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Úvodník 
Školský rok 2021/2022 sme začali jeho slávnostným otvorením dňa 2. 

septrembra na školskom dvore. Miminister školstva, vedy, výskumu a športu 
Branislav Gröhling vo svojom otváracom príhovore označil nasledujúci 

školský rok za reformný. Okrem inovovania obsahu vzdelávania prisľúbil 

obnovu a budovanie školských knižníc, modernizáciu vybavenia škôl, 

digitalizáciu, pokračovanie s projektom doučovania Spolu múdrejší 2 a i. 

V uvedených oblastiach naša škola patrí medzi popredné školy na okresnej 

i krajskej úrovni – máme modernú školskú knižnicu s bohatým knižným 

fondom, učebne vybavené výpočtovou technikou, triedy vybavené 

moderným polyfunkčným nábytkom, špeciálizované učebne (napríklad 

biológie, cudzích jazykov, fyzikálno-chemické laboratórioum), triedy 

s interaktívnymi tabuľami, vybavenú telocvičňu, posilňovňu a najnovšie 

i relaxačné kútiky pre zábavu a relax našich žiakov. 

Žiaci našej školy navštevujú od októbra rôzne záujmové útvary, ktoré si 

vybrali z bohatej ponuky záujmových útvarov. Od októbra škola tiež doučuje 

žiakov v rámci už spomínaného rozvojového projektu Spolu múdrejší 2. 

Redakcia časopisu 3bečan má starých a nových členov.  

Školské súťaže a olympiády sú pre našich žiakov prostriedkom nielen 

preukazovania ich vedomostí, ale najmä nadobúdania nových skúsenosti. 

Úspechy žiakov na všetkých úrovniach (okresné, krajské, celoslovenské) sú 

svedectvom o vysokej miere pripravenosti žiakov na ďalšie vzdelávanie 

a život. O výsledkoch našich žiakov v rôznych predmetových súťažiach sa 

dočítate i v tomto čísle časopisu 3bečan.  

Adaptovali sme sa na vdelávanie počas hroziacej pandémie Covid-19. 

V prípade výskytu pozitívne testovanej osoby vieme flexibílne reagovať 

a plynule prejsť dočasne na dištančné vzdelávanie, aby sme sa čoskoro na to 

mohli učiť a vzdelávať  opäť prezenčne v škole.  

Veríme, že čas jesenných prázdnin sme trávali nielen zaslúženým oddychom, 

ale tiež chvíľami, kedy sme sa zastavili a zamysleli sa nad tým, čo v živote má 

skutočnú hodnotu.  A pritom sme v tajuplne Dušičiek zaspomínali na našich 

blízkych, ktorí už nie sú s nami.  

nájdete na web s Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 
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Ctení čitatelia! 

2. septembra do školských lavíc našej školy zasadlo 668 žiakov, o ktorých sa 

počas školského roka 2021/2022 bude starať 85 pedagogických, odborných 

a nepedagogických zamestnancov.  

Uplynulý školský rok bol poznačený mimoriadnym prerušením vyučovania, 

prvá stupeň sa nám vrátil do školy v mesiaci február, druhý stupeň až 

v priebehu apríla, ale aj napriek tomu škola ku koncu školského roka 

nezaháľala. Zapojili sme sa do projektu MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší, aby sme 

v mesiacoch máj a jún mohli doučovaním pomôcť žiakom, ktorí to najviac 

potrebovali. V mesiaci máj sme zareagovali na výzvu MŠVVaŠ SR 

a vypracovali projekt na poskytnutie dotácie na inovatívne prístupy 

priestorových riešení a výučby v základný a stredných školách, tzv. 

Modernejšia škola – a uspeli sme. Ministerstvo školstva nám odsúhlasilo aj 

ďalší projekt a poskytlo financie na organizovanie Letnej školy. V mesiacoch 

júl a august sme poskytli priestory školy na organizovanie letných táborov 

Nadácie mesta Topoľčany.  

Školský rok sa nám s kolegami podarilo veľmi dobre pripraviť. Žiaci sa od 

septembra stravujú vo vynovenej školskej jedálni, vymaľovala sa časť 

spoločných priestorov školy, niektoré triedy, chodby sa zabezpečovali pre 

väčšiu bezpečnosť žiakov, menili zastaralé radiátory, doplnil sa nový školský 

nábytok, interaktívne tabule, nová výsadba v exteriéri. Pokračovali sme aj 

v mesiacoch september a október - zakúpili sme difúzery na dezinfekciu 

vzduchu pri hlavné vchody školy, vlastný dezinfekčný prístroj. Žiaci sa učia 

cudzie jazyky v novej učebni s nábytkom zakúpeným z už spomenutého 

projektu Modernejšia škola a robíme posledné úpravy spoločných 

priestorov, aby po jesenných prázdninách žiaci mohli plnohodnotne 

využívať nové oddychové zóny v škole. 

Dva mesiace ubehli veľmi rýchlo a hekticky, z dôvodu výskytu ochorenia 

COVID-19 bolo už niekoľko tried na dočasnej dištančnej výučbe. Robíme 

všetko pre to, aby sa nám darilo udržať prezenčnú výučbu čo najdlhšie. Ale 

aby to bolo možné, všetci sa musíme správať zodpovedne.  

