Vám rozhovor, 

v ktorom sama spomína na svoje 

učiteľovanie.  

 

Prečo ste sa rozhodli byť 

učiteľkou? 

Bol to môj sen, práca s deťmi ma 

napĺňa. 

 

Ako by ste charakterizovali svoje 

začiatky? 



Veľmi pozitívne, cítila som vtedy podporu starších 

kolegov a teraz sa ju snažím opätovať.  

Aký je rozdiel medzi žiakmi z obdobia, kedy ste 

začítali, a tými súčasnými? 

Veľký. Vtedy boli žiaci pokojnejší, pozícia učiteľa bola 

v spoločnosti viac oceňovaná a média neovplyvňovali 

žiakov tak ako dnes.  

Čo považujete za najťažšie na práci učiteľa?  

Zachovať si odstup a nadhľad a pritom udržať 

priateľskú atmosféru a dobrú klímu v triede.  

Na čo najradšej spomínate z obdobia 

učiteľovania?  Nejaká veselá príhody v škole, na 

školskom výlete...? 

Na dobré vzťahy učiteľ – žiak a spätnú väzbu. Na radostnú a bezstarostnú 

atmosféru na školských výletoch.  

Aké tri vlastnosti by podľa Vás mal mať každý dobrý učiteľ?  

Mal by byť empatický, priateľský a vždy ochotný pomôcť.  

Ak by ste mali moc jednu vec v školstve zmeniť, čo by to bolo?  

Celý systém, ale to teraz vôbec nie je reálne pri súčasnej technológii a, 

samozrejme, podporovala by som zážitkové učenie.  

Čo by ste zaželali súčasným učiteľom?  

Pevné nervy a dobrých, slušných žiakov, ktorí si vedia oceniť prácu učiteľa.  

Čo by ste zaželali súčasným žiakom?  

Aby dosiahli to, po čom túžia.  

Čo považujete za najväčší úspech svojej učiteľskej kariéry?  

Keď stretnem svojich žiakov, ktorí sú v živote úspešní a sú vďační za 

vedomosti, ktoré získali v škole.  

Ako plánujete tráviť čas po odchode do zaslúženého dôchodku? Aké sú 

Vaše plány?  

Oddych, pobyt v prírode a cestovanie.  
Žiacki redaktori časopisu 3bečan 

 

Rozhovor s vedúcou školskej jedálne pani Renatou Božikovou 

Ku každej poriadnej škole patrí aj školská 

jedáleň. Jedáleň poskytuje stravovanie žiakom 

I., II. stupňa, učiteľom a ostatným 

zamestnancom našej školy ktorí majú záujem  

o stravovanie. Pripravuje taktiež doplnkové 

stravovanie /desiatu/ pre žiakov. 



 

Koľko stravníkov v súčasnosti eviduje naša školská jedáleň?  

Naša školská jedáleň eviduje v súčasnosti 477 stravníkov, a to 247 žiakov 

prvého stupňa, 174 žiakov druhého stupňa  a 56 ostatných stravníkov.  

 

Aké sú ohlasy na stravovanie v školskej jedálni? V čom vnímate 

príčinu? 

A aké sú ohlasy na stravovanie a v čom vnímate príčinu? Ohlasy sú pozitívne , 

ale aj negatívne. Pozitívne sú: keď sú deti naučené na varené jedlo z domu  

a keď rodičia vedia  čo je vyvážená strava – energetická a nutričná hodnota 

jedla. Negatívne sú: deti, ktoré sú naučené  z domu k nesprávnym stravovacím 

návykom.  Z toho dôvodu sa dnes snažíme ponúkať zdravšie jedlá s vyšším 

obsahom ovocia a zeleniny, ktoré obsahujú prirodzený zdroj sacharidov, aby 

sme tejto preferencii vyhoveli. 

Deti vnímajú upevňovanie zdravia hlavne v športe, prechádzkach a zdravom 

vyváženom jedení ovocia a zeleniny. Najväčší problém  deťom robí 

minimalizácia konzumácie priemyselne spracovaných potravín, Fast  foodu, 

sladkostí , sladených nápojov a dodatočné dosoľovanie jedál, nedostatočná 

konzumácia strukovín a tiež konzumácia v zhone. 

Výživovú politiku v štátu v Slovenskej republike určuje rezort zdravotníctva 

a rezort školstva.  

 

Aké sú súčasné trendy v stravovaní v školských jedálňach? 

Súčasné trendy v školských jedálňach sú: 

 znižovanie cukrov, tukov, soli a múky  

 racionálna zdravá výživa, tzn. správny pomer biologickej a energetickej 

hodnoty, zvyšovanie vitamínov  a minerálov (príjem zeleniny a ovocia,  

čerstvé ovocné šťavy, čistá  pitná voda, voda ochutená ovocím) 

 

Akú sú obľúbené jedlá stravníkov školskej jedálne? 

Obľúbené jedlá stravníkov sú vyprážaný rezeň (bravčový  alebo kurací), 

špagety boloňské alebo aj kakaové, kuracie prsia na smotane, múčne jedlá 

(dukátové buchtičky, parené buchty, pečené koláče...), cestoviny na rôzne 

spôsoby. 
Renáta Božiková, vedúca školskej jedálne 
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Deviataci sa lúčia so základnou školou 

 

9. A  
Triedna učiteľka: 

Rastisalva Macková 

 

Holbay, Daniel 

Chovancová, Christina 

Kmotorka, Tomáš 

Koncová, Hana 

Martinkovičová, Zoja 

Pakši, Dario 

Stískalová, Adela 

Vargová, Klára 

Vargová, Michaela 

 

 

9. B 
Triedna učiteľka: 

Mgr. Janka Chvojková 

 

Bajzíková, Katarína 

Bohušová, Kristína 

Čaniga, Tomáš 

Duscheková, Barbora 

Friedl, Sebastián Roman 

Gáfelová, Timea 

Grman, Adam Eduard 

Hangya, Simon 

Hariňová, Nina 

Chrenko, Adam 

Chudý, Richard 

Jamrichová, Karolína 

Jánoš, Filip 

Kardoš, Artur 

Krošlák, Denis 

Kucbel, Sebastián 

Mikulášová, Daniela 

Ondríková, Kristína 

Patai, Stella 

Selecký, Damián 

Snopová, Adela 

Šturmová, Nicolette 

Žáková, Kristína 

 



 

9. C 
Triedna učiteľka: 

Mgr. Johana Fabová 

Bartošová, Katarína 

Bizoň, Marek 

Dubec, Kevin 

Fekete, Nela 

Gajdošová, Julianna 

Gažiová, Petra 

Gregorová, Linda 

Grežo, Maxim 

Chrkavá, Bianka 

Elizabet 

Illáš, Simon 

Jakubička, Adrián 

Kollár, Samuel 

Macek, Ján 

Martišková, Henrieta 

Matejka, Marek 

Michalička, Adam 

Staňo, Šimon 

Stopa, Timotej 

Šimko, Dávid 

Štefčík, Patrik 

Vatrnová, Mia 

Vozníková, Viktória 

Vaszko, Lukáš 

 

9. D 
Triedna učiteľka: 

Mgr. Zlata Pavlovičová 

 

Adamkovič, Adam 

Benadiková, Simona 

Geršiová, Timea 

Hrončok, Adam 

Jandová, Adriána 

Lacika, Nikolas 

Mačeková, Alexandra 

Majtényiová, Bibiána 

Maková, Nicoletta 

Merbsová, Bibiána 

Mokoš, Adrián 



Pavlusík, Jakub 

Seget, Marek 

Škaláková, Simona 

Štefkeje, Patrik 

Štepová, Dominika 

Štepová, Veronika 

Štoková, Timea 

Šuba, Dominik 

Tóthová, Nina 

Trniková, Veronika 

Vidová, Nina 

 

 

Kam na strednú školu? Čo vám bude najviac chýbať? 

