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Úvodník 
Brány školy sa v školskom roku 2022/2023 otvorili 5. septembra, aby sa 

oddýchnutí a plní sili žiaci stretli po letných prázdninách so svojimi 

učiteľmi. Ešte vtedajší miminister školstva, vedy, výskumu a športu 
Branislav Gröhling vo svojom otváracom príhovore označil aj tento školský 

rok  za rok modernejšieho školstva. Uviedol tiež, že všetky zmeny tvoria 

učitelia a riaditelia, čiže ľudia, ktorí prišli na ministerstvo školstva spred 

katedry alebo z riaditeľskej kancelárie. Všetkých určite potešilo, že nový 

školský rok sa začal bez výrazných epidemiologických opatrení.  

Asi ako najväčšiu novinku v našej škole, ktorá priamo súvisí s ochranou 

zdravia žiakov, predstavujeme v tomto čísle časopisu prácu školskej 

zdravotníčky. Medzi pedagogických zamestnancov pribudlo zopár nových 

tvárí, ktoré vám budeme v časopise postupne predstavovať. V tomto čísle je 

to pán učiteľ Peter Ilko, s ktorým naši redaktori spravili interview.  

Redakcia časopisu 3bečan má starých a nových členov. Noví žiaci sú tí 

menší, ktorí sa ešte len učia, ako to funguje v školskej redakcii časopisu. 

Teší nás ich nasadenie a nadšenie pre prácu v tíme.  

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

vybrali z bohatej ponuky záujmových útvarov. Svoj krúžok si našli aj 

programátori, ďalej tí, ktorí sa chchú aktívne pripravovať na prijímacie 

pohovory, športovci či záujemcovia o ručné práce.  

Pani primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová dňa 18. októbra 2022 

udelovala ocenenia Detská osobnosť mesta Topoľčany. Našich ocenených 

žiakov vám predstavíme v krátkych medailónoch, ktoré o žiakoch napísali 

ich učitelia. Sú to všetko žiaci, ktorí boli v niečom naozaj dobrí. 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.  

Halloween (31. 10.), Sviatok všetkých svätých (1. 11.), Pamiatka zosnulých – 

„Dušičky“ (2. 11.) – takto za sebou nasledujú v kalendári sviatky, počas 

ktorých si pripomíname zosnulých. Pre žiakov sú to predovšetkým dní 

jesenných prázdnin. Nezabúdajme však na svojich nebohých blízkych, lebo 

len tak tu môžu byť stále s nami. Nezabúdajme na tých, ktorí sa s nami ešte 

môžu tešiť. A nezabúdajme ani na seba. Príjemných pár dní jesenného 

voľna!  

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

Ctení čitatelia!  

Presne pred 55. rokmi sa po prvýkrát otvorili brány tejto školy a privítali 

prvých žiakov, rodičov a zamestnancov. V pondelok 5. septembra 2022 do 

školských lavíc zasadlo 660 žiakov, o ktorých sa bude starať 85 

pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov. 

V tento slávnostný deň nás svojou návštevou a povzbudivým príhovorom 

poctila pani primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová, ktorá si nenechala 

újsť príležitosť pozdraviť našich milých prváčikov v ich krásne 

vyzdobených triedach. Naše „Sovičky“, „Lienočky“ a „Mimoni“ sa veľmi tešili 

z darčekov, ktoré od vedenia mesta Topoľčany dostali. Ďakujeme 

predstaviteľom mesta Topoľčany, že nám pomáhajú starať sa o 

bezproblémový chod školy, školskej jedálne a školského klubu detí. 

Dva mesiace prázdnin a zaslúženého oddychu sú nenávratne preč a pred 

nami je ďalší desaťmesačný maratón. Čaká nás veľa práce, povinnosti, nové 

výzvy, ale určite aj veľa zábavy, nové skúsenosti a veľa radosti. Pred Vami, 

žiaci, je 186 dní školských povinností. Možno nie každý deň dopadne podľa 

Vašich predstáv, úspechy budú striedať sklamania, ale každodennou 

snahou budete nadobúdať aj odvahu všetko vyriešiť. Chcem Vás poprosiť, 

aby sa tento školský rok niesol v ľudskosti. Študijné výsledky nie sú všetko, 

najdôležitejšie je to, aký ste človek. Usmejte sa na niekoho, kto má zlý deň, 

podajte pomocnú ruku, zabudnite v škole na telefón, radosti a starosti 

školského života prežívajte s kamarátmi naživo, nie na sociálnych sieťach. 

Naša škola má vynikajúcich zamestnancov, obetavých, tvorivých, ochotných 

pracovať aj nad rámec povinností. Ja im za to zo srdca ďakujem a prajem 

vnímavých žiakov, vďačných rodičov, tvorivé pracovné prostredie a 

spoločenské uznanie, ktoré si zaslúžia. 

Na záver by som rada poďakovala všetkým rodičom, ktorí vkladajú dôveru 

do našich rúk. Ďakujem za trpezlivosť, ochotu spolupracovať a pomáhať 

škole. Verím, že naša spolupráca bude prebiehať na korektnej úrovni aj v 

tomto školskom roku a že škola splní Vaše očakávania. 

Všetkým, ktorých sa naša škola týka, prajem pohodový, šťastný školský rok 

2022/2023, v ktorom sa Vám splnia Vaše predsavzatia, sny a plány! 

S úctou  Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

 



Letná škola 

Počas letných prázdnin sa naša škola zapojila do projektu Letná škola. 

Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom možnosť rozvoja kompetencií a 

upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si osvojili počas 

uplynulého školského roka.  

Od 8. do 19. augusta 2022 sme poskytli žiakom zmysluplné využitie času 

počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré boli 

prispôsobené veku a potrebám žiakov v triedach, areáli školy aj v prírode. 

Prostredníctvom skupinových aktivít a tímových hier, didaktických hier a 

zážitkového učenia realizovaného v prírode sme v deťoch podnecovali aj 

estetické cítenie pri tvorbe spoločných výrobkov, prežívanie emócií, aktívny 

relax a utužovali sme kolektív. Pod vedením inštruktorov si mohli vyskúšať 

trpezlivosť, presnosť a odvahu 3D lukostreľbou. Strieľalo sa v prírodnom 

prostredí v obci Bojná na makety zvierat v životnej veľkosti, ktoré boli 

umiestnené v rôznych vzdialenostiach od streleckých pozícií. Aktívne 

strávené dva týždne v letnej škole priniesol deťom skvelé zážitky, 

priateľstvá a ukázal nové možnosti trávenia voľného času. 

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

Prázdninová anketa: Aký je tvoj najlepší zážitok z prázdnin? 

Bola som v Chorvátsku. Potápala som sa a videla morského 

ježka. Najviac sa mi však páčilo skákanie do vody.   

Nina Žaťková, 5. B  

 

 



Keď som bola v Prahe. Bolo tam veľa múzeí ako voskových 

figurín, železných figurín, prírodovedecké... Najviac sa mi 

páčil tunel histórie Československa. 

 Liliana Stanková, 9. A 

 

Ja som bol na výlete v Rakúsku. V takej 

malej dedinke, najviac sa mi páčilo, že v Rakúsku majú 

v dedinách viac vecí, čo na Slovensku nie je. Napríklad sme 

chodili na kúpaliská, bol tam aj hudobný orchester a bolo 

tam veľa zvierat. 

 Marin Blanárik, 7. C 

 

Bol som v Maďarsku v Budapešti. Pozeral som žralokov 

z tunelu. Plávali nad nami raje, lietali tam vtáci a bol tam 

krokodíl a exotický dážď.   

Šimon Pilát, 2. C 

 

Karolína Mikušová, Alexandra Dudášová, Dominik Pilát, 5. A (žiacka redakcia) 

 

OzSJL (školské kolo) 

Dňa 13. októbra 2022 sa uskutočnilo 

školské kolo 15. 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. 

Školské kolo olympiády tvoril elektronický online test, transformácia testu 

a rečnícky prejav. Online test, ktorý bol celoplošne pre všetkých žiakov 

rovnaký, pozostával z 25 úloh, zameraných na vedomosti  z jednotlivých 

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

C títo žiaci: Liliana Stanková (8. A), Tadeáš Bujna a Alexander Velčický (8. 

B), Nicol Šuranová a Simon Kollár (8. C).    



