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Úvodník 
V decembrovom čísle 3bečana vám prinášame opäť novinky zo života 

a diania školy.  Škola je plná mladých ľudí, a preto aj aktivít, ktorými 

odstraňujú nielen nevedomosť, ale najmä nudu. Súťaže, športy, prednesy... 

spieva v našej školskej hymne Barbora Balúchová. A je to presne tak. 

Prinášame vám výsledky rôznych súťaží a olympiád. Víťazi školských kôl sa 

so svojimi učiteľkami a učiteľmi pripravujú na ďalšie vyššie kolá. Tento 

školský rok doteraz najväčší úspech dosiahla Ester Gočová so svojím 

projektom z predmetu biológia. Našu školu reprezentovala až 

v celoslovenskom kole. Svoj projekt vám Ester bližšie opíše v našom 

časopise.  

Jednou z najobľúbenejších aktivít školy sú exkurzie, ktorých bolo za 

posledné dva mesiace dostatok, išlo najmä o literárne a poznávacie exkurzie 

do divadiel či Viedne. 

Jeseň sa preklenula do zimy a my sa už nevieme dočkať najkrajších sviatkov 

roka – Vianoc. Pred Vianocami je to v škole vždy najkrajšie, dokonca ešte 

krajšie ako v júni pred letnými prázdninami. Všetko je pekné, vyzdobené 

a my sme akosi prirodzene, nenútene lepší a vľúdnejší. Žiaci si svoje triedy 

originálne vyzdobili a naozaj sa im neraz podarilo zachytiť v nich pravé 

kúzlo Vianoc. Možno už tým, že každý sa snažil priložiť ruku k dielu a žiaci 

na výzdobe pracovali tímovo a spolupatrične. Dvakrát im netrebalo 

pripomínať ani možnosť zapojiť sa do projektu Vianoce z krabičky. 

S nadšením naše deti prinášali darčeky, hoci i drobnosti darované zo srdca 

pre našich kamarátov z detských domovov. Vrcholom predvianočného 

obdobia bola Burza hračiek, ktorou sme spolu pomohli OZ Topoľčianske 

packy – Karanténna stanica Topoľčany. Aj o týchto aktivitách sa bližšie 

dočítate na stránkach nášho decembrového vianočného vydania časopisu.  

 

Pod všetkým novodobým materializmom Vianoc napokon vždy nachádzajme 

ich pravú podstatu – lásku. A myslím si, že to bude práve ona, ktorá má 

zásadný vplyv na všetky naše ostatné hodnoty. Preto všetkým na svete želám 

nielen láskavé Vianoce, ale aj láskavý celý nový rok 2023! 

nájdete na web s  Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečana, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 8. B 
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Príhovor riaditeľky školy 

Vážení čitatelia! 

Opäť nastal čas bilancovať uplynulé mesiace. Rok 2022 bol náročný po 

mnohých stránkach, ale priniesol aj veľa radosti a úspechov. V našej škole 

sme toho stihli veľa, o čom svedčia aj stránky jednotlivých vydaní nášho 

školského časopisu. Verím, že sa v každom z nás zakorenila aspoň jedna 

príjemná spomienka.  

Dovoľte mi v mene vedenia školy poďakovať za spoluprácu, pochopenie, 

spoločné chvíle a zvládnuté výzvy v roku 2022 a zaželať šťastný, pokojný, 

úspešný a v zdraví prežitý rok 2023.  

Vážte si to, čo máte, buďte vďační a nič neľutujte. Zabudnite na to, čo vás 

zranilo a buďte šťastní za tých, ktorí vás milujú. Nikdy nestrácajte vieru v 

seba. Tešte sa na to, čo príde. Pomáhajte iným a ukážte svoje dobré srdce. 

Nech všetko, čo robíte, má pre vás zmysel a nech sa vám vráti, čo dávate.  

Nech nový rok 2023 prinesie 365 dôvodov na radosť a splní všetky 

očakávania!  

S úctou  Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

 

 



Nové divadlo v Nitre 

Dňa 4.11.2022 žiaci 5.A,B,C,D a 6.A vyrazili za 

kultúrnym zážitkom do Nového divadla v Nitre. 

Spoznali zároveň nové divadelné priestory 

v Dome Matice slovenskej. Z ponuky predstavení 

si vybrali inscenáciu „Rojko“. Príbeh na motívy 

britského autora Iana Mc Ewana bol plný 

dynamiky, prekvapení ale hlavne dobrodružstiev 

hlavného hrdinu s posolstvom zmeny života 

k lepšiemu. Niesol sa v duchu detských snov, ktoré menia svet na krásnu 

a spravodlivú „rajskú“ záhradu. Žiakov zjavne zaujalo odzrkadlenie sveta 

desaťročného Petra, hlavne riešenie každodenných, vraj „problémových“ 

situácií s jeho sestrou Katkou, ale aj vzťah s mamou, ktorá sa všemožne 

snaží o vyrovnanie ich sporov, niekedy aj bezúspešne, tragikomicky. 

Plní dojmov sa vyučujúce spolu so žiakmi presunuli na obednú prestávku 

do obchodného centra v meste, kde s blížiacim sa vianočným obdobím čo-to 

kúpili aj pre svojich blízkych. Chladný veterný deň tak strávili vcelku 

príjemne a vo veselej nálade sa vrátili domov. Motto dňa: Do skorého 

snívania, priatelia... 
Triedne učiteľky 5. ABCD a 6. A 

 

 

Objavovanie vesmíru 

Témy o vesmíre sú pre žiakov veľmi 

obľúbené. Rozvíjať u detí astronomickú 

gramotnosť sme sa rozhodli rôznymi 

aktivitami. V pondelok 8.11.2022 sa žiaci 

3. A, 4. A, 4. B, 4. C a 4. D vybrali na 

exkurziu do Krajskej hvezdárne a 

planetária Maximiliána Hella v Žiari nad 

Hronom. Žiaci sa dozvedeli plno 

zaujímavých informácií o Slnečnej sústave, jednotlivých planétach, ich 

mesiacoch, o pohyboch vesmírnych telies, rôznych súhvezdiach, princípe 

striedania dňa a noci, fázach Mesiaca... Naši žiaci boli veľmi aktívni a 

prekvapili lektora svojimi vedomosťami o vesmíre. Program v planetáriu im 

poskytol mnoho zaujímavých informácií a nových vedomostí. 



Téma vesmír je nekonečná téma, tak ako je v našom ponímaní chápaný 

nekonečný vesmír. 

V 4.A v priebehu školského roka diskutujeme aj o aktuálnych javoch na 

oblohe. Pravidelne pozorujeme fázy Mesiaca.  

25. októbra 2022 sme mali možnosť sledovať najvýznamnejší astronomický 

úkaz v tomto roku - čiastočné zatmenie Slnka. Pri pozorovaní sme museli 

dbať na dostatočnú ochranu zraku. Na školskom dvore sme vyskúšali 

nasimulovať obeh planét okolo Slnka v ich obežných dráhach. 

V 4.B,4.C a v 4.D žiaci prezentovali svoje projekty o vesmíre. Tešíme sa na 

ďalšie naše astronomické bádanie. 
Zuzana Grauzlová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. A 

 

13. ročník česko-slovenského projektu 

Naša škola sa tradične zapája do česko – 

slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. 

Ani tento rok nie je výnimkou. Tohtoročná téma 

projektu je „ Môj literárny príbeh čaká na Tvoje 

objavenie“ . 

Úlohou žiakov bolo vytvoriť záložku do knihy, na 

ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému 

projektu a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej 

partnerskej školy. Naše záložky tento rok poputujú 

do Dolného Kubína, konkrétne do základnej školy P. 