 

Sebastián Friedl, 9. B 

Idem na obchodnú akadémiu tu v Topoľčanoch, lebo som sa 

tak rozhodol. Najviac mi zo základnej školy budú chýbať 

pani asistentky Marcela Krajčovičová a Eva Chrkavá.  

 

 

Adela Snopová, 9. B 

Rozhodla som sa ísť na Gymnázium Topoľčany.  Chýbať mi 

budú najviac učitelia.  

 

 

Rozhovor s talentovanou Klárou Vargovou 

Aké predmety sú tvoje obľúbené? 

Obľubujem predmety s využitím logického 

myslenia a nie len bifľovanie faktov, teda 

matematiku a fyziku. Zaujímajú ma ale aj 

prírodné vedy ako je chémia, biológia, či už 

spomínaná fyzika. Čím ďalej, tým viac si ale 

uvedomujem, že každý predmet má svoje čaro. 

Na akých školských i mimoškolských 

súťažiach a olympiádach si sa zúčastnila? Aké sú tvoje úspechy v 

týchto súťažiach? 

Tento rok som sa zapojil do viacerých súťaží. Z olympiád to bola matematika, 

kde som skončila druhá z okresu, ďalej chémia, v ktorej som získala štvrté 

miesto v okresnom aj krajskom kole, a potom fyzika, kde som postúpila do 

kraja z prvého miesta v okresnom kole a obsadila tak tretie miesto. Mala som 

na viac, ale stres robí svoje, po dvoch rokoch sa súťaže konali prezenčne. ďalej 

som súťažila v IJSO, olympiáde mladých vedcov, v predmetoch - biológia, 

chémia a fyzika, kde som bola v celoslovenskom online kole tretia. Postúpila 

som teda a nedávno sa zúčastnila na sústredení v Bratislave. Tam som bola 

desiata a po letných prázdninách ma tak čaká posledné výberové kolo, po 

ktorom pôjdu šiesti najlepší zo Slovenska súťažiť na medzinárodnej úrovni. 

Zapojila so sa aj do tradičných súťaží ako iBobor, olympiáda zo slovenčiny, 

EXPERT, či MAKS.  



 

Kam ideš na strednú školu? Prečo si sa rozhodla práve pre túto školu? 

ďalej pôjdem na Topoľčianske gymnázium, aby som nemusela toľko cestovať 

a čas radšej využiť na aktivity, ktoré ma bavia. Pre túto školu som sa 

rozhodla, pretože zatiaľ neviem akým presne smerom by som sa chcela ďalej 

vzdelávať a uplatniť v profesii a tak verím, že za tie štyri roky si spomedzi 

svojich záľub vyberiem tú správnu. Tešila som sa z toho, že nemusím robiť 

prijímačky nakoľko mi monitor dopadol výborne. Vyskúšala som si ale 

talentové skúšky na ŠUP v Kežmarku v odbore propagačné výtvarníctvo, kde 

som bola úspešná so ziskom najvyššieho počtu bodov zo zúčastnených. 

Aké sú tvoje plány do budúcna? Čím chceš byť, keď budeš veľká?  

Plány nemám žiadne, ako to príde, tak to bude. Nemám nejaký sen, za ktorým 

si tvrdohlavo idem, teda okrem toho, že chcem byť šťastná a robiť prácu, 

ktorá ma bude baviť. A popri tom si maľovať a tvoriť, samozrejme. 

Ako budeš spomínať na základnú školu? Čo najviac ti bude chýbať? 

Spomínať budem s radosťou, odnášam si kopec kránych zážitkov, spomienok 

z výletov, príjemných chvíľ s učiteľmi, vtipných momentov so spolužiakmi, ale 

aj užitočných rád do života a vedomostí, ktoré iste využijem. Keby nemusím, 

na strednú ani nejdem, Tribečská mi bude veľmi chýbať - útulné priestory, 

milí pedagógovia a super kolektív. 
Klára Vargová, žiačka 9. B  

Žiacki redaktori časopisu 3bečan 

 

Tretiaci – Rýchli Hrdinovia 

Tento školský rok sa tretiaci, malé 

mravčeky z 3. D, zapojili do celosvetovej 

iniciatívy Fast Heroes (Rýchli 

hrdinovia). Rýchli hrdinovia je ocenená 

celosvetová vzdelávacia iniciatíva, ktorá 

sa zameriava na zvýšenie povedomia 

o príznakoch mozgovej príhody 

a potrebe rýchlej akcie. Využíva úžasné 

nadšenie detí pre učenie a zdieľanie 

a podporuje šírenie vedomostí do 

zvyšku ich rodiny, najmä smerom k ich 

starým rodičom. Pacienti s mozgovou 

príhodou potrebujú vysoko kvalitnú 

lekársku starostlivosť, a preto 

zvyšovanie povedomia o príznakoch 

môže zachrániť život. Táto iniciatíva 



trvala 5 týždňov, počas ktorých sme sa postupne učili o jednotlivých 

príznakoch pomocou našich superhrdinov na dôchodku : Fero vtipná tvár, 

Adam akčná ruka, Sofia speváčka a ich vnuka Tomiho. 

Fero vtipná tvár – jeho superschopnosť je jeho vtipná tvár, ak práve 

nerozosmieva Tomiho svojimi grimasami, používa ich ako svoje 

maskovanie v boji proti zloduchovi Zrazenine. 

Adam akčná ruka – je to super silný hrdina, ktorý je tak silný, že dokáže 

jednou rukou zodvihnúť celé auto. No keď zloduch Zrazenina útočí, 

dokonca aj ten najsilnejší hrdina 

môže stratiť superschopnosť 

v jednej ruke. 

Sofia speváčka – má anjelsky hlas, 

je to jej superschopnosť. Nikto 

nedokáže rozprávať rozprávky na 

dobrú noc tak, ako stará mama 

Sofia. No opäť, keď útočí zloduch, 

reč sa stáva nezrozumiteľná. 

Tomi býval pomalý a všade meškal. 

No odkedy sa stal hrdinom Fast, jeho superschopnosťou je, že je rýchly ako 

svetlo. Prejde stovky kilometrov za sekundu. Svoju schopnosť využíva na to, 

aby pomohol, keď niektorýz jeho hrdinov potrebuje pomoc.  