Najúspešnejší sa umiestnili na prvých troch miestach:  

1. miesto – Nicol Šuranová, 8. C /pripravovala Mgr. Oľga Omastová 

2. miesto – Simon Kollár, 8. C /pripravovala Mgr. Oľga Omastová 

3. miesto – Tadeáš Bujna, 8. B /pripravovala Rastislava Macková 

 

Víťazom srdečne blahoželáme! Všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam 

patrí vďaka za prejavené vedomosti. 10. novembra 2022 bude našu školu 

reprezentovať v okresnom kole OSJL žiačka Nicol Šuranová, ktorej budeme 

všetci držať palce.  
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 8.B 

Rastislava Macková, učiteľka SJL-DEJ 

 

 

Európsky deň jazykov 

Z iniciatívy Rady Európy sa každý rok oslavuje 

26.september ako Európsky deň jazykov. Cieľom je 

upozorniť okolo 700 miliónov Európanov v 46 

členských krajinách na dôležitosť učenia sa jazykov, 

podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej 

rozmanitosti. 

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. Školy si tento deň každoročne 

pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží či kvízov. Inak 

to nebolo tento rok ani na našej škole. 

Učiteľky cudzích jazykov si pripravili pre 

žiakov rôznorodé aktivity podľa úrovne 

vedomostí V nižších ročníkoch žiaci 

spoznávali vlajky európskych štátov, 

národné jedlá či zvieratá. Vo vyšších 

ročníkoch žiaci diskutovali aj o význame 

učenia sa cudzích jazykov. Zabavili sa pri 

aktivitách, v ktorých mali priradiť 



pozdravy , zvukové nahrávky a obrázky k rôznym krajinám, pre ktoré sú 

typické. Žiaci s nadšením pracovali so slepou mapou Európy, kde 

umiestňovali vlajky s názvami štátov. Pri každom štáte mali za úlohu 

pomenovať aj jazyk krajiny, mohli využiť svoje postrehy z cestovania počas 

prázdnin a spomenúť slovo či frázu v danom jazyku prípadne hlavné mesto. 

Ako sami priznali, dozvedeli sa aj mnoho nových a zaujímavých informácií. 

Cieľom aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov bolo u deti od útleho veku 

rozvíjať záujem o jazyky. Aktivity sa stretli s veľkým nadšením žiakov, boli 

pre nich motiváciou k ďalšiemu napredovaniu pri štúdiu jazykov. 

    Martina Žáková, učiteľka ANJ, triedna učiteľka 6.A 

Monika Kubrická, učiteľka  DEJ-ANJ, triedna učiteľka 8.A 

 

Čo sa oplatí sledovať na INSTAGRAME? 

Sociálne siete zažívajú v 21. storočí spoločenskú explóziu. Vo veľkej miere 

nás oberajú o čas, ale zároveň vedia byť aj veľkým pomocníkom pri hľadaní 

informácií. V nasledujúcom článku si predstavíme profily, ktoré sa oplatí 

sledovať na instagrame pre svoj plnohodnotný obsah.  

Ak sa chceš niečo nové dozvedieť a využiť sociálne siete efektívnym 

spôsobom, tieto profily rozhodne nevynechaj!  

@fyzika_hrou  

Nebaví ťa fyzika? 

Fyzika vie potrápiť nejedného študenta. Ak máš niekedy pocit, že je náročná 

a nezaujímavá, opak je pravdou. @fyzika_hrou tvoj názor rýchlo zmení, tak 

určite začni sledovať tento profil.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@viete_po_slovensky 

Máš problém písať diktáty? 

Slovenčina, náš materinský jazyk, vie prekvapiť. Poď sa v nej zlepšiť 

prostredníctvom účtu @viete_po_slovensky a diktáty už nikdy viac nebudú 

problémom.  

   

 

 

 

 

 

 

 

@ucitelka_chemie  

Celý vesmír je chémia.  

Chémia je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich 

vlastností a interakcií. Obklopuje nás všade okolo nás, je našou 

každodennou súčasťou. Napriek tomu nám niekedy nejde do hlavy. Ak sa 

chceš niečo nové dozvedieť o chémii, sleduj profil @ucitelka_chemie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Veronika Vystavilová, asistentka učiteľa 



Vlastná tvorba 

Záchrana malej morskej korytnačky 

Sandra Matejková, 6. D 

 

Bolo krásne slnečné ráno. Teplomer ukazoval 37 °C. S kamarátkami Katkou, 

Natáliou a Luciou sme sa vybrali k moru okúpať sa. Na pláži bolo množstvo 

malých aj veľkých mušlí, z ktorých sme si pár zobrali pre radosť a na 

pamiatku na naše spoločné prázdniny pri mori. Vtom  sme zbadali na 

hladine mora niečo  zaujímavé plávať.  

– Čo to môže byť? spýtala sa Katka.  

– Korytnačka, ryba či žralok? spýtala sa Lucia.  

– Korytnačka, korytnačka to je! zvolala Natália. Zachytila sa v rybárskej 

sieti! A naozaj, bola to malá morská korytnačka, ktorá uviazla v rybárskej 

sieti. Nemohli sme ju tam nechať, s istotou by uhynula. Preto sme sa 

rozhodli doplávať k nej a priniesť ju na pláž na piesok. Tam sme jej opatrne 

dali dole z tela rybársku sieť a skontrolovali, či nie je zranená. Bola taká 

malá a zlatá, že by sme si ju najradšej zobrali domov. Ale to sme urobiť 

nemohli. Jej domovom je more, a tak sme ju pustil späť do mora. 

Korytnačka rýchlo odplávala preč a už sme ju viac nevideli. Večer, keď som 

už išla do postele, vyrozprávala som náš príbeh rodičom a oznámila im, že 

by som sa raz chcela stať morskou biologičkou alebo zverolekárkou. Túžim 

pomáhať zvieratkám. Malú morskú korytnačku, ktorú sme spoločne 

s kamarátkami zachránili, som vo svojich spomienkach volala Kristínka.  

 

Náš kocúrik Eddie 

Sebastián Jankula, 6. D 

 

Prišlo to náhle. Jeden obyčajný a zároveň krásny deň sme zistili, že 

potrebujeme spoločníka. Moja staršia sestra prišla s nápadom, že by sme si 

mohli osvojiť kocúrika. Začali sme preto na internete hľadať inzeráty. 

Napokon sestra jeden zaujímavý našla, pretože sa v ňom písalo v množstve 

mačiatok. Doma už bolo s rodičmi všetko vybavené, mohli sme ísť poňho. So 

sebou sme vzali veľkú škatuľu a nejaké hračky. Keď sme vošli do vnútra 

rodinného domu, uvideli sme len jedného malého vyplašeného kocúrika. 

Vedel som, že je ten vyvolený. Žiarili mu očká, hoci sa pozeral na mňa 

vystrašene. Zamiloval som si ho na prvý pohľad. Dali sme ho do škatule, 



v ktorej bola deka a nejaké hračky. Vzali sme ho do auta, v ktorom už čakali 

rodičia. Škatuľu s kocúrikom sme položili na zadné sedadlo, no jeho 

neposedné nožičky vyskočili zo škatule a začali lietať po aute. Vedeli sme, že 

sme urobili chybu. Moja sestra ho dala späť do škatule, ktorú si už ale 

položila na kolená. Cestou domov sa snažila upokojiť to naše smalé krásne 

stvorenie. So sestrou sme hneď začali  premýšľať nad vhodným menom pre 

kocúrika. Jeden nápad bol lepší ako druhý. Napokon sme sa zhodli na mene 

Eddie. Až postupom času nám to malé vystrašené stvorenie začalo veriť, 

no teraz sme už s Eddiem najlepší kamaráti.  

 

Dino a ryba 

Matúš Turoň, 6. D 

 

Môj príbeh sa stal cez prázdniny. V jeden večer som sa dohodol s dedkom, 

že pôjdeme chytať ryby. Budík, ktorý som si večer nastavil, ma ráno zobudil 

s veľkým hlukom. Obliekol som sa a išiel za dedkom. Keď sme balili 

rybárske veci do auta, spoza dverí na nás vykukoval náš pes Dino. Mal 

zvedavý pohľad a vrtel chvostom. Bolo rozhodnuté, že pôjde s nami. Veselo 

vyskočil do auta a vyrazili sme. Priehrada bola krásna, po hladine plávali 

divé kačky a v pozadí i biele labute. Dina sme posadili vedľa nás a čakali 

sme na záber. Nad hladinou bol krásny opar. Zrazu sa to stalo. Udica začala 

svišťať, policajt rýchlo vyskakovať a silón sa rýchlo odvíjať. Chytili sme 

rybu. Dedko vyskočil zo stoličky a začal udicu silno ťahať. V tom zápale si 

nevšimol, že Dino prudko vyskočil a skočil do vody za trepotajúcou sa 

rybou. Z brehu som naňho kričal nech sa vráti. Neposlúchol. Ryba sa 

vyšmykla z háčika, ale náš Dino ju stihol chytiť. S veľkou radosťou nám ju 

priniesol na breh. Naša rybačka bola aj vďaka Dinovi úspešná. Za odmenu 

dostal veľkú kosť. S istotou vieme, že aj na ďalšiu rybačku berieme Dina so 

sebou.  