Ďakujem svojim kolegom, že úspešne začali školský rok, pripravujú žiakov 

na súťaže, devätnásti sa opäť zapojili do projektu Spolu múdrejší 2, ktorý 

nám bol MŠVVaŠ SR schválený na mesiace október – december 2021 a je 

realizovaný z plánu obnovy a odolnosti SR.  

S úctou  A. Krajčíková, riaditeľka školy 



Letná škola 

V mesiaci august sa uskutočnil už druhý ročník 

Letnej školy, projektu  financovaného MŠVVaŠ SR 

v termíne od 16. do 20.8.2021.  

Pre žiakov našej školy boli k dispozícii tri oddelenia, 

dve na prvom stupni a jedno na druhom stupni ZŠ. 

Z finančného príspevku MŠVVaŠ SR bolo počas letnej 

školy deťom zabezpečené aj bezplatné stravovanie – 

mliečna desiata a obed. Výborné jedlo deťom pripravovali zamestnankyne 

našej školskej jedálne.  

Žiaci mali každý deň aktivity rozdelené na zložku vzdelávaciu (predmety 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, prírodoveda, 

vlastiveda, chémia, geografia, biológia, zamerané na prepojenie učiva 

s reálnym životom, pokusy, prvá pomoc a pod.), ktorá reflektovala školský 

vzdelávací program a zložku rozvoja zručností, zameranú na voľnočasové, 

socializačné a pohybové aktivity. Nechýbala ani praktická výučba 

poskytnutia prvej pomoci. Aj tento rok sme počas letnej školy spolupracovali 

so Súkromným centrom špeciálno – pedagogického poradenstva 

v Topoľčanoch, ktorého odborná pracovníčka zabezpečovala sociálno-

psychologický tréning a rozvíjanie komunikačných zručností detí.  

Ďakujem všetkým zamestnancom školy, ktorí si našli čas aj počas leta 

a ochotne sa venovali našim žiakom! 

Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

 

Deň otvorených dverí v ŠH Topoľčany 

Dňa 9.9.2021 sa dvanásť našich žiakov pod vedením 

pána učiteľa. Vozára zúčastnilo Dňa otvorených dverí 

v ŠH Topoľčany. Predviedli tam pred návštevníkmi 

svoje zručnosti v minihádzanej formou zápasu 4x10 

minút.  

Ladislav Vozár, učiteľ TSV 

 

 



Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese HK 

V dňoch od 29.9. do 1.10. sa konalo 

krajské kolo súťaže v umeleckom 

prednese Hviezdoslavov Kubín ešte za 

predchádzajúci školský rok 2020/2021.   

Pre protiepidemiologickê opatrenia sa 

súťažilo distančne online formou 

prostredníctvom aplikácie ZOOM. Súťaž 

sa začala v stredu III. kategóriou najstarších žiakov základných škôl, 

pokračovala vo štvrtok I. kategóriou najmladších žiakov a II. kategória 

ukončila súťaž v prednese žiakov základných škôl v piatok. V III. kategórii 

mala našu školu reprezentovať v súčasnosti už stredoškoláčka Nela Kupcová, 

ktorá sa z organizačných dôvodov súťaže nezúčastnila. Vo štvrtok si svoje 

víťazstvo odrecitovala Stela Štilcová, ktorá sa umiestnila v rámci 

Nitrianskeho kraja na úctyhodnom 3. mieste. Víťazke srdečne blahoželáme. 

Ostatní naši  reprezentujúci žiaci Marek Foltán a Adrián Mihalík predviedli 

rovnako výborné výkony, za čo im patrí naša vďaka. Zároveň všetkým želáme 

veľa úspechov v ďalších ročníkoch súťaže v umeleckom prednese. 

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

 

OzSJL (školské kolo) 

Dňa 15. októbra 2021 sa uskutočnilo školské kolo 14. ročníka olympiády zo 

slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom prehĺbiť, 

rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v 

materinskom jazyku. 

Školského kolo olympiády tvorila len jedna povinná časť, a to elektronický 

test, pozostávajúci z 25 úloh, zameraných na vedomosti  z jednotlivých 

jazykových rovín. Školského kola olympiády sa zúčastnili z každej triedy A-D 

dve žiačky.  Najúspešnejšie sa umiestnili na prvých troch miestach:  

1. miesto – Zoja Martikovičová, 9. A (pripravovala R. Macková) 

2. miesto – Klára Vargová, 9. A 

3. miesto – Petra Gažiová, 9. C  

Víťazom srdečne blahoželáme! Všetkým zúčastneným žiačkam patrí vďaka 

za prejavené vedomosti. Zoja Martinkovičová bude našu školu reprezentovať 

v okresnom kole OSJL, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2021. 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 7.B 