Toto bol náš tím, ktorý nás sprevádzal novými vedomosťami v boji proti 

zloduchovi Zrazenine. Čo si máme všímať a hlavne ako máme správne 

reagovať. Aj keď sme len malé deti, máme veľkú moc pomôcť zachrániť 

našich starých hrdinov pred zloduchom. A kto to vlastne je, pýtate sa? 

Zloduch Zrazenina je veľmi nebezpečný preto, že útočí ticho a bez 

varovania. Útočí na mozog a spôsobuje jeho poškodenie. Útočí tak, že 

zablokuje prítok krvi do mozgu, kam sa nedostane dostatok kyslíka a živín. 

To spôsobí, že na osobe sa prejaví jeden z príznakov mozgovej príhody. 

Do celosvetovej kampani sa zapojilo 1800 škôl, ktoré plnili rôzne úlohy 

a zbierali body. Počas piatich týždňov sa nám podarilo pomôcť získať 

svetový guinnessov rekord v počte detí odfotených v superhrdinovských 

maskách. Postupne sa nám podarilo našou usilovnosťou dostať na ôsme 

miesto, čo bol vo veľkej konkurencii poriadny úspech, no a v rámci 

Slovenska sme skončili na krásnom štvrtom mieste. Bolo to super získať 

nové vedomosti , naučiť sa pomáhať našim starým rodičom. Takže keď 

uvidíte malého rýchleho hrdinu, je to niekto z nás, malých mravčekov.    
Ľubica Bučeková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. D 



 

Zo školských výletov 

 

Hľadanie strateného pokladu Nitrianskeho hradu  

18. mája 2022 sa žiaci 2. A, 3. A a 4. A vybrali na 

školský výlet do Nitry. Po krátkej prehliadke 

Svätoplukovho námestia, Pribinovho meča a okolia 

divadla Andreja Bagara, sa vydali hľadať stratený 

poklad Nitrianskeho hradu. 

Nájsť poklad nie je jednoduchá vec. Počas pátrania 

deti čakali rôzne úlohy. Pre toho, kto pozorne počúval 

sprievodcu, nebola žiadna úloha veľkým problémom. 

Každý žiak dostal pomôcku – ilustrovanú brožúrku s 

úlohami a užitočnými informáciami, ktoré mu 

pomohli poklad nájsť. Počas prehliadky žiakov sa zábavnou formou naučili 

veľa o histórii (Veľkej Morave a jej panovníkoch), umení (najznámejších 

architektonických slohoch) a kultúre (živote a diele sv. Konštantína – Cyrila 

a Metoda, hlaholike). 

Z vyhliadkového priestoru hradu bolo vidieť vrch Zobor s televíznu vežou, 

týčiaci sa nad Nitrou alebo románsky kostolík v Dražovciach. Odmenou za 

pozornosť žiakov a vyriešenie úloh bolo nájdenie pokladu. 
Zuzana Grauzlová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. A 

 

Vida Park v Brne 

Dňa 25. mája 2022 sa žiaci 5. A, 6. A, 7. A a 8. A so 

svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili výletu do 

Brna, ktoré je zaujímavé nielen svojou históriou a 

architektúrou, ale v posledných rokoch je veľkým 

lákadlom aj zábavné vedecké centrum Vida.  

Hoci výletníkom počasie neprialo a privítal ich 

dážď, pozreli si historické centrum , na ktorom sa 

nachádza Kostol sv. Jakuba, Zelený trh, 

Dietrichsteinský palác a moderný orloj. Orloj v 

tvare projektilu každý deň o 11:00 vypúšťa 

guličku, ktorú si môžete vziať na pamiatku. 

Po obede sa žiaci presunuli do Vida Parku – centra, v ktorom je 170 

interaktívnych exponátov na ploche 5000 m2, ktoré vám pomôžu objavovať 

svet.  Je to úžasné miesto, kde sa zabaví určite každý. Stála expozícia je 

rozdelená do 5 tematických celkov: Planéta, Civilizácia, Človek, Mikrosvet a 

Detské science centrum. Vo VIDA parku sa nudiť určite nebudete. Okrem 

stálej expozície ponúka aj rôzne science show. Jednu z nich si mohli pozrieť 



aj naši žiaci, ktorí mali záujem.  Žiakov medzi exponátmi zaujali napríklad:  

oceán vo fľaši, bicykel na lane, rotujúca miestnosť, simulátor povodní, 

spoločenstvo mravcov Atta, archeologické pieskovisko, vodná tlačiareň. 

Žiaci si mnohé veci vyskúšali, výlet si užili a s kopou zážitkov sa vrátili 

domov.  A keďže boli spokojní žiaci aj pani učiteľky, celý čas bola dobrá 

nálada a určite sa ešte stretneme na ďalších akciách a výletoch. 
Monika Kubrická, učiteľka ANJ-DEJ, triedna učiteľka 7. A 

Prváci v Bojniciach 

My sme boli v ZOO,  

dobre nám tam bolo! 

Videli sme zvieratá,  

plazy, levy, vtáčatá.  

Dlho očakávaný deň výletu pre prvákov z 1. A a 

1. B konečne prišiel. Ťavy, zebry, lamy, opice a 

šantiace medvede - to všetko a ešte veľa iných 

atrakcií čakalo na prvákov. Deti hlavne zaujal nový pavilón slonov, kde našli 

svoj domov slonice Maya a Gula. 
Soňa Holbayová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 1. B 

Božena Kováčová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 1. A 

Výlet do Banskej Štiavnice 

Žiaci 7.D, 8.B a 8.C si po dvoch rokoch konečne užili spoločný výlet v 

Banskej Štiavnici. Navštívili Kammerhof – expozíciu Baníctva na Slovensku, 

Berggericht – systematickú prezentáciu minerálov a nenechali si ujsť ani 

Banku Lásky. 

anská Štiavnica, historické slobodné kráľovské banské mesto, leží na 

strednom Slovensku. Je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho                                

a prírodného  dedičstva UNESCO a turistom ponúka veľa zaujímavostí. 

Plán dnešnej cesty bol jasný, a tak 

sme zamierili do Múzea Kammerhof,                            

v ktorom nás privítali s úsmevom a aj 

napriek prebiehajúcej rekonštrukcii 

sme mali možnosť vidieť 

najrozsiahlejšiu expozíciu v meste, 

ktorá nie je len o banskej technike, ale 

predstavuje ťažbu suroviny od 

objavenia ložiska, prostredníctvom 

rôznych nástrojov a techniky, cez 

odstraňovanie spodnej vody až po ťažbu a spracovanie suroviny. Tieto 

zložité aj jednoduchšie činnosti, ktoré banská práca predstavuje, sú v 

expozícii prezentované od najstarších archeologických nálezov až po 20. 

stor. 



Naše kroky mierili ďalej na Námestie sv. Trojice, kde sa nachádza 

Berggericht – výstava viac ako 400 rôznych druhov minerálov z lokalít 

celého sveta. Dôraz je kladený najmä na minerály zo Slovenska. Medzi rarity 

expozície patria napríklad vzorka hessitu z lokality Botes v Rumunsku, 

stefanit a polybazit z Hodruše a farmakosiderit z Novej Bane. Expozícia sa 

môže pochváliť veľmi peknými ukážkami minerálov, ktoré majú na 

Slovensku miesto svojho prvého popisu na svete. Napríklad sú to: hodrušit 

z Hodruše, euchroit, libethenit a mrázekit z Ľubietovej, hauerit z Vígľašskej 

Huty, tetradymit zo Župkova a vashegyit zo Železníka. Štôlňa Michal, ústiaca 

na nádvorí, vyvolala u žiakov nevídaný záujem o prácu v podzemí. 