 

Kamarátky 

Katarína Ferenčíková, 6. D 

 

Kde bolo, tam bolo, žila jedna mačka, ktorá sa volala Líza. Bola to dedinská 

mačka, preto keď bola hladná, pod zub si dala myš. Raz jednu schmatla 

a utekala až domov, kde si ju chcela dať ako maškrtu.  



– Počkaj, počkaj, mačička, prosím, nezjedz ma, môžeme byť kamarátky! 

kričala zúfalá myš. 

– Mačka a myš kamarátky? To sa predsa nedá! odpovedala jej mačka. 

Napokon sa hladná mačka dala predsa len prehovoriť a uzavrela s myškou 

mier. Trvalo dva týždne, kým sa z nich stali ozajstné kamarátky.  

– Uf, to bola drina! zhodli sa mačička s myškou.  

Ostatné mačky nevedeli, čo sa deje. Pri pohľade na nápadné kamarátstvo si 

labkami pretierali oči a vraveli si, že sa museli zblázniť. Niektoré skúšali 

toto kamarátstvo dokonca napodobniť. Až pokým jedna mačka od samého 

priateľstva jednu myšku nezradila. Vtedy sa všetky myšky preľakli 

a rozutekali sa na všetky končiny. Odvtedy sa mačkám úspešne i neúspešne 

vyhýbajú. Len Líza s myškou zostali kamarátkami. Počuli ste už 

o nezvyčajných priateľstvách medzi zvieratkami?  

 

Školská exkurzia z biológie vo Viedni 

Dňa 28.9.2022 sa žiaci 9. A, 8. A, B, C, 

D  zúčastnili exkurzie z biológie vo 

Viedni s pani učiteľkami s biológie. 

Naša prvá zástavka bol SCS Shopping 

. Vzhľadom nato, že toto nákupné 

centrum meria až  1,5 km, žiaci sa 

museli popasovať s plánom 

nákupného centra. Vyskúšali si tak 

svoje znalosti z geografie a hlavne 

orientáciu podľa plánu mapy. Potom naša cesta viedla do prírodovedeckého 

múzea. Múzeum sa rozprestiera v nádhernej historickej budove, kde 

nájdeme dve poschodia plné zaujímavých exponátov. Skvostom zbierky je 

29.500 rokov stará a len jedenásť centimetrov vysoká „Willendorfská 

Venuša". Žiaci si mohli prezrieť rôzne druhy expozícií napr.: mineralogickú, 

botanickú, zoologickú ,antropologickú ale aj najväčšiu  a najstaršiu zbierku 

meteoritov na svete. Veríme , že každý si našiel niečo , čo ho zaujalo. Ďalšou 

zastávkou bol zámok Hofburg. Žiakov sme informovali o niekdajšej 

rezidencii Habsburgovcov, vládcov Rakúsko-Uhorska. Postupne sme sa 

presunuli až pri Dóm svätého Štefana do centra mesta. Navštívili sme aj 

interiér kostola , kde mohli obdivovať nádhernú architektúru, varhany a 18 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Habsburgovci


oltárov. Po náročných prehliadkach sme sa unavení , ale veríme ,že šťastní a 

spokojní  vo večerných hodinách vrátili domov. 

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

Školský zdravotník v našej škole 

Dovoľte, aby som sa vám mohla predstaviť. Volám 

sa Petra Mudrochová a na ZŠ Tribečská  som začala 

pracovať od začiatku školského roka 2022/2023 

ako zdravotnícky pracovník. Je to nová funkcia a 

moja práca spočíva v tom, že sa starám o zdravie 

a bezpečnosť žiakov v škole a na mimoškolských 

akciách. Moja práca spočíva aj v pomáhaní 

pedagógom, aby sa mohli venovať žiakom na 

vyučovaní a nemuseli riešiť zdravotné problémy žiakov.  

Môj pracovný deň začína ranným dozorom pri vstupe žiakov do školy. Po 

ňom nasledujú administratívne záležitosti a základ mojej pracovnej 

činnosti, starostlivosť o školských pacientov. Sú dni, keď sa mi v ošetrovni 

nazbiera aj 5-7 detí v približne rovnakom čase. Inokedy sa striedajú 

priebežne. Niekoho bolí hlava, druhému je nevoľno od žalúdka, ďalší príde 

s nejakým úrazom alebo riešim deti, ktoré sa liečia na cukrovku a majú 

výkyvy v hodnotách glykémie. Keď má žiak nejaký zdravotný problém, pani 

učiteľka mi zavolá a ja si po neho prídem do triedy. Cestou na ošetrovňu sa 

porozprávame o tom, čo ho trápi, a potom informujem zákonného zástupcu 

o danom probléme. Na základe toho, ako sa s rodičmi dohodneme, sa 

snažíme problém spoločne vyriešiť. Niektoré deti si trošku poležia, ťažkosti 

ustúpia a môžu sa vrátiť do triedy. Sú aj takí žiaci, ktorým môžem so 

súhlasom rodiča podať nejaký liek. Tiež si tu oddýchne a rodičov 

informujem o zmene stavu. Ak je problém vyriešený, dieťa sa vráti na 

vyučovanie. V prípade, že sa zdravotný stav nelepší, rodičia si prídu po 

dieťa. Posledná kategória sú deti, ktorých rodičia si po dieťa prídu hneď ako 

ich informujem o zdravotných ťažkostiach. Možno sa to ani tak nezdá, ale 

koľkokrát pozriem na hodinky a zistím, že pracovný deň je pomaly za 

mnou.  

Názory rodičov na  funkciu zdravotného pracovníka sú rôzne. Každého 

názor akceptujem a rozumiem mu. V dnešnej dobe, po tom, čím sme si 



všetci v spoločnosti prešli, prišlo obdobie strachu a nedôvery. Ale sú aj takí, 

ktorí zastávajú názor, že už to mohlo byť aj skôr a sú radi, že som tu.  

Za to krátke obdobie, čo som tu a pracujem s deťmi,  som už stihla všeličo 

zažiť. Čas tu plynie veľmi rýchlo. Je to tým, že každý deň je iný a roboty je 

vždy dosť. Myslím si, že  väčšina detí ma už pozná. Nájdu sa aj také deti, 

ktoré boli u mňa viac ako jedenkrát. Určite nechcem zľahčovať žiadny 

zdravotný problém a tvrdiť, že by sa ku mne chodil niekto ulievať. Časom 

nevylučujem ani takúto možnosť, ale to budem vedieť povedať až po určitej 

dobe. Spomínam si na jedno dievčatko, ktoré mi prezradilo, keď jej 

spolužiačka povedala,  že je tu u mňa dobre a že som milá. Tak ma to aj 

potešilo aj pobavilo.  

Čo sa týka žiakov a ich prístupu ku svojmu zdraviu, tak si myslím, že veľa 

detí žije tak, ako je naučených z domáceho prostredia. Môžeme badať snahu 

o zdravý životný štýl a čoraz viac ľudí si svoje zdravie váži.  
Petra Mudrochová, školská zdravotníčka 

 

Susedia, na ktorých nesmieme zabudnúť 

Dňa 9. septembra 2022 sa žiaci 7. A a 

9. C triedy zúčastnili pietnej spo-

mienky na Židovskom cintoríne pri 

príležitosti Pamätného dňa obetí 

holokaustu a rasového násilia. 

Zorganizoval ju s podporou mesta 

Topoľčany a ďalších organizácií 

Krúžok historikov pri SHS v Topoľ-

čanoch.  

Prítomní si pripomenuli Židov z Topoľčian a okolia, ktorí zahynuli v 

koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Niektorí z nich 

prežili a podarilo sa im vrátiť, no ich domovy, šaty i vlastníctvo už užívali iní 

ľudia. Pani Ida Valachová prečítala príbeh Waltera Weissa, ktorý prežil 

okrem vojny aj hrôzy topoľčianskeho pogromu. Napriek ťažkému životu a 

prenasledovaniu na Topoľčany nezanevrel. Viacerí predstavitelia mesta, 

medzi nimi aj primátorka JUDr. Alexandra Gieciová a pani riaditeľka ZŠ 

Tribečská Mgr. Anna Krajčíková prečítali 70 mien Židov a žiaci z rôznych 



škôl zapaľovali kahance, aby si ich uctili. Boli prečítané aj mená ľudí, ktorí 

Židom pomáhali, zachránili ich a získali za to neskôr ocenenie „Spravodliví 

medzi národmi.“ Osudy židovských Topoľčancov by nemali byť nikomu 

ľahostajné. Nedopusťme, aby sa táto história opakovala. Buďme vďační za 

to, že môžeme žiť v mieri a nezažívať hrôzy vojny. 

