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Úvodník 

Posledné vydané číslo časopisu 3bečan v školskom roku 2020/2021 značí 

nielen záver školského roka, ale najmä príchod očakávaných letných 

prázdnin.  Únavu z dištančného vzdelávania a dobiehajúceho prezenčného 

vyučovania a doučovaní vystriedajú pokojné letné dni, počas ktorých 

načerpáme novú energiu. Posledné dva mesiace školského roka sme sa všetci 

sústredili na to najpodstatnejšie, a to nielen na načerpávanie nových 

vedomostí, ale najmä rozvoj a kultivovanie medziľudských vzťahov a 

kontaktov, ktorých osobnú absenciu sme niekoľko mesiacov dištančného 

vzdelávania citlivo  vnímali.  

Najviac odchádzajúci deviataci si uvedomujú, aké dôležité sú pre nich 

priateľstvá, ktoré si počas dlhých rokov v škole budovali. Niektoré zostanú 

na celý život, iné sa časom z najrôznejších dôvodov rozpadnú.  Po úspešne 

napísanom Kompare sa deviataci tešili z faktu, že sú všetci prijatí do škôl, 

ktoré si vybrali. Úprimne ich tiež potešilo rozhodnutie ministerstva školstva 

o zrušení celoplošného Testovania 9. Na ceste ďalším životom za naplnenými 

snami a ambíciami im želáme veľa šťastia.  

Menší žiaci sa dlhodobo tešili z tanečnej výzvy, na ktorú s nadšením 

a radosťou nacvičovali známu choreografiu na pieseň Jerusalema. Napokon 

náš šikovný pán školník, fotograf a kameraman natočil zaujímavý videoklip, 

ktorý môžete sledovať na webovej stránke školy.  

Viaceré ročníky druhého stupňa sa v rámci protidrogovej prevencie 

a kriminality zúčastnili besied s pánom policajtom PhDr. Krajčín. Ôsmaci 

v spolupráci s  Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie Topoľčany zisťovali svoje osobnostné predpoklady na výkon 

budúceho povolania, ktoré im má uľahčiť výber strednej školy a ich 

profesijnú orientáciu.  

Rozhovory s našimi najmladšími kolegami a učiteľmi, úspešnými žiakmi,  

žiacke ankety, informácie o školských súťažiach, akciách a podujatiach vám 

prinášame v aktuálnom školskom roku naposledy.   

Uvoľňovanie opatrení podľa Covid automatu umožnilo Samospráve mesta 

Topoľčany usporiadať oceňovanie učiteľov za rok 2020 a 2021. I o tom, ktorí 

učitelia z našej školy boli ocenení ďakovným listom a plaketou J. A. 

Komenského sa dočítate v tomto záverečnom čísle 3bečana.  

Všetkým žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnanom želáme 

príjemne strávené prázdniny a dovolenku.  
Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 



Čo vieš o hviezdach   

ROZHOVOR S VÍŤAZOM 

Dňa 6. mája 2021 sa uskutočnilo online 

krajské a celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o 

hviezdach. Maxim Kopčan zo 6. A obsadil 1. 

miesto v kraji a 1. miesto v celoslovenskom 

kole v 1. kategórii. Gratulujeme a želáme veľa 

ďalších úspechov. S víťazom Maximom vám 

prinášame krátky rozhovor.  

Ahoj, Maxim, vieme, že si víťaz krajského 

a celoslovenského kola súťaže Čo vieš 

o hviezdach. K týmto excelentným 

úspechom ti gratulujeme. Mohol by si nám 

túto súťaž priblížiť? 

Z názvu vyplýva, že ide o vedomostnú súťaž 

o hviezdach. Každoročne ju vyhlasuje Slovenská 

ústredná hvezdáreň. Súťaží sa v troch kategóriách, a to v prvej (4. – 6. ročníky), 

druhej (7. – 9. ročníky) a tretej (stredné školy). Súťaží sa v troch kolách – 

okresnom, krajskom a celoslovenskom.  

Ako dlho sa zaoberáš hviezdami, teda astronómiou a astrofyzikou? Čo 

ťa na tom najviac baví?  

O astronómiu sa zaujímam už od 3 rokov. A veľmi ma bavili otázky, prečo je to 

tak.  

Súťaže sa zúčastňuješ už niekoľko rokov. Ako vnímaš svoju cestu 

v súťaži až k prvenstvu?  

Nebolo to ľahké, ale pre mňa to nebolo až také ťažké. Dostal som od 

nich papiere s učivom na súťaž.  

Aké sú tvoje ambície do budúcnosti v tejto oblasti? 