A na záver – čerešnička na torte – návšteva domu, v ktorom prežila Mária 

Pischlová väčšinu svojho života a tajne ukrývala rukopis najdlhšej ľúbostnej 

básne Marína, ktorú jej napísal Andrej Sládkovič. Žiaci 8.B a 8.C od 

decembra 2021 vypisovali verše z tejto básne, ktoré ilustrovali a vytvorili 

tak dvadsať metrov dlhú nádherne ilustrovanú podobu Maríny. Poctu  a 

veľkosť diela ukázali tak, že ju spustili z okna Maríninho domu a oblečení v 

červených farbách z nej vytvorili obrovské srdce, uprostred ktorého stál 

Martin Pitron z 8.B a recitoval tie najromantickejšie verše Nicole Šuranovej  

z 8.C. Táto milá akcia vyvolala na námestí rozruch a turisti sa spolu so 

žiakmi našej školy stali jej súčasťou a iste budú na ňu radi spomínať.  

Banská Štiavnica je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. 

Človek nevie, či skôr dýchať alebo sa dívať. Podobne očarení ostali aj žiaci a 

ako sami povedali – tu jeden deň nestačí, tak možno opäť niekedy 

nabudúce. 
Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-NEJ-VYU, triedna učiteľka 8. B 

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

Dana Kopencová, učiteľka TECH-VYV, triedna učiteľka 8. C 

Katarína Šlosárová, učiteľka SJL-RUJ 

Siedmaci v Banskej Štiavnici 

Žiaci 7. B a 7. C tried sa spolu so svojimi 

triednymi učiteľmi rozhodli spríjemniť si jeden 

slnečný predprázdninový utorok školským 

výletom. 7. júna sme nastúpili do autobusu – 

smer Banská Štiavnica. Tu sme navštívili 

Geologické múzeum a Banku Lásky. Okrem 

spomínaných expozícií sme sa prešli korzom 

tohto historického slobodného kráľovského banského mesta.  

Našou prvou zastávkou bolo Geologické múzeum. V ňom sme získali mnoho 

nových informácií z oblasti geológie a mineralógie. Prezreli si zbierky 

vzácnych horninových vzoriek, minerálov, kameňov rôznych skupín, farieb i 

veľkostí. 



Následne sme navštívili zážitkový dom o najdlhšej ľúbostnej básni na svete. 

V BANKE LÁSKY je prvý trezor na svete, v ktorom sa uschováva to 

najcennejšie – láska. TREZOR LÁSKY je vytvorený z veršov básne MARÍNA. 

Každý verš je zložený zo Schránok, v ktorých záujemcovia môžu uschovať 

symbol lásky alebo túžby po láske. 

Ako posledné sme prešli námestiami mesta a nasávali  ich historickú 

atmosféru. 

Vyhladnutí sme sa na ceste domov zastavili v Mlynoch na občerstvenie. V 

dobrej nálade, plní skvelých zážitkov z vydareného výletu sme sa vrátili 

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

Ivan Vöpy, učiteľ GEG-MAT, triedny učiteľ 7. C 

Martina Vöpy, učiteľka MAT-SJL, výchovná poradkyňa  

 

Školský výlet štvrtákov Bratislava – Devín 

Dňa 2. 6. 2022 sa žiaci 4. B, 4. C a 4. D 

vybrali na školský výlet do Bratislavy. 

Vďaka príjemnému počasiu si užili plavbu 

loďou, z ktorej mohli obdivovať 

Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina ale ja 

reštauráciu UFO. Loďou sa dostali až k 

hradu Devín. Po výstupe na hrad boli 

odmenení nádherným výhľadom do 

Rakúska a pohľadom na sútok riek 

Morava a Dunaj. Zo slov sprievodkyne sa dozvedeli zaujímavú históriu 

hradu a obdivovali aj vnútornú expozíciu v jaskynných priestoroch.  

Okrem toho, že si štvrtáci zopakovali prebrané učivo, dozvedeli sa aj niečo 

nové. Ale hlavne mohli na vlastné oči vidieť naše hlavné mesto a plný 

zážitkov sa šťastlivo vrátiť domov.  
Andrea Jakubičková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 4. B 

Alžbeta Fábiková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 4. C 

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

 

Tretiaci na výlete 

Dňa 31. 5. sa žiaci 3. B, 3. C a 3. D vybrali 

na prvý školský výlet. Čakala nás 

jaskyňa Driny a hrad Červený kameň. A 

veru to bola poriadna drina, kým sme 

prišli k jaskyni. V nej sme sa potom 

trošku schladili a aj sa nám podarilo 

vidieť posledných netopierov. Na hrade 

nás sprievodca vrátil v čase a dozvedeli 



sme sa veľa zaujímavých informácií. Náš prvý výlet dopadol super.  
Dana Strejčková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. B 

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

Ľubica Bučeková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. D 

 

Koncoročný výlet šiestakov 

V stredu, 8. júna 2022, sa žiaci 6. B a 6. D triedy 

vybrali na športovo-historický výlet. V Trnave si 

prezreli City Arénu – jeden z najväčších a 

najmodernejších futbalových štadiónov na 

Slovensku, ktorý slúži aj slovenskej futbalovej 

reprezentácii. Po obednej prestávke pokračovali 

do obce Košariská, kde sa v múzeu venovanom 

M. R. Štefánikovi dozvedeli mnoho zaujímavostí zo života tejto významnej 

osobnosti slovenských dejín. Uctili si ho aj návštevou pamätníka na Bradle. 

Unavení, ale plní zážitkov, sa podvečer vrátili domov. 
 Eva Maková, učiteľka GEG-TSV, triedna učiteľka 6. B  

Branislava Lukáčiková, učiteľka MAT-TECH, triedna učiteľka 6. C 

Martina Vöpy, učiteľka MAT-SJL, výchovná poradkyňa  

 

Rozlúčka v 4. D 
 

„Začali ste maličkí,  

teraz ste už veľkí.  