Monika Kubrická, učiteľka ANJ-DEJ, triedna učiteľka 8. A  

Dana Kopencová, učiteľka TECH-VYV, triedna učiteľka 9. C 

 

Zabudnuté remeslá 

Tak sa volala prezentácia spojená s 

výstavou, ktorú si aj pre našich šiestakov 

pripravila Tribečská knižnica v spolupráci s 

Tribečským múzeom v Topoľčanoch.  

Podujatie sa realizovalo v dňoch 12.9. – 

23.9.2022 a bolo určené pre žiakov druhého 

stupňa základných škôl. Z našich žiakov sa 

podujatia zúčastnili triedy 5. A a 6. A (16.9.), 6. B (19.9.), 6. C (12.9.), 6. D 

(21.9.). Žiakov na podujatí sprevádzali ich vyučujúci slovenského jazyka a 

literatúry – pani učiteľky Šlosárová a Červeňanská a pán učiteľ Kováčik s 

pani asistentkou Zelinkovou. 

Žiakov zaujala pútavá prezentácia o historických remeslách spojená s 

názornými ukážkami. Tí najpozornejší, ktorí si zapamätali nové pojmy z 

prezentácie, boli odmenení sladkosťami. 

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

 

Upracme si Topoľčany 

Predposledný septembrový piatok sme opäť raz 

podporili výzvu Mesta Topoľčany a zúčastnili 

sme sa akcie Upracme si Topoľčany. Naši žiaci v 

sprievode svojich učiteľov dňa 23. septembra 

2022 za dodržania hygienických opatrení 

vyčistili exteriér školy, vyzbierali odpadky na 

blízkych sídliskách, a pomohli tak zlepšiť a 

spríjemniť pohľad na ulice nášho mesta. Všetkým zúčastneným ďakujeme. 



Rozbehnime školský rok 

Leto sa skončilo a prišiel nový školský rok. V 

ŠKD sme vystihli ešte príjemné slnečné lúče, 

aby sme symbolicky tento školský rok naplno 

rozbehli. Deti si užívali príjemné popoludnie a 

rozbehli sa po bežeckej dráhe s nadšením. 

Držme im palce, aby im to nadšenie a radosť 

vydržalo po celý školský rok. 

Vychovávateľky ŠKD 

Sopka v ŠKD 

Deti z 2.ročníka a 4.C triedy si užili zážitkové 

popoludnie v ŠKD. Netradične na chodbe si 

vlastnoručne vymodelovali sopku. Pridali 

správne suroviny a sopka začala chŕliť lávu. 

Pre deti to bol zaujímavý pokus, o čom svedčia 

aj ich natešené tváre.  

Alica Ružičková, Tatiana Kupcová, Simona Korčeková, 

vychovávateľky ŠKD 

Vitamíny v ŠKD 

S deťmi v ŠKD sme sa v rámci plánovanej záujmovo – výchovnej aktivity 

venovali téme jesenného ovocia, zeleniny a plodov. Našim cieľom bolo 

rozšíriť poznatky detí v oblasti poznania plodov, ovocia a zeleniny, ktoré 

dozrievajú na jeseň, kde rastú, ako ich zbierame, ako ich vieme spracovať, 

aký majú prínos pre naše zdravie. 



Deti pomenovávali druhy ovocia a zeleniny a následne vypracovali 

pracovné listy s touto tematikou a samozrejme nechýbala ani ochutnávka 

prinesených plodov, zeleniny a ovocia, ktorá ich zaujala asi najviac. Pri 

poznávaní ovocia a zeleniny zapojili všetky zmysly. Aktivity ich veľmi bavili 

a získali veľa nových informácií. 

Vychovávateľky ŠKD 

Naši žiaci na podujatí Predstavitelia verejného života čítajú 

deťom pri príležitosti Svetového dňa zvierat 

Anglický spisovateľ Henry Fielding raz 

povedal: "Nič nerobí človeka ľudskejším 

ako láska k zvieratám." Jeho výrok máme 

na zreteli vždy 4. októbra, kedy si 

pripomíname Svetový deň zvierat. Tento 

deň bol ustanovený za Svetový deň 

zvierat - World Animal Day (WAD) - na 

Európskej konferencii ekológie vo 

Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a 

neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal 

vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal 

pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete. 

Od tridsiatych rokov každoročne pripravujú organizácie zamerané na 

ochranu zvierat, útulky pre zvieratá i jednotlivci podujatia, ktorými sa 

snažia naplniť poslanie WAD. Tejto téme sa rozhodli venovať aj 

predstavitelia verejného života, ktorí túto tému spracovali do podnetnej 

besedy so žiakmi. 

V Tribečskej knižnici v Topoľčanoch sa v utorok 4. októbra 2022 konalo 

podujatie Predstavitelia verejného života čítajú deťom. Zúčastnili sa ho 

primátorka mesta Alexandra Giecová, poslanec NSK Pavol Goga a prednosta 

Okresného úradu Rastislav Kňaze, ktorí čítali žiakom zo ZŠ Tribečská a ZŠ 

sv. Ladislava úryvky z kníh zo života zvierat. 

Podujatia sa zúčastnili títo naši žiaci: všetci žiaci z V. A triedy, žiaci Rebeka 

Hajšová a Kristína Rybanská zo VI. A triedy a Sebastián Jankula, Sandra 

Matejková, Patrik Žaťko a Katarína Ferenčíková zo VI. D triedy. Žiaci sa 

zapojili do aktivity svojou vlastnou tvorbou a praktickými vedomosťami z 



oblasti pomoci zvieratám. Vo svojich krátkych prózach si spomenuli na milé 

zážitky so zvieratkami. Sebastián Jankula, žiak VI. D triedy, svojou krátkou 

prózou o mačiatku oslovil nielen vážené publikum, ale i prítomné meststké 

rádio. Rozhovor s naším žiakom a nádejným spisovateľom bude 

odvysielaný v relácii Región v stredu 5. októbra o 09.00 a o 15.00 hod. 
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 8.B 

Jana Červeňanská, učiteľka SJL-DEJ, triedna učiteľka  7. C 

 

Návšteva divadelného predstavenia v Trnave 

Žiaci z 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A a 4.B 

pocestovali na konci septembra 2022 za 

kultúrou do divadla Jána Palárika. 

Pozreli si dobrodružnú rozprávku 

Veľryba Gréta. V príbehu s čarovnou 

podmorskou atmosférou začali zvieratká 

trpieť podivuhodnými chorobami. Gréta 

sa rozhodla rozlúštiť túto záhadu a 

pomôcť všetkým svojim kamarátom. Veľryba Gréta priniesla kultúrny 

zážitok spojený s ekologickým posolstvom ochrany životného prostredia a 

poukázaním na obrovské znečisťovanie morí a oceánov. 

Po predstavení žiaci z 3.A, 4.A a 4.B absolvovali prehliadku historickej časti 

Trnavy. Dozvedeli sa, že budova trnavského mestského divadla sa považuje 

za najstaršiu zachovanú budovu na Slovensku. Navštívili hlavnú dominantu 

mesta Trnavy - Mestskú vežu. V útrobách veže si prezreli trvalú expozíciu 

venovanú starším i mladším dejinám Trnavy a unikátny mechanický 

hodinový stroj vyrobený v roku 1729. Po prekonaní 143 schodov bol 

odmenou nádherný výhľad na mesto a široké okolie. 

Na záver výletu si prezreli námestie a okolité historické budovy. 
Zuzana Grauzlová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. A 

 

Medzinárodná konferencia školských knižníc 

Dňa 8.9. 2022 sa konala v Univerzitnej 

knižnici v Bratislave 16. medzinárodná 

konferencia „Školské knižnice ako 

informačné a kultúrne centrá škôl “, ktorá je 

organizovaná pod záštitou Ministerstva 



školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z našej školy sa na nej 

zúčastnili Mgr. D. Šupová a Mgr. A. Guričanová. Konferenciu otvorila a viedla 

ústredná metodička pre školské knižnice Mgr. Rozália Cenigová, ktorá 

analyzovala stav školských knižníc za rok 2021 a projekty na podporu čítania. 

Prítomní si vypočuli veľmi zaujímavé prednášky: 

 Podpora čítania v rodine z pohľadu prieskumu čítania v Českej 

republike - Vít Richter, Česká republika 

 Rodina, škola, knižnica, štát – ich úlohy pri podpore čítania - Jiří 

Trávniček, Česká republika 

 Školská knižnica Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži sa predstavuje, 

Jana Dvořáková, Česká republika 

Zástupcovia slovenských školských knižníc zo Spišskej Novej Vsi, Čadce, 

Bratislavy a Zlatých Klasov rozprávali o čitateľských aktivitách v ich 

školských knižniciach. Spoznali sme i minuloročných víťazov celoslovenského 

projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ na slávnostnom 

oceňovaní. V záverečnej diskusii si zúčastnení knihovníci vymieňali svoje 

skúsenosti, ktoré využívajú pri práci s čitateľmi na podporu čítania. Aj tento 

rok medzinárodná konferencia spojila zanietených knihovníkov a pedagógov, 

ktorí chcú zlepšovať svoju prácu v školskej knižnici. 