Oživovanie príbehov na hodinách literatúry 

Jedna z najobľúbenejších aktivizujúcich metód v predmete slovenský jazyk a 
literatúra je pre žiakov dramatizácia. Hraním rolí a vcítením sa do hraných 
situácií si žiaci osvojujú sprostredkovanú modelovú skúsenosť, učia sa 
spolupracovať v tímoch a improvizovať. 
Špecifickou podobou dramatizácie je 
bábková hra, v ktorej žiaci často používajú 
svoje vlastnoručne vyrobené bábky. S 
publikom nie je priamo konfrontovaný žiak, 
ale bábka, ktorú žiak ovláda a svojím hlasom 
oživuje. To eliminujte  u detí trému a strach z 
vystupovania pred publikom, preto je táto 
forma dramatizácie pre detského producenta 
prijateľnejšia a zábavnejšia. Finálna bábková hra prezentuje hneď niekoľko 
umeleckých činností - výtvarnú výrobu bábok a kulís (žiaci rôznymi 
výtvarnými technikami najčastejšie vytvárajú rôzne originálne javajky a 
maňušky), tvorivé písanie scenára a samotné herecké stvárnenie (práca s 
hlasom, ovládanie bábky). Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry 

bábkovú hru pravidelne zaraďujú ako projektovú 
metódu a metódu dramatizácie do vyučovania. 
Aktuálne touto metódou spestrila vyučovanie pani 
učiteľka Rastislava Macková v šiestackých triedach. 
Napríklad rozprávku O Červenej čiapočke do 
bábkovej hry pretransformoval tím chlapcov zo 6.D: 
Jakub Varga, David Matúšik, Simon Schmizing a 
Adrián Mihalík.  
Žiak A. Mihálik nám o tom povedal: „Kulisy sme si 
vyrobili z krabice od stoličky, na ktorú sme vodovými 
farbičkami namaľovali les s domčekom. Bábky nám 
požičala pani učiteľka. Scenár sme si napísali sami. 

Na hraní nás najviac bavil moment, keď vlk zjedol Červenú čiapočku.“ 

Hodiny literárnej výchovy nie sú 
len o čítaní a interpretácii 
umeleckých textov, ale najmä ich 
porozumení a zážitkovom 
stvárnení. Aj prostredníctvom 
dramatizácie umeleckých textov 
do podoby bábkových hier 
literárna výchova ako integrálna 
zložka vyučovania materinského 



jazyka napĺňa svoju formatívnu a zároveň zábavnú funkciu. 

Rastislava Macková, triedna učiteľka 9. A, učiteľka SJL-DEJ 

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

 

 

Európsky deň jazykov 

26. september - Európsky deň jazykov, 

vyhlásený Radou Európy v roku 2001, 

si aj naša škola každoročne pripomína 

prostredníctvom rôznorodých aktivít. 

Žiaci sa na hodinách anglického, 

ruského a nemeckého jazyka 

oboznámili s európskymi krajinami 

prostredníctvom prezentácií, kvízov. 

Žiaci živo diskutovali spolu s 

vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a 

možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Vytvárali rôzne 

plagáty, hrali hry, riešili tajničky, zdobili triedy vlajkami. Európsky deň 

jazykov bol skvelý a poučný. Veľký prínos videli žiaci aj vyučujúce najmä v 

tom, že si všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, 

komunikácia v cudzom jazyku, a že učiť sa dá aj inak, zábavnejšie. 

    Martina Žáková, učiteľka ANJ, triedna učiteľka 5.A 

Katarína Melušová, učiteľka  ŠPJ-AN, triedna učiteľka 5.B 

 

Nová učebňa cudzích jazykov 

V mesiaci máj sme reagovali na výzvu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky a podali 

sme žiadosť  o poskytnutie dotácie na 

inovatívne prístupy priestorových 

riešení a výučby v základných 

a stredných školách. Cieľom tejto výzvy 

bolo inovovať prístupy k výučbe 

a implementovať ich do praxe a vytvoriť 

príjemné prostredie pre žiakov. O poskytnutie dotácie na „Modernejšiu 

školu“ sa uchádzalo 1845 škôl. Ministerstvo školstva podporilo 144 



projektov, medzi ktorými bol aj náš projekt, ktorý mi pomáhala tvoriť pani 

zástupkyňa Alexandra Mrižová. 

V rámci projektu sme modernizovali aj priestory jednej klasickej učebne 

v hlavnej budove školy, ktorá je v tomto školskom roku využívaná na výučbu 

cudzích jazykov.  

V škole vyučujeme 4 cudzie jazyky – anglický, nemecký, ruský a španielsky. 

Pri našom počte žiakov je delenie cudzích jazykov náročné na priestorové 

požiadavky a dostatok jazykových učební. V modernizovanej učebni cudzích 

jazykov sú teraz stoly lichobežníkového tvaru, ktoré je možné vďaka ich 

geometrickému tvaru variabilne spájať a usporiadať podľa potreby (iné 

rozloženie stolov pri projektovej práci, iné pri konverzáciách a pod.). 

Drevené žiacke stoličky sú moderného dizajnu s rôznofarebnými 

koženkovými sedacími časťami. Nábytok učebne tvoria moderné policové 

diely, knihovne. Ďakujem pani učiteľkám cudzích jazykov, že učebňu doladili 

pútavými polepmi a vzdelávacími postermi.  

Učebňa má široké využitie, v popoludňajších hodinách môže byť taktiež 

využívaná na doučovanie žiakov, krúžkovú činnosť alebo zasadnutia žiackej 

školskej rady.  

Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

 

Vyhodnotenie Topoľčianskej bežeckej ligy 2020 

Gratulujeme nášmu žiakovi Adamovi 

Novotnému, ktorý sa umiestnil na 1. mieste 

v kategórii CH1 Topoľčianskej bežeckej 

ligy. Pretekov TBL sa zúčastnilo celkom 75 

pretekárov. Do záverečného hodnotenia 

bolo podľa propozícií TBL zaradených 31 

pretekárov. Pretekárom na hodnotených 

miestach odovzdali ceny organizátori TBL 

a primátorka mesta Topoľčany.  