Uvidíme, plán je plán, ale keď sa dostanete  do reálneho života rozsype sa ako 

domček z kariet. Veľmi ma zaujímajú počítače a nová technika, takže možno 

to.  

Okrem hviezd máš veľa iných záujmov, napríklad biológiu. Akej oblasti 

z biológie sa venuješ? Prípadne iným predmetom.  

Z biológie mám najradšej zoológiu. Potom mám rád ešte fyziku, matematiku 

a teším sa na chémiu. Mám rád chemické pokusy a pokusy ako také.  

Čo rád robí majster súťaže Čo vieš o hviezdach vo svojom voľnom čase?  

Rád hrád Minecraft a pozorujem  rád aj svojím novým ďalekohľadom.  

Čo ti vie spraviť úprimnú radosť? 



Radosť mi vie spraviť pekný darček, napríklad ďalekohľad, mikroskop 

a príslušenstvo k nim.  

Kým by si chcel byť, keď budeš veľký?  

Uvidí sa.  
žiacka redakcia, Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

Prváci v Tribečskom múzeu 

V posledný májový týždeň sa naši malí 

prváčikovia vybrali na exkurziu do 

Tribečského múzea v Topoľčanoch, kde 

sa zoznámili s prírodou stredného 

Ponitria. Na vlastné oči videli živočíchy, 

vtáky, rastliny, ktoré sa nachádzajú na 

území pohoria Tríbeč.  

Deti si pozreli aj ďalšiu výstavu, kde sa 

zoznámili so 

zbierkou zbraní, numizmatickou zbierkou, 

zbierkou predmetov dokumentujúcich 

pivovarníctvo, ale aj výrobky zaniknutých 

sklární, či herbáre so vzácnymi druhmi rastlín. 

Mnohí prváčikovia navštívili múzeum prvýkrát, 

a veľmi sa im tam páčilo, určite sa tam ešte raz 

vrátia. Bolo sa na čo pozerať a čo obdivovať. 

Pekný zážitok z exkurzie mali všetky deti. Aby sme umocnili zážitok detí, 

nezabudli sme sa zastaviť na dobrú zmrzlinu, ktorá určite všetkým chutila. A 

už teraz sa tešíme na ďalší nový ,,výletik“. 
Gabriela. Dragulová, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1.D 

Rozhovory s našimi mladými učiteľmi 

Pani učiteľka Natália Jančeková 

Ako dlho učíte v našej škole? Prečo ste sa rozhodli byť 

učiteľka?  

Na našej škole učím prvý rok. Toto povolanie som si vybrala 

preto, pretože mám veľmi rada deti, aj v súkromnom živote 

sú neustále okolo mňa. Keď môžem svoje vedomosti 

posunúť ďalej a keď vidím ako ich môj žiak v praxi využíva 

a ako sa rozvíja aj jeho osobnosť, tak to je to čo mi prináša radosť a preto má 

práca učiteľky pre mňa obrovský zmysel.   

 



Ako vnímate dištančné vzdelávanie?  

Na dištančnom vzdelávaní by som našla pozitíva aj negatíva. Medzi pozitíva 

by som určite zaradila to, že napriek tomu že sme nemohli byť spolu výučba 

prebiehala a aspoň sme sa mohli počuť a náš kontakt sa úplne nevytratil. 

Pozitívom je určite aj zlepšenie sa v počítačových zručnostiach či už u detí 

alebo u učiteľov. Negatívne vnímam samozrejme stratu kontaktu face to face, 

ktorý vnímam ako ten najdôležitejší vôbec. Preto som stále zástancom 

klasického prezenčného vzdelávania.  

Aké máte dobré a zlé vlastnosti?  

Ťažká otázka. Medzi dobré by som zaradila pozitívne myslenie, spoľahlivosť 

a úprimnosť, ktorú si aj ja na iných cením najviac. Medzi zlé vlastnosti by som 

určite na prvé miesto dala netrpezlivosť s ktorou stále bojujem. Sem tam 

zvyknem aj zbytočne panikáriť a negatívne vnímam na sebe aj to, že si nie 

vždy verím, čo ma zvykne často obmedzovať.  

Ako trávite svoj voľný čas?  

Voľný čas rada trávim s rodinou, v prírode, pri dobrej knihe. Rada tiež 

bicyklujem a počúvam hudbu.  

Ako sa vidíte o desať rokov? 

O desať rokov by som v profesijnom živote chcela pôsobiť ako školská 

psychologička. V súkromnom živote mať svoju rodinku s dvomi deťmi.  

Aký máte vzťah k športu? 

Vzťah k športu je pozitívny. Ako som spomínala rada bicyklujem a cvičím 

aerobik. Ako divák si tiež rada pozriem dobrý hokejový zápas.  