Drahomíra Šupová, knihovníčka, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3.C 
Anna Guričanová, knihovníčka, asistentka vedenia školy 

 

Týždeň mobility na našej škole 

Do školy na bicykli - alebo naše cykloraňajky 

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v 

termíne 16. – 22. septembra a nabáda ľudí k 

zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu a 

zároveň chránime naše životné prostredie. Šport 

je aktivita ktorá je dôležitá pre každého z nás. 

Vnáša do života pevnú vôľu, radosť, kondíciu, 

cieľavedomosť a posilňuje imunitu. Mal by sa stať 

našou každodennou súčasťou. Už len cesta do školy, kedy vymeníme 

štvorkolesového tátoša za toho dvojkolesového, má pre nás a prírodu 

pozitívny prínos. 



Dňa 20. 9. 2022 sme sa do týždňa mobility zapojili aj my. Žiaci zo 6. A a 7. A 

sa previezli po cyklotrase s krátkou prestávkou pri detskom ihrisku 

Žihadielko. Tam si od organizátora podujatia vypočuli informácie o 

bezpečnosti na cestách, v krátkosti sa im prihovorila aj pani primátorka a 

po malom občerstvení sa presunuli opäť do školy. 

Takže ,,naštartujme” naše dopravné prostriedky, autá nechajme doma a 

urobme niečo pre seba. 

,,Ak niečo naozaj chcete urobiť, nájdete spôsob. Ak nechcete, nájdete si 

výhovorku." - Jim Rohn - 

Petra Mudrochová, školská zdravotníčka 

Dospievanie… život plný zmien 

Aj v tomto školskom roku sme pre 

dievčatá 7. ročníka v spolupráci s 

MP Education, s.r.o. opäť pripravili 

besedu pod názvom Dospievanie 

alebo život plný zmien. 

Cieľom prednášky bolo žiačkam 

priblížiť a lepšie pochopiť zmeny, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania. 

Dôležité je prijať toto, pre niekoho náročné obdobie, ako súčasť svojho 

života a nevyhnutnosť pre fungovanie ženského reprodukčného systému. 

Pani lektorka Mgr. Viera Holecová v krátkosti priblížila dievčatám témy: 

 anatómia ženy, 

 starostlivosť o svoje telo, hygienické návyky, 

 zmeny nálad, nespokojnosť, nerozhodnosť, 

 vzťahy s rodičmi a rovesníkmi.  

Sme veľmi radi, že pani lektorka v septembri prijala naše pozvanie a 

spoločne s dievčatami si užili poučné dopoludnie v príjemnej atmosfére. 

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

podrobnejšie prediskutovali niektoré otázky, ktoré ich zaujímali. Ďakujeme 

pani lektorke Holecovej a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. 

Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky, učiteľka ANJ-INF 

 

 



Rozhovor s pánom učiteľom Petrom Ilkom 

Od septembra v našej škole možno vidieť mnoho nových 

tvárí. Medzi jednu z nich patrí aj tvár nášho nového 

pána učiteľa telesnej a športovej výchovy Petra Ilka. 

Vieme, že okrem telesnej výchovy, učí v škole 

matematiku piatakov. Rozhodli sme sa položiť mu pár 

otázok, aby sme ho spoznali trošku bližšie nielen my, ale 

aj naši čitatelia.  

 

 Prečo ste sa rozhodli byť učiteľom? Čo a kde ste študovali?  

Po absolvovaní strednej školy som sa rozhodol pokračovať v štúdiu. Keďže 

telesná výchova a matematika boli moje najobľúbenejšie predmety, vybral 

som si ich aj do ďalšieho štúdia. Absolvoval som Matematicko-fyzikálnu 

Fakultu UK v Bratislave. 

 Ako si spomínate na študentské časy?  

Pobyt v Mlynskej doline určite patril medzi najintenzívnejšie obdobia 

môjho života. Okrem štúdia som hrával basketbal za Štart Bratislava, takže 

som sa naozaj nenudil. V treťom ročníku som prestúpil do Komárna a musel 

som tomu prispôsobiť aj štúdium. 

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

Čo Vás najviac baví na práci učiteľa? 

Učím matematiku a telesnú výchovu. Sú to tie predmety, ktoré som 

vyštudoval a ako som už spomínal sú to tie, ktoré aj mňa za mlada najviac 

bavili. 

 Vieme, že robíte dlhodobo trénera. Kde a koho trénujete? Ako 

ste sa dostali k tejto činnosti?  

Momentálne trénujem Družstvo U13 Topoľčany. S trénovaním som začal 

ešte v Írsku, kde som končil moju hráčsku kariéru a bolo mi ponúknuté 

trénovať aj mládež. 

 Vieme, že v škole vediete niekoľko športových krúžkov. Mohli by 

ste nám ich predstaviť (názor, druh športu, koľko žiakov sa ho 

zúčastňuje, kedy a kde sa realizuje). 



V pondelok od 14.00 máme Minibasketbal pre deti 1. a 2. ročníka. V štvrtok 

a piatok máme Loptové hry pre žiakov druhého stupňa. Každého krúžku sa 

zúčastňuje približne 20 žiakov. 

 Aké sú Vaše prvé dojmy z novej práce? 

Predpokladal som, že to bude náročná práca a moje očakávania sa aj 

naplnili. Napriek tomu ma však napĺňa a baví. 

 Aké sú Vaše záľuby a ako trávite svoj voľný čas?  

Príliš veľa mi ho už neostáva, ale keď sa objaví nejaký voľný víkend, rád ho 

trávim na chalupe s rodinou. 

 Aké dobré vlastnosti si vážite najviac na druhých ľuďoch? 

Úprimnosť, skromnosť a pokoru. 

 Ako sa vidíte o desať rokov? 

Celý život sa snažím robiť to čo ma baví a napĺňa. Verím, že aj o desať rokov 

budem robiť to, čo spĺňa tieto požiadavky.  

 Ako budete tráviť jesenné prázdniny?  

Program prázdnin prispôsobím počasiu. Určite sa chystáme navštíviť 

príbuzných a minimálne dva dni chcem stráviť na chate. Poprechádzať sa 

s deťmi a možno opäť začnem s otužovaním. 

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

Chalupu, ktorú som už spomínal mám síce neďaleko od priehrady, ale 

osobne nie som rybár, takže tú rybku asi nechytím. Ale keby predsa, mohla 

by mi zmeniť farby na bankovom účte (z červenej na zelenú). A samozrejme 

si želám upokojenie situácie na celom svete tak, aby sme mohli v pokoji 

vykonávať to čo nás baví. 

Dominik Pilát, Karolína Mikušová, Alexandra Dudášová, 5. A 

 

 

 

 

 

 

Komiks na pokračovanie 

C E S T A  Z A  U C H O M  –  1 .  Č A S Ť  
(autor Dominik Pilát, 5. A) 



 



 



Exkurzia Jánošíkove diery 

Dňa 7.10. 2022 sa žiaci 7. A,7. B a 7. D triedy zúčastnili exkurzie do NP Malá 

Fatra. Najkrajšia a najobľúbenejšia časť Malej Fatry sú Jánošíkove diery. 

Tvoria ich sústavy tiesňav, kaňonov a vodopádov. Skladajú sa z troch častí: z 

Dolných dier, Horných dier a Nových dier. 

Žiaci si prešli malý okruh Jánošíkových dier. 

Táto trasa prechádza cez najkrajšie miesta 

Dolných a Nových dier, ktorá je vďaka 

malému prevýšeniu vhodná aj pre žiakov. 

Jesenná príroda bola nádherná, o čom 

svedčia aj fotky z tejto oblasti. Na spiatočnej 

ceste si žiaci pozreli Žilinu, jej zaujímavé 

hlavné námestie, schody, ktoré spájajú dve 

námestia. Unavení, ale plní zážitkov, sa podvečer vrátili domov. 

Eva Maková, učiteľka GEG-TSV, triedna učiteľka 7. B 

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

Ľubica Balážiová, učiteľka NBV-TSV, triedna učiteľka 9. B 

 

Práce žiakov vytvorené počas letnej školy  

O stratenom dievčatku 

Bolo raz dievčatko a volala sa Hanka. Bola 

stratená. Musela odísť vlakom. Keď vystúpila, 

uvidela les. Bála sa ísť do lesa, ale išla. Uvidela 

medveďa! Utekala rýchlo, rýchlo. Ako utekala 

pred medveďom, videla krajinu. Rozprávkovú 

krajinu. A v nej hovoriaci strom. Strom jej dal 

lízanku. Tak sa tam presťahovala. 