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

 

 



Spolu múdrejší 2 

Aj tento školský rok sa majú možnosť žiaci 

doučovať v rámci  projektu MŠVVaŠ SR Spolu 

múdrejší 2, do ktorého sme zapojili už po 

druhýkrát. V našej škole doučuje spolu 19 

pedagógov. Cieľom projektu bolo podporiť 

školy prostredníctvom kvalitného a dos-

tupného 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 2 prebieha z profilových predmetov 

slovenský jazyka a literatúra a matematika, cudzí jazyk alebo iný predmet od 

októbra tohto školského roka. Predpokladané ukončenie projektu je do 

konca decembra 2021.  Program Spolu múdrejší 2 je realizovaný 

a financovaný z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie zberu papiera 

V dňoch od 13. – 17. 9.2021 sme v našej 

škole zorganizovali zber papiera. Zberový 

papier je významná surovina, ktorú je 

možné opätovne spracovať. Zo zberového 

papiera sa v SR vyrábajú hlavne 

hygienické a baliace papiere.  Do zberu sa 

zapojili všetky triedy v našej škole. 

Prispeli tým k šetreniu našich lesov. Spolu 

sme vyzbierali 9 870,90 kg papiera. Poďakovanie patrí žiakom, rodičom, 

starým rodičom no i pánovi školníkovi. Prinášame počet kilogramov pri 



jednotlivých triedach. Na 3 najúspešnejšie triedy a 10 jednotlivcov čaká 

sladká odmena. 

 

 

Súťaž Englishstar v školskom roku 2020/2021 

Dňa 16. 6. 2021 sa uskutočnilo 

celoslovenské kolo súťaže z anglického 

jazyka Englishstar. Zúčastnili sa ho aj 

žiaci našej školy. 

Súťažili žiaci 1. až 8. ročníka. Súťaž 

pozostávala z testu, ktorý vypracoval 

každý žiak v určenom časovom limite. Naša škola sa umiestnila na 11. mieste 

s počtom súťažiacich 106 žiakov a priemernou úspešnosťou 83,22%. 

Žiaci, ktorí prejavili záujem o túto súťaž získali ocenenie vo forme diplomu. 

Tí úspešnejší získali diplom so zlatou medailou. Ročníky 1 až 4 boli navyše 

odmenení aj anglickým pexesom. Najúspešnejšou žiačkou našej školy bola 

Hana Vojvodíková, žiačka 1. ročníka, ktorá vyhrala aj vecnú cenu – mobilný 

telefón. 

Martina Majtánová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 



Na záver chceme srdečne poďakovať všetkým súťažiacim za účasť                          

a reprezentáciu našej školy a blahoželáme im k ich úspechu. 

Anna Godálová, učiteľka ANJ-SJL 

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

 

Úspech našej školskej knižnice 

Dňa 9. septembra 2021 sa v Bratislave uskutočnila 15. medzinárodná 

konferencia „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“, na 

ktorej bola za zrealizované podujatia ocenená aj naša školská knižnica. 

Pätnásty ročník konferencie už tradične otvorila Mgr. Rozália Cenigová, 

ústredná metodička pre školské knižnice. Pani Cenigová privítala všetkých 

pozvaných a úvod konferencie patril jej príspevku, v ktorom analyzovala stav 

školských knižníc za rok 2020 a projekty, ktoré sa zrealizovali na podporu 

čítania v roku 2020. 

Nasledovalo vyhlásenie úspešných škôl, ktorých 

školské knižnice získali umiestnenie v projekte 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. 

Toto podujatie sa každoročne realizuje pri 

príležitosti Medzinárodného dňa školských 

knižníc, v minulom školskom roku sa oslavovalo 

26. októbra 2020. Víťazov celoslovenského 

projektu slávnostne ocenila pani Svetlana 

Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ. Naša škola 

sa umiestnila na 7. mieste z niekoľkých desiatok 

zapojených škôl. Slová uznania a vďaky si za 

našu školu vypočuli Mgr. Anna Krajčíková, 

riaditeľka školy a Mgr. Drahomíra Šupová, školská knihovníčka. 

Pokračovaním konferencie boli prezentácie: 

“České děti jako čtenáři v době pandemie COVID-19  - Vít Richter, Národní 

knihovna České republiky, Praha, „Seděli jsme a poslouchali jako pěny“ (učitel 

coby čtenářský socializátor)  - Jiří Trávniček, Ústav pro českou literaturu AV 

ČR, Brno Motivácia žiakov k čítaniu - Silvia Hlavačková, Základná škola, 

Nesvady Náměty na čtenářské aktivity v rámci česko-slovenského projektu 

Záložka do knihy spojuje školy - Lenka Vernerová, Základní škola a mateřská 

škola, Krušovice, Inšpiratívne čitateľské aktivity školskej knižnice v spolupráci 



so záujmovým útvarom Školská knižnica - Ivana Pionteková, Základná škola s 

materskou školou, OlešnáOtvor knihu a vstúp do iného sveta - Katarína 

Hrošovská, Základná škola, Lok.  