 Najviac ste však podrástli 

v očiach pani učiteľky...“ 

Milí moji štvrtáci, 

štyri roky nášho spoločného putovania 

ubehli ako voda. Z malých vyplašených 

prváčikov sú dnes veľké štvrtácke 

osobnosti. Preto Vám, milí štvrtáci, prajem, aby ste v každej chvíli svojho 

života mali na pamäti, že všetko sa dá zvládnuť. Spomeňte si na svoje 

začiatky, prvé písmenká, prvé napísané riadky... Každá skúška, pred ktorou 

raz budete stáť, sa dá vyriešiť s vytrvalosťou, ochotou a láskou. Do Vášho 

ďalšieho štúdia Vám prajem veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím 

cieľom až do úspešného konca. Mám Vás rada... 
Vaša pani učiteľka I. Švajcová 



Slávnostná akadémia – 55. výročie založenia školy 

Pri príležitosti 55. výročia založenia 

Základnej školy na ulici Tribečská sa v 

dňoch 20. a 21. júna 2022 konala v 

Spoločenskom dome v Topoľčanoch 

slávnostná akadémia, ktorú pripravili 

učitelia, vychovávatelia, vedúci krúžkov a 

žiaci našej školy. Už tradične kvalitný 

program našej školy prilákal veľké 

množstvo záujemcov, hlavne z radov príbuzných a rodičov účinkujúcich 

detí, ale aj obdivovateľov detských vystúpení a hostí, preto sme sa tentoraz 

rozhodli slávnostnú akadémiu odohrať hneď v dvoch samostatných 

predstaveniach v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch.Prvý deň 20. júna 

prišli pozrieť a podporiť našich žiakov ich rodičia a príbuzní, druhý deň sa 

účinkujúci žiaci predviedli pred hosťami, učiteľmi a ostatnými žiakmi školy. 

Hoci naša škola prvýkrát otvorila svoju bránu pre žiakov 11. septembra 

1967,  55. výročie založenia školy sme sa rozhodli osláviť týmto kultúrnym 

programom predčasne pre lepšie vyhovujúce obdobie i podmienky v čase 

turbulentnom a rýchlo sa prispôsobujúcom rôznym okolnostiam (aj tým 

protipandemickým). V čase založenia 

Základnej školy na ulici Tribečská pred 55 

rokmi školu navštevovalo 812 žiakov a 32 

učiteľov pod vedením pána riaditeľa Jozefa 

Falata. Odvtedy sa usporadúvanie 

slávnostných akadémií na počesť výročí 

školy, ale i osláv Dňa matiek či Dňa otcov 

stalo neoddeliteľnou tradíciou. 

V úvode tohtoročnej slávnostnej akadémie publikum privítala Mgr. 

Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň.  Riaditeľka školy 

Mgr. Anna Krajčíková sa k prítomným srdečne prihovorila na záver 

akadémie, čím sa stala jednou z 

účinkujúcich postáv. Pozvanie na toto 

slávnostné podujatie prijali aj JUDr. 

Alexandra Gieciová, primátorka mesta 

Topoľčany, Juraj Želiska, viceprimátor 

mesta Topoľčany, Mgr. Zuzana Baranová, 

prednostka mestského úradu, PhDr. 

Vladimíra Matušíková, vedúca odboru 



školstva, kultúry a práce s mládežou, Ing. Ida Valachová, predsedníčka 

komisie mládeže, školstva, kultúry a športu mesta Topoľčany, poslancov 

mestského zastupiteľstva, zamestnancov mestského úradu, PaedDr. Iveta 

Schőberová, riaditeľka školského inšpekčného centra, Ing. Iveta Trévaiová, 

školská inšpektorka, riaditelia základných a stredných škôl, zástupcov 

firiem, ktoré so školou spolupracujú a škole nezištne pomáhajú, členovia 

Rady školy pri ZŠ Tribečská, triedni dôverníci, rodičia a starí rodičia žiakov, 

naši bývalí kolegovia – učitelia a zamestnanci školy na dôchodku a ďalší 

nemenej významní hostia. 

Po otvorení opony sa už všetci nerušene 

venovali sledovaniu postmoderného 

tematického pásma spracovaného na 

motívy známej rozprávky O šípovej 

Ruženke za profesionálneho, rokmi 

vycibreného režijného a scenáristického 

vedenia Mgr. Andrey Jakubičkovej. Pod jej 

vedením účinkujúci podávali excelentné 

herecké, spevácke a tanečné výkony. Na samom začiatku potešila pôsobivá 

scéna, ktorú tvorili kulisy interiéru a exteriéru kráľovského hradu, kúsok 

záhrady so žabkami a dominantným visiacim prvkom v podobe čísla 55, 

ktoré všetkým pripomínalo 55. výročie založenia školy. Na tvorbe kulís sa 

výtvarne veľmi zručne podieľali samy pani učiteľky a vychovávateľky ŠKD. 

V príbehu O šípovej Ruženke nechýbali tri 

sudičky a zlá kliatba jednej z nich, ktorá 

mala vytúžené dieťa kráľovských rodičov, 

mladú princeznú, uvrhnúť na dlhé roky do 

hlbokého spánku a s ňou aj celé 

kráľovstvo. Nebyť príbehu v príbehu, a to 

modernej mladej Saxany a Lexikónu 

kúziel v tradičnom príbehu o spiacej 

princeznej, princezná by sa možno dodnes nezobudila. Saxana pomohla 

princovi prebudiť princeznú Ruženku a ten jej ukázal, ako sa za 55 rokov jej 

neprerušovaného spánku menil svet a naša škola v ňom. Fiktívne s reálnym, 

moderné s tradičným, inscenačné s projekciou na plátno, reminiscencie a 

vízie do budúcnosti, tanec, spev, hudba – to boli hlavné menovatele zábavy i 

poučenia.  Umeleckú hodnotu programu znásobili aj neobyčajné výkony 

hlavných protagonistov:  princezná Ruženka – Ester Gočová (7. A), princ – 

Martin Pitron (8. B), sudičky – Hana Koncová (9. A), Jasmina Lojková (8. C), 



Ema Arpášová (8. C) a Saxana – Dominika Jakubičková (bývalá žiačka). Celý 

program a obsadenie uvádzame v prílohe. Všetkým účinkujúcim deťom za 

kus predvedeného talentu ďakujeme. 

K uskutočneniu takéhoto kultúrneho 

podujatia vždy predchádza náročná 

príprava. Samotnú náročnosť prípravy 

možno vnímať vo výsledku, tzn. vo 

formálne i obsahovo kompaktnom 

divadelnom predstavení, ktoré nedáva nič 

tušiť o tom, že jeho aktérmi nie sú 

profesionálni herci, ale deti – žiaci našej 

školy. V rámci prípravy bolo potrebné pripraviť a nacvičiť s deťmi program, 

vyrobiť rekvizity, obstarať kostýmy, zhotoviť kulisy, výzdobu a zvládnuť 

techniku. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii a 

organizácii slávnostnej akadémie ďakujeme. Zvlášť tým učiteľom, ktorí mali 

najviac práce s prípravou a réžiou programu. O vysokom kredite Základnej 

školy na ulici Tribečská svedčí aj toto vystúpenie a množstvo pozitívnych 

ohlasov naň. 

Oslavy 55. výročia založenia školy pokračovali 21. júna Dňom otvorených 

dverí. Hostia sa presunuli do priestorov školy, kde ich čakali v triedach 

rôzne pripravené prezentácie  a aktivity. Bližšie informácie o Dni 

otvorených dverí sa dočítate v samostatnom článku. 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 

 

Rozhovor s režisérkou a scenáristkou  

slávnostnej akadémie Andreou Jakubičkovou 

Program akadémie, scenár a réžiu zabezpečuje dlhoročne skúsená 

a fundovaná pani učiteľka prvého stupňa Mgr. Andrea Jakubičková, ktorej 

ďakujeme za  nejeden kultúrny zážitok. Rozhodli sme sa ju osloviť a položiť jej 

pár otázok....  