Sabína Macejková, 2. D 

Dievča na piane 

Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Hanka. Mala rada klavír a snívala 

o tom, že keď bude veľká, bude klaviristkou. Raz sa vybrala s rodičmi na 

prechádzku do lesa. Bola rada, že môže ísť konečne na čerstvý vzduch. 

Obzerala sa dookola, ale keď sa pozrela na rodičov, zmizli. Rozplakala sa 

a prosila Ježiška, aby sa vrátila domov. Našťastie za ňou priletel obrovský 

vták a spýtal sa jej: „Nechcela by si, aby som ťa odniesol domov?“ „Áno!“ 

skríkla Hanka. Leteli si, leteli, až pristáli na veľkom piáne. Vták ju zložil, 



pozdravil a odletel späť. Kráčala si po klavíri a prišla ku vodopádu. 

Z vodopádu padali biliardové lopty. Mala šťastie, lebo keď musela prejsť cez 

vodu, ani jedna lopta jej nespadla na hlavu. Nakoniec prišla do parku v ich 

dedine. Rozbehla sa ku svojmu domu za rodičmi a žili až do smrti. 

Damián Marko, 3. B 

O chlapcovi a medvedíkovi 

Chlapec a medvedík sa rozhodli, že pôjdu do svojej skrýše. Ako tam boli, 

objavil sa portál. Do portálu vstúpil len chlapec, lebo medvedík sa bál. Prvé, 

čo chlapec uvidel, bola malá dedina. Spriatelil sa so všetkými jej obyvateľmi. 

Potrebovali, aby zneškodnil veľkého draka a ponúkli mu na to aj všetky 

potrebné nástroje. No tak sa vydal na cestu. Najskôr musel prekonať more 

na člne. Na druhom brehu stretol ružu, ktorá potrebovala pomoc. Pomohol 

jej a ona mu povedala, aby si dával pozor na dom, v ktorom žije zlá 

čarodejnica. Chlapec si zobral meč a zlú čarodejnicu skolil. Potom užil elixír, 

aby mal silu na draka, ale na to ešte neprišla vhodná chvíľa. Obzeral sa po 

zemi a videl biliardové gule. Kráčal po nich až prišiel ku vraku lode. Bolo 

v ňom veľa vecí, z ktorých bol najvzácnejší poklad. Chlapca však poklad 

nezaujímal. Pokračoval v ceste. Prišiel ku ostrovom. Na najväčšom žili 

zvieratá. Našiel tam aj odkaz vo fľaši. Keď si ho prečítal, teleportovalo ho to 

do inej dimenzie, kde bola veľká zima. Otvoril obálku s mapou, ktorá ho 

mala doviesť ku drakovi. Cestou našiel zamrznutého kapitána, ktorý držal 

v ruke prút. Pomocou prútu si otvoril vchod a draka úspešne zabil. Zrazu sa 

objavil na lúke odkiaľ ho veľký vták doniesol do dediny. Tu sa stretol so 

svojím medvedíkom a žili tam až do smrti. 

Alex Račko, 3.C 
 

Darček pre knižnicu 

Žiaci na druhom stupni vytvorili pre školskú 

knižnicu darček v podobe svojich prác. Zborník 

prác obsahuje vlastnú tvorbu – poéziu, krátke 

príbehy a úvahy, komiks a opis aktivít, ktoré pri 

príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 

realizovali učitelia so svojimi žiakmi.   

Okrem tvorivého písania so žiakmi pravidelne 

inscenujeme literárne texty. Radi máme tiež 

pantomímu, kreslenie a iné zábavné formy učenia... 

Poznáš roz-právky? Moderné aj tie klasické? Skús 



gestikou a mimikou napodobniť ich 

hlavných hrdinov! Tak ako sa to 

podarilo žiakom 5. A na hodine 

literatúry. Druhá úloha znela: nakresli 

indíciu! Ale pozor, nesmie byť 

prvoplánová. Žiaci sa pomocou nej 

pokúšali uhádnuť názov rozprávky. 

Boli veľmi tvoriví a kreatívni. Hneď 

pochopili zadanie. Polienko = 

Pinocchio, vločka = Snehová kráľovná, košík = Červená čiapočka a pod. 

Beseda o prečítanej knihe patrí k obľúbeným aktivitám starších žiakov, 

ktorí už niečo prečítali a radi o tom diskutujú. Okrem zaujímavých 

skúseností, o ktoré ich obohatili prečítané knižky, sa navzájom delia i 

o výtvarné zručnosti. Žiaci si pripravujú tematické referáty na výkres, ktoré 

obohatia obrázkami a ilustráciami. Svojim spolužiakom sprostredkujú 

informácie o autorovi, charakterizujú hlavného 

hrdinu a priblížia dej obľúbenej knihy. Nezabúdajú 

hovoriť ani o posolstvách, ktoré knihy ukrývajú. 

Žiaci 8. A a 8. B získali zaslúžené jednotky, a to sa 

nemuseli ani bifľovať.  

Porekadlá, príslovia či pranostiky sa používajú 

každodenne. V bežnej reči si ľudia ani 

neuvedomujú, že ich spomenú – „Drž jazyk za 

zubami!“, „Jablko veru nepadlo ďaleko od stromu...“, 

Komu sa nelení, tomu sa zelení.“, „Navštívi nás 

Martin na bielom koni?“.  V televízii si stačí pustiť predpoveď počasia a tam 

nás často rosničky oboznámia s ľudovými predpoveďami počasia, teda 

pranostikami na daný deň. A tak sa tejto skupine ľudovej slovesnosti 

venovali aj žiaci 6.B a 6.C na hodine 

literatúry a zoznamovali sa s nimi rôznymi 

aktivitami. Dokonči znenie príslovia , 

nakresli dané príslovie alebo porekadlo, 

uhádni podľa obrázku ustálené spojenie 

alebo urob pantomímu na vybraný 

frazeologizmus – toto boli zadania pre 

žiakov, s ktorými sa museli popasovať. 



Väčšine to išlo výborne, mnohí veľa prísloví, porekadiel či pranostík poznali 

a tí, ktorí nepoznali, si ich aspoň takouto formou zapamätali. 

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

Jana Červeňanská, učiteľka SJL-DEJ, triedna učiteľka  7. C  

Katarína Šlosárová, učiteľka SJL-RUJ, triedna učiteľka 5. D 

 

Školský parlament 

Školský parlament je skupina 16 žiakov 

našej školy, ktorí ako zástupcovia 

svojich spolužiakov vyjadrujú ich 

názory a záujmy na pôde parlamentu, 

predkladajú návrhy na nové aktivity v 

škole a  hľadajú riešenia aktuálnych 

problémov. 

Žiacky parlament je iniciatívnym a 

pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov 

v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. Poslaním žiackeho 

parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie 

opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov 

v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie 

vzájomných vzťahov na škole. Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj 

s učiteľmi školy. 

 

Alexander Fabríci, 9.A, predseda ŠP                                                        

Adam Snop, 8.A,  podpredseda ŠP 

Jakub Košecký, 4.D                                                               

Dominik Pilát, 5.A                                                                 

Ema Arpášová, 5.C                                                                

Samuel Podolec, 5.D                                                              

Kristína Rybanská, 6.A                                                          
 

 

Martina Vöpy, výchovná poradkyňa, učiteľka MAT-SJL 

 

 

 

Matúš Labuda, 6.B                                                                 

Jacob Jo O´Connor, 6.D                                                        

Filip Slamka, 7.A                                                                   

Félix Uhlár, 7.B                                                                     

Alex Arpáš,7.D  

Martin Šiška, 8.C                                                                   

Filip Gregor, 8.D                                                                    

Alex Kutňanský, 9.B                                                              

Simon Kollár, 9.C       
 



Detská osobnosť mesta Topoľčany 

Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu mesta Topoľčany vybrala 28 
jednotlivcov a 8 kolektívov v rôznych kategóriách, ktorým pani primátorka 
mesta JUDr. Alexandra Gieciová udelila ocenenie Detská osobnosť mesta 
Topoľčany. 18. októbra 2022 o 16.00 prišli do  kinosály Spoločenského domu 
Topoľčany podporiť svoje deti ich rodičia a starí rodičia. Svojich žiakov, ktorí 
týmto ocenením šíria dobré meno svojej škole, prišli podporiť aj riaditelia 
a učitelia škôl. Všetkým oceneným žiakov srdečne gratulujeme k zaslúženému 
úspechu. Z našej školy boli ocenení nasledovní žiaci, o ktorých ich učitelia 
napísali tieto medailóny:  
 

Peter Silvester Hazucha 
Ak by ste si mali predstaviť vzorného žiaka, mohli by ste si pokojne 
predstaviť Petra Silvestra Hazuchu. O matematiku prejavuje nadpriemerný 
záujem, vyniká v riešení logických úloh, zapojil sa do Pytagoriády, 
Matematickej olympiády i Matematického klokana. Okrem toho, že vyniká 
v matematike, problémy mu nerobí ani slovenčina, angličtina alebo 
geografia. Popri škole zvláda pravidelné hodiny saxofónu. Je to slušný, 
skromný, ale cieľavedomý chlapec, ktorý sa neotočí chrbtom kamarátom, 
keď potrebujú pomôcť.  
 