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v špeciálnej škole - Eva Kováčiková, Spojená škola internátna, Bytča 

Medzinárodná konferencia mala veľký úspech. Naše srdečné poďakovanie 

patrí predovšetkým Mgr. Rozálii Cenigovej za pozvanie na konferenciu, za 

skvelú spoluprácu a pomoc školským knižniciam. Ďakujeme našej pani 

riaditeľke za úžasnú podporu školskej knižnice a našim školským 

knihovníčkam za vynikajúcu prácu. 
Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

Záložka do knihy spája školy  

Je názov projektu, do ktorého sa tradične 

zapája aj naša škola. Tento rok sa koná 

12. ročník tohto česko-slovenského 

projektu s témou: Očarujúci svet 

knižných príbehov, rozprávok a básní. 

Naši žiaci vyrábali záložky v mesiacoch 

september a október na hodinách čítania 

a literatúry, výtvarnej výchovy, 

pracovného vyučovania a techniky. 

Podarilo sa im zhotoviť tematicky rôznorodé záložky: literárni hrdinovia – 

Harry Potter, Analfabeta Negramotná, Mimoni, rôzne rozprávkové postavy, 

zvieratá. Novinkou sú aj vyšívané záložky, či záložky s citátmi o čítaní. Jednu 

sériu vytvorili žiaci prepletaním, iná mala krásne geometrické vzory. Všetky 

záložky sme zbalili do balíka a poslali do základnej školy vo Varíne. Varín je 

obec na severe Slovenska v okrese Žilina. K záložkám sme pribalili aj 

niekoľko darčekov s logom našej školy a mesta Topoľčany. Veríme, že naše 

záložky sa budú páčiť a potešia našich kamarátov z Varína. 

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

 

 

 

 



Automatický externý defibrilátor na Tribečskej 

Náš zamestnanec Peter Faltys prišiel s projektom mať 

automatický externý defibrilátor v škole. Oslovil ľudí 

prostredníctvom sociálnych sietí i osobne a podarilo sa 

mu získať prostriedky na jeho kúpu. Naša škola má jeho 

zásluhou k dispozícii automatický externý defibrilátor 

ZOLL AED Plus, ktorý je určený na poskytnutie 

neodkladnej defibrilácie. Ďakujeme! Zamestnanci školy 

budú v krátkej dobe preškolení na ovládanie daného 

prístroja.  

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

Festival vedy a techniky AMAVET 2021 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť 

realizuje celoslovenskú prehliadku 

vedecko-technických prác – Festival vedy a 

techniky AMAVET (FVAT). FVAT je 

celoštátnou súťažnou prehliadkou 

vedecko-technických projektov žiakov 

základných a stredných škôl, ktorí 

prezentujú svoju bádateľskú činnosť. Ich 

projekty hodnotí odborná komisia zložená 

z vedcov či vysokoškolských pedagógov. 

Naša škola sa do tejto prestížnej súťaže každoročne zapája. Tento rok sme sa 

15. októbra zúčastnili krajského kola, na ktorom našu školu reprezentoval 

Maxim Kopčan s prácou Význam dážďovky zemnej v pôde. Za svoju prácu 

získal cenu poroty. Žiaka pripravoval. 

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF 

 

Technická olympiáda (školské kolo) 

8. októbra 2021 sa v našej škole konalo školské kolo technickej olympiády 

pre žiakov 5.-9. ročníka. Olympiáda prebiehala online a súťažilo sa v dvoch 

kategóriách (obidve kategórie boli zastúpené). 

A – žiaci 8. a 9. ročníkov 



B – žiaci 5.-7. ročníkov 

V kategórii A súťažili žiaci 7. A triedy – Marek Babala, 

Juraj Ferenčík a Maxim Kopčan. V kategórii B súťažili 

Daniel Holbay, Tomáš Kmotorka a Hana Koncová z 9. 

A triedy. Všetci olympionici boli úspešní, ale do 

okresného kola môžu postúpiť len niektorí. Z 

kategórie A postúpil Juraj Ferenčík a z kategórie B 

postúpili Daniel Holbay a Tomáš Kmotorka. 

Všetkým olympionikom ďakujeme za ochotu súťažiť a postupujúcim zo 

srdca blahoželáme a držíme palce. 

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

 

Jesenná záhrada v plná vitamínov v ŠKD 

Na úvod dostali deti za úlohu 

pomenovať jednotlivé druhy ovocia a 

zeleniny. Milo nás prekvapili, pretože 

svojimi zmyslami pohotovo 

reagovali. Vedeli pomenovať a 

priradiť jednotlivé druhy, kde rastú a 

k čomu patria. Na záver, ako vidieť na 

fotografiách, si pochutnali na 

všetkom, čo si priniesli. 

Veríme, že táto zážitková a hravá forma získania a ochutnávania deti 

pobavila a aj si odniesli nové vedomosti. Touto cestou sa chceme poďakovať 

rodičom i starým rodičom za to, že nám poslali bohatú nádielku jesenných 

plodov.  

Vychovávateľky ŠKD 

Prvoradá je bezpečnosť...  

Naša škola zakúpila difuzéry určené na dezinfekciu priestorov 

školy. Umiestnené sú pri hlavnom žiackom vchode a pri vstupe do 

prístavby. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste. Na dezinfekciu 

priestorov školy používame profesionálny sprejový rozprašovač, 

v ktorom je polymérová, bezchlórová, vodou riediteľná 

dezinfekcia. Pán školník pomocou rozprašovača roztok aplikuje vo veľmi 



malých a ľahkých kvapkách, ktoré sa dostanú do každej časti oblasť, ktorá sa 

má ošetrovať a efektívne dezinfikovať. 