Škrabáka. Navzájom si vymeníme 440 záložiek žiakov z 1. a 2. stupňa. Do 

ich tvorby sme sa snažili zapojiť šikovné ruky nielen tých väčších žiakov, ale 

aj tých najmenších – prváčikov. Naša snaha a šikovnosť detí sa odzrkadlila v 

mnohých záložkových minidielkach. Veselé zvieratká, rozprávkové 

postavičky, hrdinovia z prečítaných príbehov, s rastlinami, pletené, 

vytvorené kombinovanými technikami, kreslené i maľované. Deti ich tvorili 

s cieľom potešiť našich nových kamarátov v Dolnom Kubíne. Mnohí žiaci si 

napísali na druhú stranu záložiek názvy prečítaných rozprávok a príbehov, 

iní sa spoľahli na fantáziu budúcich majiteľov. 

Dúfame, že naše záložky sa budú páčiť a že aj tie menej vydarené si nájdu 

svoje miesto v zaujímavej knižke. Naše knihy sú už pripravené a žiaci sú už 

plní očakávania, aké záložky vyhotovili žiaci z Dolného Kubína. 
Drahomíra Šupová, knihovníčka, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3.C 

 



Majstrovstvá okresu v šachu 

V pondelok dňa 7. 11. 2022 sa konali 

Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov. 

Turnaj sa uskutočnil v ZŠ Škultétyho 2326/11 v 

Topoľčanoch. Na majstrovstvách sa zúčastnila 

naša škola ZŠ Tribečská, ZŠ Škultétyho, ZŠ 

Bojná, ZŠ Sv. Ladislava, ZŠ Don Bosca a ZŠ 

Horné Obdokovce. 

Celkovo na turnaji o stupne víťazov zabojovalo 

36 šachistov. Z našej školy súťažili Marcel 

Babala z 5. A triedy, Alexander Bobák zo 7. A 

triedy, Peter Tarina zo 7. C triedy, Sebastián 

Košecký z 8. C triedy, Samuel Seleš z 9. B triedy a Adam Ducký z 9. C triedy. 

Pri hre sa využíval švajčiarsky hrací systém na 7. kôl s hracím tempom 2 x 

15 minút. V kategórií starší žiaci sa umiestnili na druhom mieste Sebastián 

Košecký z 8. C triedy a na treťom mieste Peter Tarina zo 7. C triedy. Ocenení 

získali diplom a medailu a postupujú na Majstrovstvá nitrianskeho kraja, 

kde budú svojimi výkonmi reprezentovať našu školu. Všetkým 

zúčastneným ďakujeme za skvelé výkony a víťazom blahoželáme ku 

krásnemu umiestneniu. 
Marcela Krajčovičová, asistentka učiteľa 

 

Pátrači z II.C v knižnici 

Druháci sa počas dňa stali usilovnými 

pátračmi, ktorí pracovali s knihami. Všetci 

premýšľali, hľadali, čítali, tvorili a pátrali... 

Mali zistiť, kto býva v školskej knižnici. 

Hádali hádanky, riešili hlavolamy, 

premýšľali nad nápovedami, ktoré im 

ukázali cestu ku knihám. Dočítali sa, že v 

knihách a teda aj v knižnici, bývajú rastliny, 

zvieratká, planéty, hviezdy, čarodejníci... Všetky informácie si dôkladne 

zapísali. Na záver pátrania vymysleli Cinquain o knižnici. Pátranie sa im 

veľmi páčilo a určite knižnicu ešte navštívia, aby spoznali nové, zaujímavé 

príbehy.  
Jana Rumanová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 2. C 



5. A v Tribečskom múzeu 

Žiaci 5.A triedy v rámci hodiny dejepisu 

navštívili 15.novembra 2022 Tribečské 

múzeum v Topoľčanoch . Výstava niesla 

názov : „ Bojná - hradisko našich predkov.“ 

Archeologická výstava približuje život 

našich predkov v dôležitom mocenskom, 

remeselníckom a obchodnom centre hornej 

Nitry z obdobia 8.- 9.storočia, neďaleko obce 

Bojná - hradisko Valy. 

Žiaci videli množstvo exponátov : železné 

hrivny, poľnohospodárske nástroje, zbrane, keramiku, ozdoby na konský 

postroj, šperky, bronzový zvon a zlaté plakety. Na záver výstavy im bol 

premietnutý 10 - minútový dokumentárny film o hradisku Bojná - Valy. 
Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL 

 

OSJL (okresné kolo) 

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s 

okresnou komisiou olympiády zo slovenského 

jazyka a literatúry v okrese Topoľčany 

zorganizoval dňa 10. novembra 2022 XV. 

ročník OSJL. Olympiáda sa konala prezenčnou 

formou v Základnej škole na Gogoľovej ulici v 

Topoľčanoch. 

Našu školu reprezentovala víťazka školského 

kola Nicol Šuranová, žiačka 9. C triedy. Žiačku vyučuje a na súťaž 

pripravovala pani učiteľka Oľga Omastová. Na súťaži žiačku sprevádzala 

pani asistentka Veronika Vystavilová. 

Online test pozostával z 25 pomerne náročných úloh, zameraných na 

čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením a teoretické vedomosti. 

Okrem testu žiaci vypracovávali písomnú časť, ktorá pozostávala z 

transformácie testu na rozprávku. Okresné kolo OSJL ukončili žiaci 

rečníckym prejavom. 

Súťaže na okresnej úrovni sa zúčastnilo 14 víťazov školských kôl. 

Rozhodujúce pre víťazstvo boli jednotlivé testované časti. 



Hoci sa naša žiačka Nicol Šuranová neumiestnila na prvých troch priečkach, 

táto skúsenosť ju určite obohatila. Ďakujeme našej žiačke za reprezentáciu 

školy. 

 Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečana, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 8.B 
Veronika Vystavilová, asistentka učiteľka 

 

 

Komunitný ovocný sad 

V našom meste vzniká komunitný 

ovocný sad, ktorý budú tvoriť 

vzácne staré a krajové odrody. Je to 

unikátnym projekt, ktorý je na 

Slovensku prvý svojho druhu. 

Garantom projektu je nezisková 

organizácia CEEV Živica. 

Žiaci 9.C triedy mali možnosť sa 

toho projektu aktívne zúčastniť. 

Boli pre nich pripravené aktivity. Ochutnali dobrotky z ovocia - sušené 

ovocie, koláčiky, jablčný mušt a zasadili dva ovocné stromčeky. Naučili sa 

upraviť koreň stromčeka, zatĺcť kôl - oporu k stromu, upevniť pletivo, ako 

ochranu pred zvieratkami. 

Dúfam, že takýchto projektov na Slovensku a v našom meste bude čoraz 

viac. Potrebujeme množstvo asfaltu a betónu vykompenzovať zelenými 

plochami a novými stromami. 
Dana Kopencová, učiteľka TECH-VYV, triedna učiteľka 9. C 

 

Šarkaniáda v ŠKD 

Pekné jesenné popoludnie sme si v ŠKD spríjemnili 

zábavnou Šarkaniádou. Nad školským ihriskom sa 

vznášali krásne pestrofarebné šarkany rôznych veľkostí, 

farieb a druhov, vlastnoručne vyrobené alebo kúpené. 

Deti behali, výskali a veľmi sa snažili, aby šarkany lietali. 

Deťom sa akcia veľmi páčila. 
Vychovávateľky ŠKD 

 

 

 



Vlastná tvorba 

Pochabené rýmy 

Damián Marko 4. B 

 

Mal som doma pekné tričko, 

 na zemi som našiel sklíčko. 

Moja sestra veľmi rýchla, 

na ňom sa strašne pichla. 

Náš papagáj zatiaľ  kričí, 

aj kanvica strašne syčí. 