Kde beriete nápady na napísanie scenára? Príde hneď celý nápad 

alebo sa postupne rozširuje a upravuje do finálnej podoby? 

Nápady na napísanie scenára sa pokúšam hľadať najmä v klasických 
rozprávkach, ktoré majú nezastupiteľné miesto v každom z nás. Sú 
synonymom čohosi zázračného, krásneho , no najmä pozitívneho a zároveň 
plnia aj výchovnú, edukačnú či psychologickú funkciu.  
Perinbaba, Popoluška, Snehulienka, Traja zhavranelí bratia a aj Šípková 
Ruženka boli hrdinami našich akadémií. Prostredníctvom nich sme sa ocitli 
vždy v zaujímavých rozprávkových krajinách, putovali sme ich tŕnistými 
cestami,  ktoré nás doviedli vždy ku šťastnému koncu.  



Mojím cieľom bolo vyzdvihnúť a poukázať na ľudské hodnoty, aké mali, 
a ktorými si nás získali .  
Ich odvaha, odhodlanie, pokora, vytrvalosť, priateľstvo, úcta, súdržnosť a 
oddaná láska, nech sú ešte dlho vzorom pre všetky generácie. 
Čo sa týka nápadu, celý nápad nikdy nepríde. Najskôr je potrebné vybrať si  
správneho hrdinu, ktorý nás prevedie celou akadémiou a až potom sa 
zosúlaďujú jeho cesty. Tie musia byť popretkávané rôznymi vystúpeniami 
účinkujúcich postáv.  
 
Čo musí mať podľa Vás kvalitný 
scenár takéhoto typu podujatia 
(školská akadémia)?  
Scenár je nositeľom obsahu, je 
rozdelený na časti. Nie sú to len 
samotné textové predlohy, sú v ňom 
scénické poznámky, následnosť 
a poradie hudobných nahrávok, zvukov, 
ako aj poradie jednotlivých vystúpení. 
 
V rámci scény kombinujete množstvo 
prvkov – tanec, spev, premietanie na 
plátno, hranie... ako postupujete pri 
celej skladbe programu? Čo rozhodne o tom, že toto sa bude spievať, 
toto tancovať a toto bude na pláne? 
Všetky prvky, ktoré sa použijú musia byť navolené tak, aby zapadali do deja, 
aby ho zvýrazňovali alebo dopĺňali. Najsilnejším prvkom je samotné hranie 
príbehu, na čo je potrebné vybrať čo najkvalitnejších „hercov“.  
Ich príprava je veľmi náročná , tréning závisí od postáv, ktoré stvárňujú.  Až 
potom prichádza do úvahy kombinácia ostatných prvkov. O tom, či sa bude 
tancovať, spievať, alebo premietať na plátno rozhodne dohoda so 
spolupracujúcimi pedagógmi, ktorí sú ochotní pridať ruku k dielu a nacvičiť 
dané číslo. 
Ako dlho trvá celý proces od nápadu po odohratie akadémie?  
Tento proces trvá aj niekoľko mesiacov. Nie je to také ľahké, ako si to 
možno niekto predstavuje. 
Zosúladiť všetko tak, ako má byť, aby všetko prebehlo na 100% je zložité. 
K finálnemu výsledku treba ešte pripočítať technické zabezpečenie, napr. 
ako je kvalitné ozvučenie, osvetlenie, návrhy kostýmov, kulís a ich 
realizácia, ktoré tiež súvisia s realizáciou akadémie. Aj tu by som sa chcela 
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby všetko 
prebehlo tak, ako má. .  



Obrovské ďakujem patrí vedeniu školy, ktoré pri mne stálo, verilo mi a vo 
všetkom mi bolo nápomocné. 
Čo je náročnejšie – napísanie scenára alebo režírovanie?  
Určite režírovanie. Práca s veľkým počtom ľudí, s rozdielnymi názormi 
a povahami je náročná. Niekedy som už išla s vypätím všetkých síl, so 
snahou každému vyhovieť, pomôcť a hlavne vydržať až do samého konca. 
Ďakujem všetkým za snahu a ochotu spolupracovať, lebo bez ich pomoci 
a nasadenia by to asi nešlo. Pri tak obrovskom  počte vystupujúcich, už len 
udržať poriadok a disciplínu bolo počas nácvikov niekedy takmer nemožné.  
Čo je na režírovaní najnáročnejšie a čo Vám naopak prináša 
najväčšiu radosť?  
Ako som spomínala, náročná bola celá príprava . Riadiť obrovský kolos ľudí 
bolo pre mňa ťažké. 
Sľub, ktorý som však dala, ma posúval a hnal dopredu. Tým sľubom bolo, že 
urobím všetko preto, aby akadémia naplnila všetky očakávania, aby každý 
z nás bol spokojný. To, myslím, sa aj podarilo. 
A čo bolo najväčšou radosťou pre mňa? Najväčšou radosťou nielen pre mňa, 
ale pre nás všetkých, boli šťastné tváre účinkujúcich detí, plná sála divákov 
so slzičkami v očiach a s obrovským aplauzom na záver. To bola najväčšia 
odmena za našu prácu. 
Vedeli by ste si predstaviť, že by ste sa písaním scenárov alebo 
režírovaním živili aj profesionálne (bez učenia)?  
Nie neviem si to predstaviť, ani nechcem. Som v prvom rade učiteľkou, 
svoju prácu milujem a nikdy by som ju nemenila. 
Aký musí byť dobrý režisér, aby zrežíroval takú dobrú akadémiu ako 
Vy? Aké vlastnosti musí mať? 
Dobrý režisér by mal byť človek maximálne pripravený, zanietený, 
chápajúci, s neskutočnou vitalitou , no najmä schopnosťou zapáliť  všetkých 
pre dobro veci. Neviem, či som takým režisérom bola. Nech posúdia iní. 
Jedno však viem, že na našej škole je veľa šikovných, talentovaných 
učiteľov, ktorí by možno réžiu zvládli lepšie ako ja. Je čas, aby vystúpili zo 
svojho tieňa. 
Máte už nápad na ďalšiu akadémiu? Ak áno, stručne nám priblížte 
aký? 
Nie, nemám, ani som ešte o tom nepremýšľala. Ešte stále vo mne doznievajú 
ohlasy z tejto akadémie. Som pyšná na to, ako sme to spoločnými silami 
dokázali. 
Ako budete tráviť leto a dovolenku? 
Dovolenku budem tráviť  oddychom aj pracovne. Najskôr sa budem snažiť 
čo najviac relaxovať a tráviť viac času s mojou rodinou. Koncom júla nás 
čaká spoločná dovolenka konečne pri mori, ktorú sme dostali ako darček 
a na ktorú sa veľmi tešíme. A aby som nevyšla náhodou z dobrých 



pracovných návykov, uprostred toho oddychu budem pracovať ako vedúca 
v dvoch turnusoch mestského letného tábora Pohoďáčik, na ktorý sa tiež 
veľmi teším.  

Andrea Jakubičková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 4. B 

Žiacka redakcia 3bečana 

 

Opýtali sme sa hlavných protagonistov 

 slávnostnej akadémie... 