 

Svetový deň zvierat v ŠKD 

Svetový deň zvierat nám pripomína vzťah 

medzi ľuďmi a ríšou zvierat. Aj my v ŠKD si 

tento deň pripomíname a spolu si 

pripravujeme plagáty. Rozhovorili sme sa o 

zvieratách a zážitkoch s nimi. Boli aj úsmevné 

príhody vďaka ktorým sme sa dobre pobavili. 

Zhodli sme sa  v tom, že by boli najradšej, keby 

sa ich zvierací kamaráti ocitli spolu s nimi v našom školskom klube. 

Tento deň bol prvý krát oslavovaný v roku 1931 vo Florencii, počas 

stretnutia ekológov. Zvieratá sú súčasťou a krásou života a život bez nich si 

vieme len ťažko predstaviť.  

Vychovávateľky ŠKD 

 

Medzinárodný deň čokolády v ŠKD 

Deti zo siedmeho a ôsmeho oddelenia v 

ŠKD si pripomenuli „Deň čokolády“. Tento 

deň je určený pre všetkých milovníkov 

čokolády.  

Oslava pripadá na deň, kedy v roku 1550 

bola čokoláda uvedená na európsky trh a 

stala sa tak dostupnou pre ľudí. Čokoláda 

je jedna z najpopulárnejších sladkostí na 

svete. Je okamžitým zdrojom energie pre 

telo i dušu, pomáha odstraňovať napätie 

a stres a zároveň vyvoláva v človeku 

príjemné pocity a pokoj. Práve z tohoto dôvodu si priniesli so sebou z domu 

svoju najobľúbenejšiu pochúťku. Vysvetlili prečo práve tú svoju majú radi, 

porozprávali si o jej histórii, pozreli si spoločne ako prebieha proces jej 

výroby, navrhli podľa svojej fantázie obal na čokoládu ako by mal vypadať 

podľa ich predstáv. Nakoniec si svoje prinesené pochúťky aj zjedli. 

Vychovávateľky ŠKD 



Na slovíčko so špeciálnou pedagogičkou 

Dysortografia 

Postihuje pravopis v 2 oblastiach:  
1. zvýšeným počtom dysortografických chýb 
2. ťažkosťami pri osvojovaní gramatického učiva a pri aplikácii 

gramatických javov 
 
Špecifické dysortografické chyby: 
 rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások 

 rozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni 

 rozlišovanie sykaviek 

 vynechávanie, pridávanie, zámeny písmen alebo slabík 

 nerozoznávanie hranice jednotlivých slov v písmen 

 

 

Školská špeciálna pedagogička 

Konzultačné hodiny: 

utorok 13:30 – 15:30 hod. 

štvrtok 13:30 – 15:30 hod. 

individuálne – podľa dohody 

 
Marcela Šustrová, špeciálna pedagogička 

 

„Ešte sa nepoznáme...“  

Od septembra tohto školského roku som nastúpila na ZŠ 

Tribečskú na pozíciu školského psychológa. V mojej 

starostlivosti sú žiaci so všeobecným intelektovým 

nadaním a tiež žiaci so zdravotným znevýhodnením 

(ADHD, ADD, PAS).  

Ako odborný interný zamestnanec školy spolupracujem 

hlavne s vedením školy, pedagogickými zamestnancami, 

so školskou špeciálnou pedagogičkou a výchovnou 

poradkyňou, ako aj s pracovníkmi poradenských 

zariadení. Pri svojej práci kladiem dôraz na harmonické 



medziľudské vzťahy a pozitívnu klímu v triedach a na pracovisku. 

V neposlednom rade som tu pre všetkých žiakov I. a II. stupňa, ktorí sa môžu 

na mňa obrátiť v prípade potreby a poskytnutia individuálneho konzultačno-

poradenského stretnutia v oblasti – učenia, vzťahov s rovesníkmi, rodiny. 

Rodičia žiakov našej školy ma môžu taktiež bezodkladne vyhľadať 

a informovať o spozorovaných zmenách v prežívaní a správaní dieťaťa 

v škole ako aj domácom prostredí.  

Som tu pre Vás k dispozícii denne od 7:00 do 15:00 a nájdete ma v miestnosti 

č. 20 v prízemí budovy školy. Teším sa na každú jednu spoluprácu s Vami. 

Vytvorme spoločne žiakom našej školy pocit bezpečia, prijatia a láskavosti.  
                                                                 Zuzana Vrbinčíková, školský psychológ 

 
 

Rozhovor s novou pani učiteľkou Katarínou Šlosárovou 

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? 

Učiteľkou som sa chcela stať od materskej škôlky. 

Už tam som rada pomáhala a hrala sa s mladšími 

spolužiakmi a celkovo som mala a stále aj mám 

rada deti. Už pani učiteľkám v škôlke som hovorila, 

že budem aj ja učiteľkou. A splnilo sa mi to. Dúfam 

len v to, že ma budú mať moji žiaci radi a že budem 

dobrou a inšpiratívnou učiteľkou, čo žiakov veľa 

naučí.                                                             

Aké predmety učíte a prečo ste si vybrali 

práve tieto predmety? 