V tejto džungli chýba opica, 

dal by som jej meno Škorica. 

 

Šialené rýmy 

Lucia Jančeková  4. B 

 

Vtáčik  mal zlomené krídlo, 

preto som mu spravil  bidlo. 

Keďže letel cez múrik, 

potkol sa neborák o múrik. 

Bola to veľká chyba, 

Tak to v živote býva. 

 
Dana Strejčková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 4. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSLOBODUZUJE ŽIAKA  OD ÚSTNEHO SKÚŠANIA 

Pravidlá: 

 1 žiak môže za 1 obdobie uplatniť iba 1 žolíka 

na 1 predmete 

 Žolík je platný od 9.1.2023 do 17.2.2023 



Jesenné tvorenie v ŠKD 

Jeseň nám poskytuje nielen pestrosť farieb, 

ale aj prírodný materiál, ktorý si deti 

nazbierali počas vychádzok v prírode a 

využili na jesenné tvorenie a hranie v ŠKD. V 

jednotlivých oddeleniach zhotovovali práce z 

jesenných plodov, prírodných materiálov, ale 

aj z farebných papierov s jesennou 

tematikou. Deti maľovali, kreslili, lepili, odtláčali, stavali. Jesennú krásu 

preniesli do svojich výtvorov, ktorými si vyzdobili triedu a chodby školy. 
Vychovávateľky ŠKD 

Literárna exkurzia Nitra 

Dňa 18. novembra 2022 v piatok sa triedy 8. BCD spolu so svojimi 

triednymi učiteľmi vybrali do Nitry na literárnu exkurziu do Divadla 

Andreja Bagara na novouvedenú hru Rozsobáše. 

Adaptácia piatich dosiaľ nezdivadelnených poviedok B. S. Timravy, ktorá na 

pôdoryse vzťahov a konfliktov prameniacich z majetkových sporov a 

dobových konvencií s osobitým humorom vykresľuje podstatu slovenskej 

nátury. Režisér Matúš Bachynec sa k Timrave vracia už po tretíkrát – jeho 

vzťah k slovenskej klasike sa v minulosti pretavil do viacerých 

pozoruhodných inscenácií. 

Žiakom sa inscenácia páčila. Zhodli sme sa na tom, že Timrava je obsahom 

svojich prác stále aktuálna a teda nadčasová. Po kultúrnom a umeleckom 

zážitku sme sa všetci presunuli na krátku obednú prestávku do nákupného 

centra Mlyny, odkiaľ sme sa už vrátili všetci šťastne domov. 
Triedni učitelia 8.BCD 

 

 

 



Trenčiansky robotický deň - 2022 

V dňoch 9.11.2022 a 10.11.2022 sa konal 16. ročník - Trenčiansky robotický 

deň - 2022. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a organizátorom Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 

Trenčín. Jedná sa o medzinárodnú súťažnú prehliadka robotov, ktorej 

cieľom je ukázať potenciál žiakov základných a stredných škôl ako 

technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im 

priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych 

zamestnávateľov zameraných na robotiku, programovanie, strojárstvo a 

automatizáciu. 

Našu školu na súťaži reprezentovali žiaci robotického tímu XLC - Adam 

Ducký (9.C), Martin Jaško (9.C) a Oliver Arzt (6.D) pod vedením Ing. 

Rastislava Gažího.  Súťažili sme v kategórii Follower Easy a DoiT! pre 

základné školy do 16 rokov.  

V kategórii  DoiT! to dopadlo pre nás vynikajúco, prešli sme dráhu pred 

bludiskom na predbežnom 3. mieste v poradí. Potom nás čakolo bludisko. 

Ani jeden z tímov ZŠ a SŠ neprešiel bludiskom.  Náš robot XLC02 ako jediný 

dvakrát prešiel autonómne bludiskom úspešne až do cieľa. Tento fakt bol 

rozhodujúci v rámci celej súťaže v kategórii DoiT! a náš tím vybojoval 

1.miesto.  

V kategórii v kategórii Follower Easy s našim robotom XLC01 sme sa 

celkove umiestnili po troch kolách na 15. mieste z 30. súťažiacich 

Potešením na súťaži bolo vidieť zaujímavé exponáty z oblasti robotiky, 3D 

tlače, využitia robotov v priemysle a žiacke exponáty, ale aj našich bývalých 

žiakov dnes reprezentujúcich stredné školy. Naši bývalí žiaci a členovia 

robotických tímov Jakub Bohunický, Martin Šuriak, Samuel Peter a Šimon 



Peter taktiež úspešne reprezentovali a vybojovali 2. miesto v kategórii 

Follower Easy pre stredné školy nad 16 rokov. 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme. 
Rastislav Gaži, školský informatik 

Čaro adventu v ŠKD 

Piatkové popoludnie – úplne obyčajný deň, 

až do chvíle akoby sme sa prestali ponáhľať. 

V školskom klube detí sme zatvorili za sebou 

dvere, privítali rodičov a pustili sa do výroby 

adventných vencov. Deti spolu s rodičmi boli 

neuveriteľne šikovné, tvorivé, vnímavé a 

deti iné – ,,také vianočné“. Dňa 27.12.2022 si 

zapaľujeme prvú sviečku, plamienok nádeje 

na adventnom venci. Prajeme Vám krásny adventný čas. 
Vychovávateľky ŠKD 

Školská exkurzia – Vianočná Viedeň 

Dňa 24.11.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka 

zúčastnili školskej exkurzie - Vianočná 

Viedeň. V dopoludňajších hodinách si 

žiaci vyskúšali úroveň svojich vedomostí 

z nemeckého jazyka priamou činnosťou - 

nakupovaním v SCS Shopingu. Popoludní 

sme spoločne navštívili Technické 

múzeum, v ktorom si deti preverili 

zákony fyziky, mechaniky a optiky 

v interaktívnych činnostiach. Na záver dňa sme si prezreli historické 

centrum Viedne- Hofburg, ktorého súčasťou je Sissi múzeum a Španielska 

jazdecká škola. Navštívili sme aj najväčšiu viedenskú katedrálu  

Stephansdom – Katedrálu svätého Štefana. Po prehliadke katedrály sme si 

užili vianočnú atmosféru na vianočných trhoch. Nádherná a veľkolepá 

vianočná výzdoba historického centra Viedne ani tento rok nesklamala naše 

očakávania. Už teraz sa tešíme na vianočnú Viedeň 2023.  

Adriana Gočová, učiteľka NEJ-BIO, triedna učiteľka 9. A 

 

 



Olympiáda v anglickom jazyku  

V učebni na treťom pos-

chodí bolo v dňoch 15. 

a 16. novembra rušnejšie 

než inokedy. Úctyhodný 

počet detí sa totiž zúčastnil 

písomnej časti olympiády 

v anglickom jazyku. 

V kategórii 1A si svoje 

vedomosti overilo 21 

žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka,  29 ôsmakov a deviatakov zase 

bojovalo o postup v kategórii 1B. V oboch kategóriách sa žiaci „zapotili“ pri 

náročných úlohách z anglickej gramatiky, slovnej zásoby a čítania 

a počúvania s porozumením. Žiaci s najvyšším počtom bodov v písomnej 

časti olympiády postúpili do ústnej časti, kde mali za úlohu vymyslieť 

príbeh k obrázku a následne bol hodnotený ich prejav na základe situačnej 

úlohy. Tí najlepší z najlepších boli v kategórii 1A Lenka Prochászková (7. A) 

a Timea Budajová (9. C) v kategórii 

1B, ktoré postupujú do okresného 

kola.  V kategórii 1A sa na druhom 

mieste umiestnil Oliver Lukačovič (7. 

A)  a na treťom mieste Dávid Božik (6. 