Najlepší fyzik 
Klára Vargová 
Žiačka, ktorú učiť bolo cťou každému učiteľovi v  Základnej škole na 
Tribečskej ulici. Navštevovala 9 rokov triedu pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním. Bola usilovná, talentovaná vo viacerých oblastiach, 
cieľavedomá a popri tom skromná, vždy milá a usmiata . Ku každému sa 
správala priateľsky, s vysokou dávkou trpezlivosti a empatie. Svojou 
pracovitosťou a prístupom k plneniu povinností by mohla byť vzorom pre 
mnohých mladých ľudí.  
Úrodu svojej  svedomitej práce zožala v školskom roku 2021/2022,  keď 
okrem úspechov v mnohých iných  súťažiach, obsadila skvelé 3. miesto 



a zaradila sa tak medzi víťazov 63.ročníka krajského kola Fyzikálnej 
olympiády. Pozitívny vzťah k prírodným vedám potvrdila aj tým ,že  sa 
prebojovala medzi 12 najlepších účastníkov  v celoslovenskej  súťaži  
„Olympiáda mladých vedcov“.  
 
Najlepší astronóm 
Maxim Kopčan 
Maxim je žiakom 8. ročníka a ťažko by ste vo svojom okolí hľadali niekoho, 
kto by vám o hviezdach vedel povedať viac ako on. O prírodné vedy sa 
zaujíma od malička. Jeho záľubou je aj astronómia, v ktorej dosahuje 
výborné výsledky. Celoslovenského kola súťaže „Čo vieš o hviezdach“ sa 
zúčastnil štvrtýkrát. V súťaži výborne uplatnil svoje vedomosti a získal 9. 
miesto v 2. kategórii v celoslovenskom kole v Prešove. Zúčastňuje sa aj 
iných vedomostných súťaží, hlavne v prírodných vedách a matematike. Aj 
vo voľnom čase rád číta a pozerá rôzne dokumenty. Má všeobecný prehľad 
vo viacerých oblastiach a rád diskutuje o rôznych témach. Určite o ňom 
a jeho úspechoch budeme ešte počuť. 
 
Najlepší recitátor súťaže Hviezdoslavov Kubín 
Hana Koncová 
Hanka Koncová, nadaná recitátorka, moderátorka, možno budúca herečka. 
Od roku 2016 navštevovala triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým 
nadaním na ZŠ Tribečská v Topoľčanoch. Odmalička recitovala. Najskôr 
krátke básničky a riekanky, neskôr texty, ktoré oslovili aj dospelého 
poslucháča. Prerazila  v recitácii slovenských povestí  aj v recitácii prózy 
slovenských i zahraničných autorov. Pravidelne sa zúčastňovala školských, 
obvodných a okresných kôl v  súťažiach Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov 
Kubín. Vždy zaujala odbornú porotu svojím profesionálnym  výkonom a zo 
súťaží si odniesla najvyššie ocenenia.  K jej najväčším úspechom patrí 3. 
miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch. 
Hankin herecký talent oslovil divákov aj počas slávnostnej akadémie k 55. 
výročiu založenia školy na Tribečskej ulici. Svoje organizačné schopnosti 
uplatňovala dennodenne nielen v triednej samospráve, ale aj pri 
organizovaní mnohých školských akcií. Ako moderátorka zožala úspech 
počas ukončenia tanečného kurzu Venček i počas návštevy ministra 
školstva Branislava Gröhlinga.   Aby sa v budúcnosti mohla postaviť na 
divadelné dosky a splniť si svoj sen, rozhodla sa študovať na súkromnom 
konzervatóriu, kde môže ďalej rozvíjať svoj talent. 
 
 
 
 



 
Najlepší interpret súťaže Slávik Slovenska 
Matúš Burian 
Matúš sa spevu a hre na keyboard venuje od svojich 6 rokov. Od minulého 
roku sa jeho záľubou stala aj hra na  heligónke. Má za sebou viaceré súťaže 
a vystúpenia, medzi ktoré patria napr.  Slávik Slovenska. V tomto roku 
získal v  krajskom kole úžasné 3.miesto. Matúš sa zúčastňuje aj mnohých 
ďalších medzinárodných súťaží a vystupoval aj na Jánošíkových dňoch v 
Terchovej. Minulý rok mu dokonca vyšlo aj CD s vlastnými autorskými 
piesňami. Je to nadaný žiak, ktorý sa okrem hudby zúčastňuje aj olympiád z 
viacerých predmetov napr. geografie, matematiky, fyziky a taktiež jeho 
záľubou je stolný tenis, v ktorom získal viacero ocenení. 
 
Prekroč svoj tieň 
Kristína Pniačeková 
Kristínka je žiačkou siedmeho ročníka Základnej školy na Tribečskej ulici. 
Veľa detí sa v dnešnej dobe vyrovnáva s náročnými situáciami, no Kristínka 
sa musela v útlom detstve vyrovnať so stratou rodičov. Jedinou zákonnou 
zástupkyňou sa stala jej stará mama Magdaléna Virágová, ktorá odvtedy 
prebrala úlohu rodiča, ktorý dieťaťu musí poskytnúť nielen zázemie 
a domov, ale aj výchovu. A musíme uznať, že túto úlohu zvláda skvelo! 
Kristínka je zodpovedná a nekonfliktná žiačka, ktorá si plní svoje úlohy. Jej 
správanie je príkladné ako v škole, tak aj mimo nej. Je síce tichšej povahy 
a rada trávi čas sama, no nemá problém zapájať sa do kolektívu. Vždy je 
ochotná pomôcť, poradiť, stáť pri kamarátoch, ktorí to potrebujú. Voči 
učiteľom aj iným zamestnancom školy je úctivá a komunikatívna. Na 
hodinách je pracovitá, sústredená a aktívne sa zapája do vyučovania. 
Dosahuje výborné výsledky a zapája sa do súťaží. Rada urobí aj niečo 
navyše, či už dobrovoľné úlohy, navštevovanie matematického krúžku 
alebo pomoc učiteľom s pomôckami alebo triednemu s výzdobou triedy. 
Sme hrdí, že je žiačkou našej školy.  
 
Najlepší olympionik Biblickej olympiády 
Alexander Bobák 
Je veľmi usilovný žiak, dosahuje výborné študijné výsledky, čím je vzorom 
pre ostatných 
spolužiakov. Od prvého ročníka základnej školy vo svojom voľnom čase 
venuje hre na hudobnom nástroji – na klavíri. V rámci prípravy na 
olympiádu sa so svojim otcom, evanjelickým kňazom, venoval rôznym 
témam zo Starej a z Novej zmluvy. Alex sa úspešne prebojoval všetkými 
súťažnými úlohami a získal vynikajúce 1. miesto v celoslovenskom kole 
biblickej olympiády z evanjelického náboženstva. 



 
Najlepšie družstvo informatikov 
Adam Ducký a Martin Jaško 
Adam a Martin sa zúčastnili celoslovenského kola prestížnej medzinárodnej 
robotickej súťaže RoboCup v kategórii Robotická ruka, kde pod vedením 
Ing. Gažiho získali vynikajúce druhé miesto v programovaní robotov.  
Adam je technický zdatný, sčítaný a tvorivý chalan. Už od detstva rád robí 
modely z papiera. Informatika a programovanie lega je jeho veľkou 
záľubou, ktorej je ochotný venovať všetok svoj voľný čas. Má pri sebe 
úžasnú starú mamu, ktorá ho v tom podporuje.  
Martin je usilovný, zodpovedný a láskavý žiak deviateho ročníka. Má svoje 
sny, ktoré si chce plniť. Jeden z nich, tvorba robotov, si už plní.  
 