Učím slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk. 

Tieto predmety mám vyštudované. Slovenčinu som mala rada na ZŠ aj na 

gymnáziu, bavila ma, rada čítam, avšak radšej mám jazyk ako literatúru (ale 

to neznamená, že literatúru nemám rada). Ruský jazyk som sa začala učiť na 

gymnáziu a obľúbila som si ho aj kvôli pani učiteľke, ktorá nás učila. A keď som 

sa rozhodovala, čo ísť študovať, rozhodla som sa preň. Okrem týchto dvoch 

predmetov učím na tejto škole aj etiku, občiansku náuku a techniku. 

Aké sú Vaše prvé dojmy z novej práce? 

Prvé dojmy z novej práce sú pozitívne. Je to nová etapa v mojom živote, na ktorú 

som si musela zvyknúť a najmä uchytiť sa. Rada (spolu)pracujem so žiakmi, 

poskytujem im nové informácie, robíme aktivity, spoznávame sa. Už si 



pamätám mená väčšiny žiakov, ktorých učím, tak tomu som rada. Kolegovia sú 

priateľskí, ochotní pomôcť, takže zatiaľ sa mi veľmi páči na škole. Dúfam, že 

mi táto práca pôjde len lepšie a lepšie. 

Aké sú Vaše záľuby a ako trávite svoj voľný čas?  

Ako som už spomenula, rada čítam, no taktiež rada varím a pečiem. 

S kamarátmi chodíme radi na výlety, na turistiku. Počas jesenných a zimných 

dní chodím rada na prechádzky. Rada si pozriem dobrý film či seriál. 

Aký máte vzťah k športu? 

Aktívne nešportujem. Mám však rada bicyklovanie, korčuľovanie či napríklad 

bedminton, stolný tenis. Párkrát v roku idem na turistiku, rada chodím na 

prechádzky. Som dobrovoľnou hasičkou v našej obci a pred pár rokmi som 

chodila na hasičské súťaže. 

Aké máte dobré a zlé vlastnosti? 

K dobrým vlastnostiam by som zaradila pomáhať iným, empatia, 

zodpovednosť a k zlým vlastnostiam to, že nie som príliš trpezlivá a že som 

nerozhodná. A to, že stresujem. Ale myslím si, že je ťažké sám seba opísať, blízki 

by ma opísali možno inak.  

Ako sa vidíte o desať rokov? 

O desať rokov sa vidím už ako skúsenejšia, viac „oťukaná“ pani učiteľka 

s praxou a verím v to, že stále s chuťou vzdelávať a vychovávať žiakov, plná 

energie.  

Ako ste trávili jesenné prázdniny?  

Jesenné prázdniny som trávila  s rodinou v teple a s čajom v ruke. Oddýchla som 

si na pár dní od ranného vstávania a načerpala trochu energie na ďalšie 

pracovné záležitosti. Taktiež som bola zapáliť sviečky na cintorín svojim 

blízkym, ktorí už nie sú medzi nami.  

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

Ťažká otázka, no pravdepodobne by to bolo zdravie, pretože to je v živote 

dôležité a cenné, dobrých a úprimných ľudí okolo seba, pretože vtedy všetko 

lepšie funguje, a múdrych, pracovitých žiakov, s ktorými bude radosť 

spolupracovať.  

Dávid Božik 5.C, Diana Krošláková 5.C, žiacki redaktori 

 



Dramatizácia povesti Sokoliar Tomáš 

Kto by nepoznal povesť Sokoliar Tomáš od 

Jozefa Cígera Hronského? Hronský v nej 

zachytáva príbeh chlapca Tomáša, ktorý sa po 

tragickej smrti otca stal čriednikom 

veľkomožného pána Baláža a po životných 

útrapách a strastiach sa v závere aj vďaka 

skvelému zmyslu pre prírodu a porozumenie 

reči zvierat stane najvýznamnejším 

sokoliarom na Zvolenskom zámku.  

Žiaci ôsmeho ročníka  si vyskúšali realizáciu krátkeho 

divadelného predstavenia  bez akejkoľvek pomoci a 

pripravili ju vo vlastnej réžii od rozdelenia úloh, cez 

rekvizity a kostýmy až po premiéru. Dramatizácia bola 

príjemným prekvapením a spestrením vyučovania, 

pričom si žiaci mohli okrem hereckého umenia 

vyskúšať aj prácu v tíme, organizačné schopnosti a 

prezentačné zručnosti.  

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

 

V 6. B ožili bábky  

Učiť sa o bábkovom divadle bez bábok? 

To by bola nuda, povedali si žiaci 6.B a 

na hodinu literatúry si pripravili 

bábkové postavičky, ktoré si 

vlastnoručne vyrobili. Matúš Trnik a 

Richard Hraško využili ponožky, ktoré 

už nemajú pár, Félix Uhlár bábiku a 

vyrobili veselé maňušky. Lucka 

Ferková vyslobodila zo služby v 

kuchyni mamkinu varechu a premenila ju na krásnu javajku, a aby bola 

zostava kompletná – Sebastián Gajdoš vyrobil takmer dokonalého rytiera v 

podobe javajky. Žiaci si pre ostatných spolužiakov pripravili milé 

predstavenie a všetci v triede sa na chvíľu ocitli v bábkovom divadle. 