C), v kategórii 1B obsadila druhé 

miesto Nela Černá (9. C) a tretie 

miesto Andrea Šuriaková (8. A).  

Všetkým mladým milovníkom anglického jazyka ďakujeme za účasť 

a víťazom prajeme 19. januára 2023 veľa šťastia v okresnom kole. 
  Vyučujúce anglického jazyka 

 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

Žiaci našej školy sa dňa 29. 11. 2022 zúčastnili divadelného predstavenia 

v anglickom jazyku. Divadelné centrum v Martine si pre nás tentokrát 

pripravilo až dve predstavenia – jedno pre žiakov 3. a 4. ročníka s názvom 

„Lazy goat“ (Lenivá koza) a druhé pre žiakov 5. až 9. ročníka s názvom „Last 

wish“ (Posledné želanie).  



Obe predstavenia trvali približne 60 minút, počas 

ktorých si žiaci obohatili svoju slovnú zásobu 

a boli v kontakte s cudzím jazykom. Príbehy boli 

plné humorných situácií doplnené anglicko-

slovenskými piesňami. Samozrejme nemohlo 

chýbať ani morálne ponaučenie vyplývajúce 

z príbehov. Divadelníci prispôsobili dej mladému 

divákovi a používali jednoduchú a zrozumiteľnú 

angličtinu, čím umožnili porozumenie žiakom všetkých jazykových úrovní. 

Ďakujeme za jedinečný kultúrny zážitok a tiež spoluprácu ostatných 

kolegov, vďaka ktorým sme mohli toto predstavenie navštíviť. 
Vyučujúce anglického jazyka 

 

Geografická olympiáda 

23. novembra 2022 sa konalo online školské kolo 

geografickej olympiády. V kategórii E (8.- 9. 

ročník) súťažilo 7 žiakov, v kategórii F (6.-7. 

ročník) súperilo 13 žiakov a v kategórii G (5. 

ročník) boli 3 žiaci. Všetci žiaci boli úspešní 

riešitelia, pretože dosiahli viac ako 55 bodov . Do 

okresného kola postupujú prví traja. 

Z kategórie G postupujú: 

1. miesto Adam Rusňák (5. D) 

2. miesto Dárius Némethy (5. B) 

3. miesto Jakub Šlosár (5. D) 

 

Z kategórie F postupujú:  

1. miesto Filip Slamka (7. A) 

2. miesto Ondrej Merka (6. C) 

3. miesto Jerguš Tuček (6. A) 

 

Z kategórie E postupujú:  

1. miesto Lukáš Valaský (9. A) 

2. miesto  Matúš Burian (9. A) 



3. miesto Marek Babala (8. A) 

 

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť  a vzornú reprezentáciu školy. 

Postupujúcim riešiteľom prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 
Johana Fabová, učiteľka GEG-BIO, triedna učiteľka 5. A 

 

Projektové vyučovanie Duchonka-Kulháň 

V súčasnej dobe je pre žiakov potrebné vedieť informácie vyhľadať, 

spracovať a využiť v praktickom živote. Jednou z možností ako motivovať 

súčasného žiaka je  práve projektové vyučovanie. Preto sme sa aj my so 

žiakmi 5. ročníka vybrali na lesnícky náučný chodník Duchonka-Kulháň.  

Žiak chce vedieť, prečo sa učí, aký je cieľ jeho snaženia. Ako využije v živote 

to, čo sa v škole naučil. V projektovom vyučovaní Duchonka-Kulháň sme 

spojili 3 predmety: biológiu, geografiu a matematiku. Využívali sme nielen 

získané vedomosti žiakov, ich čitateľskú gramotnosť, ale aj praktické 

zručnosti. Pri vyhľadávaní informácií žiakom pomáhali najmä informačné 

panely, kde sa mohli dočítať napríklad o veternej smršti, ktorá vyvrátila 

stromy na ploche 850ha, o najstarších stromoch, ktorých vek sa pohybuje 

od 300-550 rokov...  

Pozornosť a zručnosť žiakov sme overili pomocou pracovných listov. Ich 

úlohami bolo napríklad zakresliť turistickú značku, ktorá označovala cestu, 

po ktorej sme išli. Spoznať podľa opisu názov ihličnatého stromu. Odmerať 

obvod kmeňa ihličnatého a listnatého stromu, následne túto hodnotu 

premeniť  z cm na dm a m. 

Na konci náučného chodníka žiaci pracovali s mapou Považského Inovca. 

Tak si mohli overiť správnosť otázok ako napríklad: Cez ktoré dediny sme 

prechádzali? Čo vieme vyčítať z mapy Považského Inovca?  Veľmi poučná 

bola aj posledná tabuľa s názvom ,,Čo nepatrí do lesa.“  



„Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si zapamätám. Nechaj ma to urobiť 

a ja to pochopím." (Konfucius) 
Johana Fabová, učiteľka GEG-BIO, triedna učiteľka 5. A 

 

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 

Dňa 18.11.2022 sa konalo školské kolo 

olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa na 

nej žiaci z 8.A  a 9.A triedy,  súťažili v kategórii 

1.B.  Školské kolo olympiády  pozostávalo 

z dvoch častí: písomnej a ústnej.  Žiaci 

v jednotlivých častiach mohli  preukázať svoje 

vedomosti v oblasti gramatiky, slovnej zásoby ,čítania a počúvania 

s porozumením. Do ústnej časti postúpili iba žiaci , ktorí mali dostatoční 

počet bodov v písomnej časti. Samuel Držík žiak 9.A triedy ako jediný 

postúpil do ústnej časti. Tu mal žiak vytvoriť príbeh podľa obrázku. Zadanie 

úlohy splnil na  plný počet bodov (50). Na základe počtu bodov žiak Samuel 

Držík získal 1.mieto v školskom kole olympiády.  Našu školu bude 

reprezentovať  v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 18.1.2023.   

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť , a víťazovi gratulujeme a želáme veľa 

šťastia na okresnom kole olympiády. 
Adriana Gočová, učiteľka NEJ-BIO, triedna učiteľka 9. A 

 

 

Rozhovor s pani učiteľkou Oľgou Omastovou 

Jednou z nových pani učiteliek, ktorá začala 

aktuálny školský rok spolu s nami v našej 

škole, je pani učiteľka Oľga Omastová. V škole 

vyučuje najmä slovenčinu a ruštinu, a to 

piatakov a deviatakov. Prinášame vám s ňou 

zaujímavý rozhovor. 

  

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? 

Chcela som byť ako Darinka Rolins v piesni Až 

raz budem učiteľkou 😊 ale spievať neviem...  

 

 



 

Aké predmety učíte a prečo ste si vybrali práve tieto predmety? 

Učím slovenský jazyk a ruský jazyk – neviem ani sama prečo, pôvodne som 

chcela isť na nemčinu, ale rozmyslela som si to.  

 

Aké sú Vaše záľuby a ako trávite svoj voľný čas? 

Voľného času veľa nemám – ale rada čítam knihy alebo chodím do prírody. 

 

Aký darček by Vás na Vianoce najviac potešil? 

Veľa snehu od Perinbabky 😊  

 

Ako trávite vianočné sviatky? Dodržujete nejaké zvyky? 

V teplákoch doma na gauči... nijaké extra rodinné zvyky nemáme, asi iba také 

ako väčšina rodín v tento deň – kapor, med, oblátky, orechy v štyroch rohoch 

kuchyne. Ale Sám doma nesmie chýbať!  

 

Aký máte vzťah k športu? 

Veľmi dobrý, mám rada šport, podporujem deti, ktoré majú tiež pozitívny 

vzťah k športu.  

 

Ako sa vidíte o desať rokov? 