Najlepšie družstvo žiakov v stolnom tenise 
Matúš Burian, Kristián Hrutka, Matej Slávič a Adam Michalička 
To je štvorica vynikajúcich stolnotenistov ZŠ na Tribečskej ulici. Stali sa 
majstrami okresu a na majstrovstvách kraja obsadili krásne tretie miesto. 
Matúš je náš deviatacky všestranný talent – spev, matematika, fyzika, 
geografia a dokonca aj šport. A okrem toho skvelý, skromný a úctivý žiak. 
Kristián je športovec telom a dušou. Je cieľavedomý, svojou usilovnosťou 
a snahou môže byť príkladom pre ostatných svojich spolužiakov. Nikdy sa 
nevzdáva, je veľmi pracovitý, snaživý,  priateľský,  ochotný každému 
pomôcť.   
Matej dostal do daru nielen športové, ale aj hudobné a tanečné nadanie. 
Ľavou zadnou zvláda aj anglický jazyk. Má v sebe veľmi veľa energie, ktorú 
vie výborne využiť pri svojich záľubách. Je to milý a úprimný chlapec. 
Adam je veľmi usilovný žiak, ktorý vyniká zodpovednosťou a dôslednosťou 
vo svojej práci. Počas deviatich rokov školskej dochádzky dosahoval 
vynikajúce vzdelávacie výsledky. Svojím slušným a charakterným 
správaním, aktivitou, ochotou pomáhať a zároveň skromnosťou si získala 
rešpekt i uznanie žiakov i pedagógov školy. Okrem stolného tenisu školu 
úspešne reprezentoval aj v športových  súťažiach ako futbal a florbal. 

Triedni učitelia a vyučujúci ocenených žiakov  

ŽOLÍK 
OSLOBODUZUJE ŽIAKA  

OD ÚSTNEHO SKÚŠANIA 

Pravidlá: 

 1 žiak môže za 1 obdobie uplatniť iba 

1 žolíka na 1 predmete 

 Žolík je platný od 2.11.2022 do 

9.12.2022 

 

Navrhol Šimon Šupolík, 8. B 



Osová súmernosť na vyučovaní v II.C 

 Jeseň je bohatá na úrodu a prináša veľa 

prírodného materiálu. Príjemné jesenné počasie 

využili žiaci II.C a hodinu matematiky zrealizovali 

vonku. Bežné pomôcky vymenili za gaštany, šípky, 

orechy a naučili sa, čo je osová súmernosť.  

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

 

Na halloweenskom večierku 

 

Martin Vaninec, 1. C 

Na hallowenskom večierku sa mi páči najviac moja maska, 

výzdoba a hudba. Najviac zo všetkých je najlepšia svietiaca 

kostra. Svoju masku (Super Mario)  som si vybral preto, že 

som ju mal už kúpenú a pomáhala mi s ňom mamina.  

 

Margarétka Uhlárová, 1. C 

Je to super večierok. Najviac sa teším zo sladkostí. Najviac 

sa mi páčila maska Harryho Pottera, lebo sa mi zdala 

najkrajšia. Svoju masku (kostra) som si vybrala preto, že sa 

mi páčila najviac a pomáhala mi s ňou mama.  

 

Samuel Malo, 1. C 

Mne sa najviac páčilo tancovanie a moja maska (Harry 

Potter), ktorú som si vybral sám a nikto mi s ňou 

nepomáhal.  

 

 

Dominik Pilát, Karolína Mikušová, Alexandra Dudášová, 5.A 

 

 



Imatrikulácia prvákov 

Dňa 19. októbra 2022 sa v našej škole 

uskutočnila slávnostná imatrikulácia 

prvákov. Pani riaditeľka spolu s pani 

vychovávateľkami pasovali oficiálne 

všetkých zúčastnených prvákov za našich 

žiakov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 

našej imatrikulácie a všetkým prvákom 

želáme krásne zážitky zo školských lavíc. Na 

imatrikulácii sme sa našich nových spolužiakov spýtali:  

 Ako sa ti páči v škole?  
 Chodíš rád/rada do školy a prečo?  
 Načo sa najviac tešíš, čo máš na škole najradšej? 

 
Elizabeth Faberová, 1. C 

 Dobre. Mne sa najviac páči pani riaditeľka. Aj naša trieda. 
 Áno, lebo mám rada spolužiakov a učiteľky. Mám rada aj 

učenie. 
 Na výlety aj na ŠKD. Teraz mám rada aj školský dvor. 

 
Nelka Frolovičová,1. C  

 Dobre najviac sa mi páčia učiteľky a trieda. Dobre. 
 Áno. Lebo sa rada učím. Chcem vedieť písať a čítať. 
 Na telesnú a na výtvarnú výchovu. A na učiteľku. Na výlety 

a na školský dvor. 
 

Katarína Jamrichová, 1. B 
 Dobre, páči sa mi učivo učiteľky.  
 Áno, rada chodím do školy, chcem sa učiť. Najradšej mám 

matematiku. 
 Najviac sa teším v škole z výletom a chodím tiež na 

minibasketbal.  

 
Matej Grman, 1. A 

 Dobre sa mi tu páči.  
 Áno, teším sa na učenie a spolužiakov.  
 Najviac sa teším na najlepšieho kamaráta Tiborka. V škole 

mám najradšej spolužiakov, ale rád sa aj učím.  
Dominik Pilát, Karolína Mikušová, Alexandra Dudášová, 5.A 



Gejza Sitkey napísal svoju prvú knihu 

Náš bývalý dlhoročný učiteľ Gejza 

Sitkey napísal svoju prvú knihu. 

Nikoho veľmi neprekvapí, že je to 

kniha so športovou tematikou. Je to 

kniha rozhovorov s jedným z odcho-

vancov topoľčianskeho futbalu 

Štefanom Daňom, hráčom prvo-

ligovej Lokomotívy Košice a ďalších 

klubov. Z Lokomotívy sa dostal aj do 

juniorskej reprezentácie ČSSR 

a reprezentácie levíčat do 23 rokov. Táto kniha mapuje aj jeho trénerskú 

prácu. V tejto knihe je veľa zaujímavostí z topoľčianskeho futbalu, jeho 

histórie a bude prezentovaná krstom 28. októbra 2022 v priestoroch 

Galérie mesta Topoľčany. Jedna jej časť je venovaná topoľčianskemu 

rodákovi Jozefovi Markovi, ktorý bol trénerom futbalovej reprezentácie 

ČSSR v rokoch 1965-1970. Je prvou takouto publikáciou ako knihou 

rozhovorov s úspešným športovcom v rámci celého topoľčianskeho 

regiónu. V knihe je spomínaná aj ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch, 

hlavne v súvislosti s mnohými a vynikajúcimi športovými úspechmi jej 

žiakov. V priebehu novembra 2022 sa bude kniha predávať v priestoroch 

Galérie mesta Topoľčany.  

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

 

Technická olympiáda (školské kolo) 
Dňa 11. októbra 2022 sa v našej škole uskutočnilo 

školské kolo TO, ktoré  prebiehalo online. Školského 

kola sa zúčastnilo osem žiakov 8. a 9. ročníka. Za 

ôsmy ročník  žiaci Maxim Kopčan, Juraj Ferenčík a 

Marek Babala z 8.A triedy a Petronela Adamkovičová 

a Oliver Molnár z 8. C triedy. Zástupcami deviateho 

ročníka boli Simon Kollár, Martin Jaško a Adam 

Ducký z 9.C triedy. 

Žiaci boli veľmi šikovní, šiesti boli úspešnými riešiteľmi, ale len dvaja 

najlepší mohli postúpiť do krajského kola. Postupujúcimi sú Maxim 



Kopčan a Adam Ducký. Chlapcom blahoželáme  a držíme palce v krajskom 

kole. 
Dana Kopencová, učiteľka TECH-VYV, triedna učiteľka 9. C 

Starkí sú tu vždy pre nás... 

Mesiac október nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza 

farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života.  

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším si žiaci II. C pripravili  pre starých 

rodičov kratučký program. Pesničkami a básničkami sa starkým poďakovali za 

ich starostlivosť a lásku. Na záver nechýbali vrelé objatia a sem-tam sa aj  

slzičky vyronili. Všetci starí  rodičia odchádzali dojatí a šťastní a každý si 

odniesol srdiečko vyrobené z lásky. 

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

Simona Korčeková, vychovávateľka ŠKD 

 

Festival vedy a techniky (krajské kolo) 
Dňa 21.10 2022 sa žiaci našej školy Ester Laura Gočová, Maxim Kopčan a 

Filip Slamka zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky. Maxim 

Kopčan sa venoval problematike opeľovačov a svoj projekt doplnil 

pokusom. Filip Slamka sa venoval téme elektrárne. Vo svojom projekte za 

zameral na výklad pojmu elektrina a následne porovnával druhy elektrární. 

Ester Laura Gočová sa venovala projektu kyslé dažde. V tomto projekte sa 

zameriavala nielen na teoretické východiská, ale aj na dokázanie kyslosti 

zrážok - dažďa a snehu v Topoľčanoch. Taktiež  sa zameriavala na kyslosť 

pôdy. Ester Laura Gočová so svojím projektom postúpila na 

celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky do Bratislavy. Filip 

Slamka aj Maxim Kopčan  získali cenu poroty.  

Žiakom srdečne  gratulujeme k úspechu a Ester držíme palce na 

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