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

 

 



Nočný beh – naša škola nechýbala 

Nadšenci z Informačného centra mladých v 

Topoľčanoch pripravili aj v roku 2021 atraktívny 

beh nočným mestom.  Šiesteho ročníka sa 

zúčastnili aj pani učiteľky Mgr. Soňa Májiková a 

PhDr. Annamarie Mikulová.  

Kostol odbil  osem hodín večer a takmer päťsto 

bežcov sa rozbehlo do ulíc. Stovky nadšencov 

povzbudzovali mladých, starších, pomalých i 

rýchlych a dodávali im potrebnú energiu. 

Atmosféra bola úžasná a srdcia bili bežcom i 

fanúšikom. Približne po polhodinke dorazili do 

cieľa víťazi. Naše pani učiteľky mali za nimi pár 

minút meškanie, ale dobehli s úsmevom na tvári a s výsledkom 7,5 km v čase 

40 minút boli spokojné a hoci oficiálne nezvíťazili, ukázali svojim žiakom, že 

sny si treba plniť v každom veku. 

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

 

Anketa 

Pýtali sme sa našich piatakov, 

 ako sa im páči na druhom stupni... 
 

Sebastián Jankula 

Na druhom stupni sa mi páči, ale niektoré predmety sú ťažké. 

Najťažšia je geografia. Najradšej mám dejepis. Na druhom 

stupni je dobré, že sa viac toho naučíme. 

 

 

Nella Bujnová 

Veľmi sa mi páči na druhom stupni. Konečne máme bližšie 

knižnicu. Najviac zo všetkého ma bavia domáce úlohy.  

 

 

 

 



 

Teo Halmo 

Na druhom stupni je dobre, niektoré predmety sú o niečo 

ťažšie. Výhoda je, že tu je viac tried vedľa seba, väčšia 

chodba. Z predmetov mám rád matematiku. 

 

 

Katarína Pitronová 

Teraz na druhom stupni máme viac nových učiteľov. Je dobré, 

že máme bližšie knižnicu, máme aj peknú triedu. Najradšej 

z predmetov mám techniku. Robili sme z papiera chobotnicu 

a nabudúce budeme robiť škatuľku.  

 

Roman Botka 

Mám rád našu triedu. Na každý predmet máme iného učiteľa, 

najviac ma baví informatika s triednym.  

Bianka Spodniaková, 7. B žiacka redaktora 

 

Dejepis... tak trochu inak v 5. B 

21.októbra 2021 sme mali hodinu dejepisu v 5.B. 

Dve žiačky a jeden žiak si pre nás ostatných 

pripravili prekvapenie. Dominika Ďuračková 

priniesla veľmi staré mince (strieborné, medené, 

bronzové) aj papierové bankovky rôznych štátov. 

Žiaci si ich so záujmom prezerali a pýtali sa, odkiaľ 

tá, ktorá minca pochádza. Natália Budošová 

priniesla tri fotografie starých Topoľčian. Žiaci na 

nich mohli vidieť už neexistujúci hotel Koruna i 

hotel Tribeč, ako aj pohľad na slávny Pivovar 

Topvar Topoľčany. 

Tretím prekvapením bolo, že žiak Matej Žák priniesol do triedy veľmi starú 

heligónku. Matej na nej chvíľu hral (aj ja som si ju vyskúšala a aj niektorí 

žiaci) a potom nám všetkým vyrozprával príbeh, ktorý sa s ňou viaže. 



Matejov starý otec sa volá Jaromír Patráš. Pochádza z dediny Podkonice 

(blízko Slovenskej Ľupče a Banskej Bystrice). Narodil sa 12.augusta 1940. 

Čiže teraz má presne 81 rôčkov. 

Tento príbeh sa stal v roku 1944, keď mal Matejov starý otec štyri roky. 

Pamätá si, že do ich rodného domu prišli Nemci a zabrali si časť ich domu a 

na istý čas tam zostali bývať. Bolo to v čase Slovenského národného 

povstania. Jeden z tých Nemcov vyhrával na tejto heligónke večer čo večer. 

Matejov starý otec spomína, že nakoniec keď odchádzali z ich domu, tak mu 

tú heligónku nemecký vojak daroval... A on mu dal za to kúsok masla. 

Aj takéto príbehy sa stali počas 2.svetovej vojny. História ... to nie sú len 

dátumy, fakty, pojmy a memorovanie, história, to sú aj skutočné príbehy, 

prostredníctvom ktorých sa dozvedáme, ako žili naši starí rodičia. 

A ja ďakujem všetkým trom žiakom za zážitkové obohatenie na hodine 

dejepisu. 

Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 

 

Október v ŠKD - Mesiac úcty k starším 

Je tu mesiac október. Tak ako každý rok si aj 

v tomto období pripomíname mesiac úcty k 

starším. Treba ju prejavovať počas celého 

roka, nájsť si čas, milé slovo a úsmev pre 

starších neustále. Spolu s deťmi sa všetky p. 

vychovávateľky porozprávali o starých 

rodičoch. Celý mesiac sa venovali tejto téme 

a na záver deti zhotovili pekné pozdravy pre 

svojich starých rodičov. Veríme, že všetkých potešili a svojou troškou prispeli 

k rozveseleniu ich jesene života.  

Vychovávateľky ŠKD 

 

 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