Netuším, nikdy nemyslím na ďalekú budúcnosť.  

 

Kde a čo ste študovali? 

Nitra – UKF učiteľstvo SJL/RJL 

 

Keď ste chodili na základnú školu, čo sa Vám v škole najviac páčilo 

a čo nepáčilo? 

Nepáčilo sa mi – keď sme cez veľkú prestávku museli chodiť po chodbe dokola 

miestnosti (nenávidela som to...), učiteľka slovenčiny v 9. ročníku, ktorá ma 

často vyhadzovala za dvere... Páčilo sa mi – bezstarostný život,voľnosť 

a sloboda. Veľa kamarátov a všetci sme si navzájom pomáhali.  
Dominik Pilát, Karolína Mikušová, Alexandra Dudášová, 5. A 

 

 

 

 

 



Kyslé zrážky a ich vplyv 

Zúčastnila  som sa viacerých súťaží zameraných na 

biologickú a environmentálnu problematiku ako 

napríklad biologická olympiáda a súťaže Amavet. 

Podarilo sa mi uspieť a postúpiť až do celoslovenského 

kola súťaže Amavet – Festival vedy a techniky, ktoré sa 

konalo v Bratislave v termíne od 6. do 8. 11.2022. 

V mojom projekte  som merala a zisťovala, aké pH má 

dážď, sneh a neskôr ho porovnala v grafoch. Počas 

celého roka som pravidelne merala zrážky, takže od konca novembra 2021. 

Moje výsledky boli vždy približne rovnaké.  

Namerané hodnoty boli okolo pH 

5,5 až 6, čo  predstavuje už  

mierne kyslé zrážky. Pri meraní 

zrážok som postupovala 

jednoducho. Zrážky som najskôr 

zachytila do misky a neskôr 

odmerala lakmusovým papierom ich pH. Merala som aj pH 

pôd, ktorých výsledky boli odlišné. Hĺbka zeme mala veľký vplyv na 

hodnotu jeho pH. Pôdu som mohla zmerať len vtedy, ak zem bola mokrá. 

Merania som uskutočnila skoro každý mesiac od júla 2022. Zmerala som aj 

pH riek v oblasti Topoľčian. Chotina mala hodnotu pH 5,5. Najväčším 

prekvapením bola rieka 

Nitra, ktorá mala  hodnotu 

pH 6. Všetky moje výsledky 

som zaznamenala do 

grafov a porovnala. Týmto 

projektom som zistila, kde 

sa všade môžeme stretnúť 

s kyslými zrážkami alebo 

látkami. Taktiež som zistila 

aké dôležité je pH, aký ma vplyv na životné prostredie, rastliny a živočíchy.  
Ester Gočová, žiačka 8. A 

Dominika Jamborová, BIO-OBN, triedna učiteľka 7. A 

 

 

 



Tvoríme si Vianoce (vlastná tvorba) 

 

Vianoce 

Damián Marko, 4. B 

 

Vianoce sú biele ako sneh, 

vo všetkých domoch je radosť a smiech. 

Som z toho šťastný úplne, 

pôjdem s tým na úrad verejne. 

 

Slávime tieto šťastné sviatky, 

dúfam, že tento rok nebudú hádky. 

Pečieme si medovníky, to je fakt, 

veď tieto sviatky má každý rád. 

 

Je to všetko veľmi pekné, 

spievajme si  krásne piesne. 

Zazvonil zvonec 

 a básničke o Vianociach je koniec. 

 

 

Vianočná báseň 

Lívia Bublová, 4. B 

 

V domčeku je stromček  

a pod ním darček. 

Prišla k nám rodina, 

bola veľká hostina. 

Pod stromčekom  topánky, 

vzala som si ich na sánky. 

Kamarát dostal darček, 

bol to malý braček. 

Mamina má v sebe lásku 

a na čele ani jednu vrásku. 

Strýko mal so sebou meter, 

doniesol mi krásny sveter. 



A tak píšem tieto riadky, 

že to boli krásne sviatky. 

 

Ľadový zázrak 

Eliška Andrašková, 4. B 

 

Uprostred mesta je domček 

a v ňom ozdobený stromček. 

Pozriem sa z okna von na biely sneh 

a tam brat s darčekom robia činnosť beh. 

Dnes je piatok, 

náš vianočný  sviatok. 

Stretla sa celá rodina, 

začína sa hostina! 

Už nám horia prskavky 

ako úsmev z detskej hlávky. 

Doma môj milý strýčko,  

daroval mi pekné tričko. 

Stal sa vianočný zázrak, 

Ježiško doniesol nový mrazák! 

 

Pekné sviatky 

Tobias Košecký,  4.B 

 

Teším sa na pekný darček, 

máme v izbe veľký stromček. 

Bude poriadna hostina, 

prišla k nám celá rodina. 

Stromček sme vyzdobili, 

pod ním mali veľké mobily. 

Dostali aj veľké knihy, 

z okna vidím samé kryhy. 
Dana Strejčková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 4. B 

 

 

 

 

 



 

Komiks na pokračovanie 

C E S T A  Z A  U C H O M  –  2 .  Č A S Ť  
(autor Dominik Pilát, 5. A) 



 



Vyhodnotenie zberu papiera 

V dňoch od 17.10. do 21.10. 2022 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. 

Tentokrát dostali malú sladkú odmenu všetky deti, ktoré priniesli 

akékoľvek množstvo papiera.  

Prvé tri miesta v počte prinesených kilogramov do zberu papiera:  

1. Paulína Šusterová, 2. A – 750 kg 

2. Filip Fekete, 4. A – 685 kg 

3. Timea Faltysová, 7. D – 580 kg 

Prvých 15 žiakov, ktorí priniesli najviac papiera,  okrem sladkej odmeny 

získalo aj vianočné kino zdarma. Sú to nasledovní žiaci: Paulína Šusterová, 

Filip Fekete, Timea Faltysová, Veronika Gábrišová, Nikola Rybanská, Marko 

Gábriš, Adam Ducký, David Moravčík, Nina Kráľovičová, Rebeka Hajšová, 

Laura Valachová, Leo Žák, Elizabeth Faberová, Alex Žitník, Natália 

Peterková.  

Všetkým deťom, ktoré sa zapájajú do zberu papiera a pripomínajú si tým 

dôležitosť ochrany prírody a životného prostredia, ďakujeme. 
Vedenie školy       

 Jakub Šlosár – druhý v 1. kole Školskej ligy 2022/2023 

Dňa 2. decembra sa konalo 1. kolo Školskej 

stolnotenisovej ligy. Tejto pomerne náročnej súťaže sa 

z našej školy zúčastnil aj Jakub Šlosár, ktorý sa 

umiestnil na peknom druhom mieste.   

Hrávaš stolný tenis aj mimo školy?  

Mimo školy stolný tenis nehrávam, ale veľmi ma to 

baví. 

Čo by si poradil začiatočníkom v stolnom tenise?  

Začiatočníkom by som dal radu, že musia si len veriť 

a trénovať. 

 



Hrávaš aj iné športy? 

Áno, hrávam futbal a hrával som hokej.    

Je stolný tenis náročný šport? 

Podľa mňa je to ťažký šport, lebo je potrebné mať dobrú psychiku.  

Odporučil by si stolný tenis komukoľvek? 

Stolný tenis by som neodporúčal hocikomu, pretože je to ťažký šport.      

S kým hrávaš stolný tenis? Darí sa ti ho poraziť ako súpera? 

Najčastejšie so svojim bratrancom. Občas ho porazím, ale nie veľmi často.  
Stanislav Podolec , 8. B    

Miniseminár OUP pre vyučujúcich anglického jazyka 

Vo štvrtok dňa 24. 11. 2022 sa vyučujúce 

anglického jazyka zúčastnili 

miniseminára vydavateľstva Oxford 

University Press pod názvom „Opäť 

spolu objavujeme“, ktorý pripravila a 

viedla Mgr. Gabriela Hroššová, ELT 

konzultantka vydavateľstva Oxford 

University Press.  