Hana Koncová, 9. A (zlá sudička) 

Ako sa ti páčila postava, ktorú si v akadémii 

stvárnila? 

Tak bola som zlá sudička, moja postava sa mi preto 

veľmi nepáčila. Ale bola zábava ju stvárňovať.  

Aké boli nácviky? Čo bolo najnáročnejšie?  

Nácviky boli super, keďže sme si všetci sadli. Na scéne je 

vždy väčšia zábava, keď si navzájom rozumiete. 

Najnáročnejšie bolo určite to teplo v telocvični. 

O čom bol príbeh a aká bola jeho myšlienka? 

Všetko bolo ako klasická Ruženka až dokým sa neprebudila. Potom jej princ 

ukázal, čo prespala a predstavil jej našu školu.  

 

Martin Pitron, 8. B (princ) 

Ako sa ti páčila postava, ktorú si v akadémii 

stvárnil? Ja ťažké hrať princa? 

Hrať princa nebolo také ťažké a užil som si to. Som rád, 

že som dostal túto rolu, i keď pomocou Tadeáša Bujnu.  

Aké boli nácviky? Čo bolo najnáročnejšie?  

Nácviky boli často chaotické, ale stále sme si ich užili. 

Najnáročnejšie bolo nesmiať sa na pódiu.  

Čo bolo tvojou úlohou v rámci príbehu? 

Mojou úlohou bolo zobudiť Ruženku a sprevádzať ju minulosťou školy.  

 

Liana Ladická, 4. B (žaba) 

Ako sa ti páčila postava, ktorú si stvárnila? 

Robila som žabu, tancovali sme, a to sa mi páčilo.  

Aké boli nácviky? Čo ťa na tom najviac bavilo? 

Nácviky boli náročné, najviac ma bavilo počúvať ostatných 

a pozerať sa na nich.  

 



Čo bolo tvojou úlohou v rámci príbehu? 

Mojou úlohou bolo oznámiť kráľovnej, že bude mať dieťa.  

 

Ester Gočová, 7. A (princezná Ruženka) 

Ako sa ti páčila postava Ruženky, ako si sa s ňou 

stotožnila?   

Postava bola v pohode. Aj keď som na začiatku čakala ,že 

dostanem inú postavu. 

Čo bolo najnáročnejšie na tejto postave?  

Najnáročnejšie bolo nepotknúť sa o šaty a kráčať opatrne. 

V niektorých chvíľach sa nesmiať.   

Čo bolo témou príbehu, v ktorom si stvárnila hlavnú 

postavu?  

Hlavnou témou príbehu bolo sprostredkovať, čo všetko sa udialo za 55.rokov 

v škole.  

Baví ťa hranie? Chcela by si byť herečkou? Je náročné stáť pred 

publikom?  

Baví ma hranie ale herečkou by som nechcela byť. Pre mňa nebolo vôbec 

ťažké stáť pred publikom. 
 

Stela Patai, 9. B (kráľovná) 

Ako sa ti páčila postava, ktorú si v akadémii 

stvárnila? Chcela by si byť aj v reálnom živote 

kráľovnou?  

Páčila sa mi veľmi. A kráľovnou by som nechcela byť.  

Aké boli nácviky? Čo bolo najnáročnejšie?  

Pre mňa nácviky neboli veľmi náročné, keďže som sa 

vedela vcítiť do postavy, takže som si to veľmi užila.  

Čo bolo tvojou úlohou v rámci príbehu? 

Mojou úlohou nebolo nič, ja som vlastne len túžila po dieťati, ktoré som 

nemohla mať a moja túžba sa potom splnila.  
Žiacka redakcia 3bečana 

 

 

 

 

 

 

 



Deň otvorených dverí 

Deň otvorených dverí v ZŠ Tribečskej bol určený pre žiakov, rodičov, ale aj 

pre širokú verejnosť. Návštevníci si mohli prezrieť priestory školy, 

špeciálne učebne či oddychové zóny. Počas tohto dňa naši žiaci predvádzali, 

ako vedia využiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti a, samozrejme, 

sa pri tom aj zabaviť. Celá škola hýrila farbami, vôňami, vravou, ... 

 

Prezentácia ročníkových prác  

Žiaci prezentovali zaujímavé informácie o obľúbenej hračke detí – bábike, 

bližšie rozprávali o živote a chove sliepok, či ako vzniká soľ, a nezabudli ani 

na zaujímavosti o životnom cykle motýľa. 

Žiakov pripravovali: Mgr. Zuzana Grauzlová, Mgr. Eva Gregorová  

Žiaci: Mia Peterová, Lucia Ondrušová, Monika Tóthová, Dominika 

Jamrichová  

Zážitkové učenie s Harrym Potterom  

Spolu s Harrym Potterom sa zachráňte pred 

nebezpečným Voldemortom.  

Žiakov pripravovala: Mgr. Ingrid Švajcová  

Žiaci: 4. D trieda  

Hravý dejepis  

Poznáš tento hrad? Vieš nakresliť erb mesta alebo 

svojej obce? Návštevníci riešili pripravené rôzne 

tajničky, osemsmerovky, doplňovačky. 

Žiakov pripravovala: Mgr. Andrea Rybanská  

Žiaci: 5. B trieda  

Čarovný svet chémie  

Boli prezentované ukážky úžasného sveta chémie, 

zaujímavé pokusy, ktoré si deti pre návštevníkov 

pripravili.  

Žiakov pripravovala: Mgr. Jana Kacinová  

Žiaci: Martin Rusňák, Tomáš Kleman, Amanda 

Ohrablová, Lucia Sláviková  

 

Matematika je hra  

Návštevníci sa hrali s geometrickými tvarmi 

(tangramy), vyskúšali svoju šikovnosť v skladaní 

hlavolamov, dozvedeli sa niečo nové o číslach.  

Aktivitu pripravili: Mgr. Martina Vöpy, Mgr. 

Branislava Lukáčiková  



 Deutsch macht uns Spaβ – Nemčina nás baví  

Návštevníci si oprášili svoje znalosti z nemčiny 

pomocou hier. Zahrali si zaujímavé hry, pantomímu 

alebo sa len tak premenili na lekára v Nemecku. 

Žiakov pripravovala: PhDr. Annamarie Mikulová  

Žiaci: Karin Miškovičová, Chiara Horňáčková, Natália 

Pišťanská  

  

Pátranie po známych literárnych postavách, 

kreslené frazeologizmy, svet rozprávok a 

povestí, slovné hry, anekdoty a i.  

Kto by nepoznal Annu zo zeleného domu, 

Malého princa či Harryho Pottera? Návštevníci si 

vyskúšali zábavné aktivity zo sveta literatúry a 

zo života známych spisovateľov.  

Žiakov pripravovali: Mgr. Tomáš Kováčik, PhDr. Jana Červeňanská, 

Rastislava Macková  

Žiaci: Sofia Godálová, Aneta Tomanová  

Základy mikroskopovania  

Získať základy mikroskopovania, či vyskúšať si vytvoriť preparát alebo  

pozorovať trvalé preparáty využilo množstvo návštevníkov.  