Program miniseminára bol zaujímavý: 

- motivujte vašich žiakov, 

- globálne zručnosti na hodinách angličtiny, 

- novinky vydavateľstva Oxford University Press – čitateľský klub, nové  

vydania učebníc, či gramatík, bonusové ponuky a pod. 

Počas prestávky si účastníci miniseminára mohli prezrieť ponuku 

vydavateľstva Literra, ktoré zastupoval p. Šrobár a ponuku vydavateľstva 

Megabooks, ktoré zastupoval p. Škarba. 

Ďakujeme Mgr. Gabriele Hroššovej za mnohé cenné informácie, praktické 

ukážky a teoretické návody ako zlepšiť a skvalitniť vyučovanie anglického 

jazyka v našich školách. Poďakovanie patrí taktiež našej pani riaditeľke 

Mgr. Anne Krajčíkovej, ktorá poskytla priestory a podujatie organizačne 

zabezpečila. 

Už teraz sa tešíme na ďalšie podnetné stretnutia na miniseminároch 

vydavateľstva OUP. 
Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky školy, učiteľka ANJ-INF 

 

 



Dni zdravej výživy 

V našej triede 5. B sme v mesiaci december 

odštartovali Dni zdravej výživy. Každý piatok 

si deti donesú ovocie alebo zeleninu, ktorú im 

triedna pani učiteľka nakrája. Zároveň o 

každom druhu ovocia informuje deti a 

vysvetľuje im, aké živiny ovocie či zelenina 

obsahujú. Deti sa tak dozvedia, prečo je 

ovocie a zelenina potrebná pre náš život. 
Janka Chvojková, učiteľka HUV-SJL, triedna učiteľka 5. B 

 

Vianočná anketa 

Júlia Michalková, 1. C 

Aké zvyky doma máte? Staviame stromček so svetielkami. 

S kým tráviš Vianoce? So sestričkou a rodinou. 

Na čo sa najviac tešíš? Najviac sa teším na darčeky. 

Čo by si chcela na Vianoce?  Nové črievičky, lebo staré sú 

zodraté. 

 

Jakub Barančík, 3. B 

Aké zvyky doma máte? Staviame vianočný strom, 

hádžeme orechy do rohov a zapaľujeme sviečky. 

S kým tráviš Vianoce? S maminou, nevlastnou sestrou. 

Na čo sa najviac tešíš? Najviac sa teším na darčeky a na 

jedlo. 

Čo by si chcel na Vianoce? PlayStation5, lebo rád hrám 

hry.   

 

Mia Dierová , 2. C 

Aké zvyky doma máte? Staviame stromček s guľami 

a sviečkami. 

S kým tráviš Vianoce? S bratom a rodičmi. 

Na čo sa najviac tešíš? Najviac sa teším na darčeky. 

Čo by si chcela na Vianoce? Bábiku, lebo sa s nimi rada 

hrám a chcela by som nejakú ďalšiu.  
Dominik Pilát, Karolína Mikušová, Alexandra Dudášová, 5. A 



Pomôžte šíriť našu výzvu  

Pošlite 4. A pohľadnicu z rôznych miest 

Pošlite 4.A POHĽADNICU z rôznych miest, 

dediniek zo Slovenska i z rôznych kútov 

celého sveta. Žiaci budú „cestovať prstom po 

mape“. Prijatú pohľadnicu zdokumentujú, 

vyznačia mesto či dedinku na mape. 

Prostredníctvom rôznych aktivít sa naučia 

orientovať sa na mape, vyhľadajú informácie o 

historických pamiatkach, zaujímavostiach 

daného miesta ... Ak pripojíte spätnú adresu, deti Vám odpíšu. Zo srdca 

ĎAKUJEME! Naša adresa: Trieda 4.A, ZŠ Tribečská 1653/22, 955 01 

Topoľčany 
Zuzana Grauzlová, učiteľka II. stupňa, triedna učiteľka 4. A 

 

Šachový turnaj sv. Mikuláša 

Dňa 6.12.2022 (utorok) sa konal Šachový 

turnaj sv. Mikuláša v ZŠ sv. Don Bosca v 

Topoľčanoch. Na tohtoročnom mikulášskom 

turnaji sa zúčastnili žiaci zo škôl - ZŠ 

Tribečská, ZŠ Škultétyho, ZŠ sv. Ladislava a ZŠ 

sv. Don Bosca. Celkovo na turnaji súťažilo 23 

žiakov. Z našej školy sa do boja o víťazstvo 

zapojilo 5 chlapcov a to Alexander Bobák zo 7. 

A triedy, Peter Tarina zo 7. C triedy, Sebastián 

Košecký z 8. C triedy, Samuel Seleš z 9. B 

triedy a Adam Ducký z 9. C triedy. 

Pri hre sa využíval švajčiarsky systém na 7. kôl 

podľa pravidiel FIDE, tempo 2 x 15 minút. V kategórií starší žiaci sa 

umiestnil na prvom mieste Samuel Seleš z 9. B triedy, ktorému srdečne k 

víťazstvu blahoželáme a sme na jeho výkon hrdí. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelé výkony a tešíme sa na ďalšie 

stretnutia pri šachovnici. 
 Marcela Krajčovičová, asistentka učiteľa 

 

 

 

 



Korčuliarsky výcvik 

V týždni 5.12. - 9.12. 2022 sa žiaci 

1.A triedy zúčastnili korčuliar-

skeho výcviku na zimnom 

štadióne v Topoľčanoch. Pod 

odborným vedením trénerov sa 

aj menej odvážni a skúsenejší 

žiaci naučili nové štýly a spôsoby 

korčuľovania. Pohyb spojený s 

dobrou náladou prispel k prežitiu krásnych chvíľ plných zážitkov. 

Žiaci sa na každý tréning veľmi tešili a na ľade sa im páčilo. 

Neodradili ich ani pády počas prvých dní a ich úsmev a rozžiarené 

oči prezrádzali radosť z korčuľovania. Odmenou deťom bola v 

posledný deň olympiáda s rôznymi disciplínami a samozrejme 

nechýbala sladká odmena s diplomom a medailou.  
Ingrid Švajcová, učiteľka II. stupňa, triedna učiteľka 1. A 

 

Kto je pedagogický asistent? 
Pedagogický asistent/pedagogická asistentka je na Slovensku pomerne 

mladá profesia. Na našej základnej škole pôsobia pedagogické asistentky od 

roku 2013. V školskom roku 2022/2023 vykonáva svoju prácu šesť 

pedagogických asistentiek, a to pani Ingrid Ducká, Ing. Henrieta 

Knoblochová, Mgr. Marcela Krajčovičová, Mgr. Michaela Michalík, Mgr. 

Veronika Vystavilová a Mgr. Miriam Zelenková. Ich prácu upravuje zákon č. 

138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. Pracovnou náplňou 

pedagogických asistentiek je pomáhať učiteľovi pri práci so žiakmi. 

Pracovné povinnosti sú usmerňované školským podporným tímom, ktorý 

tvorí školských psychológ, špeciálny pedagóg a pedagogické asistentky. 

Hlavnou náplňou je zamýšľať sa a hľadať vhodné metódy, ako čo 

najefektívnejšie pracovať so žiakmi. Pedagogické asistentky neustále 

povzbudzujú žiaka k jeho samostatnosti, k aktívnej práci a zodpovednosti. 

Svoju prácu konzultujú s  vyučujúcimi jednotlivých predmetov a flexibilne si 

delia prácu, napr. učiteľ vysvetľuje učivo a pedagogická asistentka pomáha 

žiakovi udržať pozornosť. Spolu s učiteľmi pomáhajú vytvárať priateľskú 



a pozitívnu atmosféru vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiakom 

pomáhajú zvládať nároky, ktoré sú na nich kladené a poskytujú žiakom 

pomoc a podporu.  

Každá vyučovacia hodina je pre pedagogickú asistentku odlišná a svoju 

prácu upravujú podľa potrieb žiakov. Zabezpečujú bezproblémové 

adaptovanie žiakov a podporujú pozitívnu integráciu a inklúziu žiakov. 

Podporujú empatiu a toleranciu, pretože rozmanitosť je prirodzenou 

súčasnou ľudí.  
Veronika Vystavilová, pedagogická asistentka 

 

Medziškolské športové súťaže 

Počas mesiacov november a december 

sme absolvovali prvé športové 

medziškolské zápolenia. Zmerali sme si 

sily so súpermi z celého okresu i 

Nitrianskeho kraja v stolnom tenise, 

basketbale a florbale. 

Najviac sa darilo našim stolným tenistom. 

V zostave Matúš Burián, Daren Filipeje, 

Kristián Hrutka, Simon Kollár a Lukáš Valaský sme vyhrali okresné kolo. 

Neskôr, posilnený aj o Mateja Sláviča, sme vyhrali aj kolo krajské a postúpili 

tak na celoslovenské finále. GRATULUJEME! 

Len o niečo menej úspešní boli naši basketbalisti- Jakub Absolon, Tomáš 

Gieci, Aleš Jankuj a Lukáš Pavlovič. V novom športe, v 3x3 Streetbaskete, 

obsadili na okresnom finále druhé miesto! 

Medailu z okresného kola priniesli aj dievčatá, ktoré nás reprezentovali vo 

florbale- Nicol Šuranová, Tereza Matušíková, Veronika Hlaváčková, Petra 

Hrnková, Veronika Gábrišová, Timea Hanšutová, Sára Múčková, Vanesa 

Strnadová, Nina Mikulášová, Evelyn Mallá, Nina Kacinová, Nella Mallová a 

Simona, Natália a Lenka Bočekové. 

V stolnom tenise dievčat (Hlaváčkova, Hrnková, Matušíková, Strnadová a 

Lenka Prochaszková), v basketbale dievčat (Lenka a Simona Bočekové, 

Kacinová, Malá a Mikulášová) a v chlapčenskom florbale (Simon Kollár, 

Daniel Krošlák, Lukáš Valaský, Oliver Bílek, Michal Chudý, Dávid Bilický, 

Ondrej Bodocký, Teo Štilec, Stanislav Podolec, Daren Filipeje a Samuel 

Držík) sme zostali pred bránami okresného finále.  
 Peter Ilko, učiteľ MAT-TSV 



 

Hudba nás spája 

Dňa 10. decembra 2022 sa 

uskutočnilo vystúpenie žiakov 

zo speváckeho krúžku ,,Hudba 

nás spája ". Žiaci si pripravili 

program pre pánov policajtov z 

Okresného riaditeľstva policaj-

ného zboru v Topoľčanoch. 

Vianočnými koledami a bás-

ňami spríjemnili všetkým 

prítomným ich víkendové 

popoludnie. Nechýbal ani Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí našich žiakov 

odmenili sladkým balíčkom. 
Jana Chvojková, učiteľka SJL-HUV, triedna učiteľka 5. B 

 

 Školské kolo dejepisnej olympiády 

Dňa 7.decembra 2022 sa uskutočnil 15.ročník školského kola dejepisnej 

olympiády. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Testy, ktoré vypracovávali, 

obsahovali učivo z regionálnej histórie ( okres Topoľčany), ako aj polročné 

učivo daného ročníka. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 21 žiakov:  9. 

ročník – 7 žiakov, 8. ročník – 6 žiakov, 7. ročník – 2 žiaci, 6. ročník – 6 žiakov 

 

Konečné výsledky : 

Kategória „C“ (9.ročník ) 

1.miesto – Simon Kollár (9.C) 

2.miesto – Lukáš Valaský (9.A ) 

3.miesto – Tereza Strejčková (9.C) 

 

Kategória „ D“ (8.ročník) 

1.miesto – Sebastián Schmizing (8.B) 

2.miesto – Matej Sloboda (8.B) 

3.miesto – Tomáš Malec (8.B) 

 

Kategória „ E“ (7.ročník ) 

1.miesto – Filip Slamka (7.A) 

2.miesto – Oliver Lukačovič (7.A) 

3.miesto – neudelené 

 

Kategória „F“ (6.ročník) 

1.miesto – Jerguš Tuček (6.A) 

2.miesto – Tamara Hubová  (6.C) 

3.miesto – Matúš Labuda (6.B) 

 



Do okresného kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 8.februára 

2023, postupujú prví dvaja žiaci z každej kategórie. Víťazom srdečne 

blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. 
Andrea Rybanská, učiteľka SJL-DEJ 

 

Burzou hračiek sme spolu pomohli zvieratkám 

Vedenie našej školy dňa 12. 

decembra 2022 pod záštitou 

primátorky mesta Topoľčany JUDr. 

Alexandry Gieciovej  zorganizovalo 

dobročinnú Burzu hračiek. Tá 

nadväzuje na dobročinnú akciu 

Knižnú burzu, ktorá sa v minulosti 

najskôr konala v našej škole 

a tento rok už v Dome kultúry v 

Topoľčanoch.  

Realizácii Burzy hračiek predchádzala dlhodobá príprava v podobe zberu 

hračiek od darcov. Prispievateľmi hračiek (plyšových hračiek, detských 

kníh, plastových či drevených hračiek, puzzle a i.) boli samy deti, ich rodičia, 

učitelia a ostatní priatelia školy, ktorí sa svojimi príspevkami do burzy 

rozhodli dať hračkám druhú šancu. Za to im patrí srdečné poďakovanie. 

Hračky usporiadané do stánkov čakali na svojich nových majiteľov 

v priestoroch školskej telocvične od 13.00 do 18.00 hodiny. Za symbolický 

príspevok si každý mohol vybrať hračku pre svojho blízkeho, čím urobil 

radosť nielen jemu a tým aj sebe, ale podporil najmä zvieratká z útulku. 

Návštevníci Burzy hračiek totiž pomohli tým najslabším a naj-

zraniteľnejším, ktorí sú odkázaní na pomoc človeka. Finančný výťažok 

z predaja hračiek v celkovej výške 865,-€  poputoval OZ Topoľčianske 

packy – Karanténna stanica 

Topoľčany. 

Akcia prebiehala v dobrej nálade, ktorú 

navodil v úvode príhovor pani 

primátorky. Nákup hračiek ozvláštňoval 

tiež robotický tím pod vedením pána 

učiteľa Ing. Rastislava Gažiho, ktorý 

prezentoval robotov a zároveň vianočné 



ozdoby tlačené 3D tlačou. O hudbu, ktorá dotvárala tú pravú atmosféru, sa 

postaral Mgr. Ivan Vőpy.  Burzy hračiek sa okrem dobrovoľníkov učiteľov 

zúčastnili i dobrovoľníci žiaci, ktorí spoločne obsluhovali predaj 

jednotlivých hračiek. Túto ušľachtilú 

akciu navštívili tiež deti z Centra pre 

deti a rodiny Topoľčany spolu so svojou 

pani vychovávateľkou Dominikou 

Čížovou. Všetky deti s i pre seba vybrali 

hračky, ktoré ich zaujali. Tým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľali na 

príprave a realizácii Burzy hračiek, 

ďakujeme. Radosť z darovania v tento 

predvianočný čas znásoboval fakt, že pomáhať môžeme naozaj všetci, a to 

napríklad účasťou na tejto vydarenej dobročinnej akcii, či šírením srdečnej 

atmosféry v podobe milých slov, gest a úsmevu. 
Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečana, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 8.B 

 

Anketa z Burzy hračiek 
 

JUDr. Alexandra Giecová,  

primátorka mesta Topoľčany 

Páči sa vám táto akcia? Áno, veľmi sa mi páči a koná sa 

aj pod mojou záštitou. Páčil sa mi jej charitatívny úmysel 

a cieľ podporiť karanténnu stanicu.  