Žiačku pripravovala: Mgr. Dominika Jamborová  

Žiačka: Lívia Longauerová  

Určovanie živočíchov  

Návštevníci si vyskúšali priradiť obrázky živočíchov k ich slovenskému a 

vedeckému  

názvu. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o živočíchoch v okolí ľudských 

sídel, pátrali, ktoré larvy sú potomkami, ktorého hmyzu.  

Žiaka pripravovala: Mgr. Dominika Jamborová  

Žiak: Filip Slamka  

Zásady prvej pomoci  

Vedieť podať prvú pomoc je dôležité. Návštevníci si zopakovali postup ako 

privolať prvú pomoc, vyskúšali si obväzové techniky i kardiopulmonárnu 

resuscitáciu.  

Žiakov pripravovala: Mgr. Adriana Gočová,  

Žiaci: Ester Laura Gočová, Katarína Bartošová  

Hlavolamy, jazykolamy, prešmyčky a iné zábavné aktivity v biológií  

Návštevníci si vyskúšali svoje znalosti v zábavných aktivitách. Zistili, že na 

učive druhého stupňa z biológie sa dá i zabaviť.  



Žiakov pripravovala: Mgr. Johana Fabová  

Žiaci: Linda Gregorová, Teo Halmo  

Čo ja viem  

Traja súťažiaci, zaujímavé otázky, kopec zábavy. Návštevníci si zmerali 

svoje vedomosti v našom kvíze.  

Žiakov pripravovala: Mgr. Katarína Melušová  

Žiaci: Nina Adamusová, Karolína Mičudová, Natália Budošová, Ľudmila 

Bajzíková, Katarína Franková  

 Vedomostná súťaž (kvíz)  

Poznáte dve z najznámejších ruských miest? Po ich prezentácii nasledoval 

kvíz, ktorý preveril vedomosti návštevníkov.  

Žiačku pripravovali: Mgr. Mária Haláková, Mgr. 

Katarína Šlosárová  

Žiačka: Barbora Duscheková  

Azbuka vs. Abeceda  

Vyznáte sa v azbuke? Ukážky rozdielov medzi 

týmito písmami či niektorými slovíčkami 

návštevníkov zaujali.  

Žiačku pripravovali: Mgr. Mária Haláková, Mgr. 

Katarína Šlosárová  

Žiačka: Barbora Duscheková  

Svet okolo nás - ročníkové práce  

Máte radi kávu, čaj či čokoládu? Zaujíma vás športová kynológia alebo ako 

súvisia kvety a ich opeľovače? Prezentácie o daných témach, množstvo 

zaujímavostí a ešte viac čakalo na návštevníkov. 

Žiakov pripravovala: Mgr. Monika Kubrická  

Žiaci: Adam Snop, Veronika Foltánová, Linda Chrkavá, Andrea Šuriaková, 

Monika Lukáčová, Michaela Marková  

English Speaking World / Anglicky hovoriaci svet  

Návštevníci si zábavnou formou vyskúšali svoje znalosti z anglického 

jazyka.  

Žiakov pripravovali: PaedDr. Anna Godálová, 

Mgr. Soňa Májiková  

Žiačky: Karolína Jamrichová, Nina Hariňová  

Fyzika nás baví  

Odohráva sa „fyzika“ len vo veľkých 

laboratóriách a sú vedci čudáci v bielych 

plášťoch? Návštevníci objavovali spolu s 

nami krásu fyziky a nahliadli do „čarov a 



kúziel“, ktoré sú všade okolo nás prostredníctvom jednoduchých pokusov. 

Svet je oveľa zaujímavejší ako si vieme predstaviť...   

Žiakov pripravovali: Mgr. Zlata Pavlovičová, Mgr. Ivan Kopčan  

Žiaci: Adela Stískalová, Klára Vargová, Adrián Mokoš, Patrik Štefkeje, 

Katarína Bajzíková, Kristína Bohušová, Nina Hariňová, Adam Chrenko, 

Artur Kardoš, Damián Selecký, Adela Snopová, Nicolette Šturmová  

Čo už viem!  

Pozeral si Milionára, Riskuj či Dobre vedieť! a chceš si to vyskúšať? 

Návštevníkov čakali kvízy, hádanky, tajničky a mnoho iného...  

Žiakov pripravovali: Mgr. Marcela Krajčovičová, Mgr. Eva Chrkavá  

Žiaci: Sandra Matejková, Nikola Píšťanská, Roman Botka, Petra Božíková, 

Katarína Pitronová, Oliver Arzt, Lenka Gígelová, Alex Marko Wágner, Ema 

Panáková  

Akvaristika  

Návštevníci si odniesli informácie o akvaristike i o rybičkách, ktoré máme v 

školskom akváriu.  

Aktivitu pripravila: Ing. Henrieta Knoblochová 

Volejbalový turnaj – 9. ročník  

Návštevníci mali možnosť si pozrieť volejbalový turnaj.  

Žiakov pripravovala: PaedDr. Ľubica Balážiová  

Žiaci: 9. ročník  

Stánok s občerstvením  

Pre návštevníkov boli pripravené malé kulinárske prekvapenia... (wafle, 

popcorn, citronáda)  

Žiakov pripravovala: Mgr. Martina Žáková  

Žiaci: 5. A trieda 
Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

X. Školská olympiáda – I. stupeň 

K záveru školského roka na ZŠ Tribečskej už 

tradične patrí významné športové podujatie. 

Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnil v poradí X. 

ročník Školskej olympiády pre deti I. stupňa 

základnej školy.  

Olympijská hymna a zapálenie olympijskej 

pochodne odštartovali slávnostné zahájenie. 

Školskú olympiádu otvorili svojim príhovorom pani riaditeľka školy Mgr. 

Anna Krajčíková, viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Želiska a predseda 

olympijského klubu Tríbeč Topoľčany Mgr. Marián Kapusta. Po zaznení 

sľubu za rozhodcov i športovcov nasledoval kultúrny program v podobe 



tanečných a rytmicko-pohybových choreografií detí. Svoje umenie 

predstavili aj mladí a úspešní karatisti z Karate klubu Topoľčany. 

Školskej olympiády sa zúčastnilo celkovo 117 detí z 15 tried I. stupňa ZŠ. 

Každú triedu reprezentovali 4 chlapci a 4 dievčatá. Súťažilo sa v atletických 

disciplínach – skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, hod plnou loptou, 

šplh, beh na 50 m, beh na 60 m, vytrvalostný beh na 250 m, vytrvalostný 

beh na 300 m a štafetový beh. 

Po ukončení jednotlivých športových disciplín 

nasledoval slávnostný ceremoniál 

odovzdávania medailí a diplomov najlepším 

športovcom. Vecné ceny s olympijským logom 

venoval Olympijský klub Tríbeč Topoľčany.  

Gratulujeme víťazom, ďakujeme pedagógom 

za skvelú prípravu a organizáciu, súťažiacim 

za vynikajúce športové výkony, ostatným deťom za usilovné 

povzbudzovanie svojich spolužiakov a tešíme sa na stretnutie v ďalšom 

ročníku Školskej olympiády.  

Miroslava Patai, vychovávateľka ŠKD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