Pre koho ste si vybrali hračku? Najradšej by som 

darovala hračku každému dieťaťu. Viem, že sa to nedá, 

ale verím, že každé dieťa svoju hračku dostane.  

Aká bola vaša obľúbená hračka v detstve? Určite bábika, mala som ju ešte 

donedávna.  

Kúpili ste si hračku? Hračku som si nekúpila, prispela som iba do 

pokladničky. Hračky nechávam už pre deti, ktorým urobia radosť.  

 

Ela Ondrušová, žiačka 

Páči sa ti táto akcia? Áno, je to sranda. 

Pre koho si si vybrala hračku? Vybrala som Rubikovu 

kocku pre brata. 



Aká je alebo bola tvoja obľúbená hračka? Moja obľúbená hračka bola 

plyšová mačička. 

 

Jakub Bohunický, bývalý žiak,  

člen robotického tímu 

Páči sa ti táto akcia? Samozrejme, že sa mi páči. 

Podieľam sa na jej organizácii.  

Čomu sa venuješ, prečo si tu? Starám sa o 3D 

tlačiarne a montujem a programujem robotov.  

Aká je tvoja obľúbená hračka? Mojou obľúbenou 

hračkou bol taký veľký krokodíl.  

Jana Kacinová, učiteľka 

Páči sa vám táto akcia? Áno, veľmi. A som rada, že 

výťažok z burzy bude použitý pre karanténnu stanicu 

Pre koho ste si vybrali hračku? Vybrala som hračky 

pre svoje dcéry. 

Aká bola vaša obľúbená hračka v detstve? V detstve 

som sa rada hrávala s bábikami a ešte knihy. 
Stanislav Podolec 8. B, žiacky redaktor 

 
 

Šaliansky Maťko (školské kolo) 

Dňa 15. decembra 2022 sa uskutočnilo 

školské kolo 28. ročníka súťaže v 

umeleckom prednese slovenských povestí 

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. 

Šaliansky Maťko je súťaž v prednese 

slovenských povestí, ktorá nesie meno po 

spisovateľovi a zakladateľovi detského 

časopisu Slniečko Jozefovi Cígerovi 

Hronskom. Iniciatíva zorganizovať túto 

súťaž sa zrodila v roku 1991 v deň, kedy 

bolo v kalendári meno Matej, a tak sa 

zrodil Šaliansky Maťko. 

Otvorenie školského kola súťaže Šaliansky Maťko prebiehalo na prvom 

stupni v druhej kategórii prezenčnou formou pre žiakov štvrtých ročníkov a 

online formou pre žiakov druhého stupňa. Prostredníctvom úžasných 



textov, ktoré po generácie sprevádzali naše staré matere a starých otcov, 

sme aj my mali možnosť sa aspoň na krátky čas preniesť do sveta čertov, 

bosoriek a strašidiel. Výkony súťažiacich na druhom stupni hodnotila 

odborná porota v zložení Mgr. Rastislava Macková, Mgr. Katarína Šlosárová, 

Mgr. Tomáš Kováčik a Mgr. Andrea Rybanská. 

Na prvom stupni hodnotili žiakov prvej kategórie (2. a 3. ročníky) pani 

učiteľky: Mgr. Janka Rumanová, Mgr. Jarmila Hainová, Mgr. Drahomíra 

Šupová, Mgr. Jana Vránová, Mgr. Eva Gregorová a Mgr. Jana Gallasová. Súťaž 

prebiehala prezenčne. A ako sa našim recitátorom darilo? Umiestnili sa 

takto: 

1. kategória 

1. Karin Blahová, III. D (pripravovala p. uč. Hainová) 

2. Paulína Valaská, III. A (p. uč. Galasová) 

3. Lucia Vöpy, II. A (p. uč. Kováčová ) 

 

2. kategória 

1. Zara Trenčanská, IV. A (pripravovala p. uč. Grauzlová) 

2. Vanesa Michaličková, IV. C (p. uč. Šupová) 

2. Monika Tóthová, V. A (p. uč. Červeňanská) 

2. Sabína Bošanská, V. D (p. uč. Macková) 

3. Nela Peterková, IV. B (p. uč. Strejčková) 

3. Martin Sitár, IV. A (p. uč. Grauzlová) 

3. Alexandra Dudášová, V. A  (p. uč. Červeňanská) 

 

3. kategória    

1. Adrián Mihalík, VII. D (pripravovala p. uč. Macková) 

2. - 

3. -  

Všetkým recitátorom ďakujeme za umelecký zážitok a víťazom držíme 

palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2023. Ďakujeme tiež 

skúseným pani učiteľkám, ktoré sa mimo vyučovania venujú deťom. Tie aj 

vďaka ich odbornému vedeniu dosahujú v recitačných súťažiach výborné 

výsledky. 

 Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečana, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 8.B 
 

 

 



Vianoce z krabičky 
Ak trávite sviatky s blízkymi 

pod jednou strechou, máte 

väčšie šťastie ako mnoho ľudí 

okolo nás. Sú to deti v det-

ských domovoch či opustení 

seniori. Práve počas Vianoc 

máte šancu potešiť tých, 

ktorých nepoznáte a sebe 

darovať dvojnásobne dobrý 

pocit. V minulom roku sme obdarovali osamelých seniorov. Tieto Vianoce 

sme chceli potešiť deti v detských domovoch a deti zo sociálne slabých 

rodín. 

Niečo sladké, niečo slané… niečo teplé, 

niečo voňavé….niečo na zábavu, niečo na 

pamiatku či ručne vyrobené a hlavne zo 

srdca. Toto všetko a ešte viac zabalili 

žiaci, rodičia a zamestnanci ZŠ Tribečská 

do krabičiek, aby sa tak zapojili aj tento 

rok do krásnej predvianočnej akcie. 

Chceli sme potešiť i tieto Vianoce 

darčekom, ktorý zahreje pri srdci. Všetci 

sme sa rýchlo zmobilizovali a za krátky 

čas sa nám podarilo priniesť 111 krabíc a 

k tomu ešte množstvo ďalších tašiek. 

Darčeky sme odovzdali do Centra pre 

deti a rodinu a do Spojenej školy pod 

Kalváriou v Topoľčanoch. 

Chceli by sme Vám ešte raz vyjadriť úctu a vďaku. Dúfame, že na tento 

dobrý skutok sú naši žiaci patrične hrdí a láska a porozumenie, ktoré 

prejavili teraz, ich budú sprevádzať aj naďalej. 

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

 

 

 

 



Milan Rúfus 
Vianočná koleda 
 
V mestečku Betleme, 
v jasličkách na slame 
leží to dieťatko, 
na ktoré čakáme. 
 
Anjelik bez krídel, 
Boží i človečí. 
Nikto ho nevidel, 
každý ho dosvedčí, 
darček mu nesie tam… 
 
A ja mu do diaľky 
srdiečko posielam 
namiesto hrkálky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte web našej školy: www.zstribecskato.sk 

Alebo facebook: https://www.facebook.com/zstribecska1653topolcany 
 

http://www.zstribecskato.sk/