Čo by ste zaželali deťom k MDD?  

K MDD želám deťom veľa radostí a úspechov v škole aj v súkromí, veľa 

dobrých priateľov a statočnosť pri prekonávaní prekážok v živote.  

Ako budete tráviť leto? 

Leto budem tráviť doma na záhrade s kopou detí. Každý rok mám u seba na 

prázdninách neter a synovcov s ktorými chodíme na výlety na rôzne pekné 

miesta.  

Pán učiteľ Erik Zmetek 

Ako dlho učíte v našej škole? Prečo ste sa rozhodli byť 

učiteľ? Na našej škole učím druhý rok a je to zároveň 

moja prvá škola od skončenia vysokej školy.  Byť učiteľom 

nebolo nikdy mojím snom. Učiteľom som sa rozhodol stať 

až po skúsenostiach z rôznych detských táborov, na 

ktorých som sa zúčastňoval ako animátor.   

Ako vnímate dištančné vzdelávanie?  



Tak ako všetko v živote má svoje pre a proti, rovnako by sa to dalo povedať 

aj o dištančnom vzdelávaní. Deti síce mali viac voľného času, menej hodín, 

nemuseli skoro ráno vstávať, na druhú stranu však strácali osobný kontakt 

ako s nami tak aj so svojimi spolužiakmi.  

Aké máte dobré a zlé vlastnosti?  

Je ťažké o sebe napísať dobré a zlé vlastnosti, pretože tie dobré možno 

nevnímame a tie zlé si nechceme pripustiť.  Za všetky však môžem spomenúť 

moju flegmatickú povahu, ktorá sa prejavuje rozvahou a železnými nervami, 

čo by sa dalo označiť ako dobrá vlastnosť. Flegmatizmus však v sebe nesie aj 

značnú nerozhodnosť.  

Ako trávite svoj voľný čas?  

Medzi moje najväčšie záľuby, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, patria rôzne 

druhy športu. Voľný čas najradšej trávim v spoločnosti priateľov a rodiny, 

poprípade pri dobrej knihe. Sú však aj chvíle, kedy som rád sám a vtedy 

sadám na motorku a objavujem krásy nášho okolia.  

Ako sa vidíte o desať rokov? 

Nikdy nevieme, čo nás v živote stretne, preto je ťažké povedať, kde budem 

o desať rokov. No mojim snom je mať s manželkou domček na dedine, kde 

budeme spolu vychovávať naše deti.  

Aký máte vzťah k športu? 

Šport je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Aktívne sa venujem  hlavne 

volejbalu. Pasívne si rád pozriem hokej alebo dobré moto športové preteky. 

Čo by ste zaželali deťom k MDD?  

Deťom prajem množstvo úspechov a radostí, ale aj to najhlavnejšie, čiže 

zdravie. Aby si užívali roky detstva, na ktoré budú spomínať s úsmevom 

a hrdosťou.   

Ako budete tráviť leto? 

Plán na leto nemám, ale ležanie na pláži nepatrí medzi moje najobľúbenejšie 

aktivity. S manželkou nás skôr stretnete na dobrej túre.   
Žiacki redaktori 

Svetový deň mlieka v I. D 

Ak chceš zdravý byť, musíš mlieko piť. Syry, jogurt, smotana, to je zdravia 

ochrana. Tieto verše boli súčasťou celého vyučovania pri príležitosti Dňa 

mlieka, ktorý si pripomíname vždy tretí májový utorok, už od roku 1957. 

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a 

nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. 



Hlavný zmysel tohto dňa spočíva v ustavičnom 

pripomínaní mimoriadnej biologickej hodnoty mlieka a 

mliečnych výrobkov, a to v záujme upevnenia zdravia 

detí. Aj žiaci z I.D si pripomenuli tento významný deň, kde 

počas vyučovania robili rôzne aktivity. Po prečítaní 

rozprávky o mlieku, prezentácii k tomuto dňu rozprávali 

a riešili hádanky, kreslili 

pekné obrázky o mliečnych 

výrobkoch. Neskôr robili 

interaktívny kvíz, a na záver si vyrobili záložky, 

ktoré použili pri čítaní na hodine slovenčiny. 

Verím, že si žiaci uvedomili dôležitosť tohto 

bieleho zdravia a odteraz nebude chýbať v ich 

jedálnom lístku v akejkoľvek podobe. 
Gabriela. Dragulová, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1.D 

 

Naše práce až v Taliansku 

Medzinárodná výtvarná súťaž PLANETANDO 

"Pátranie po chýbajúcej planéte" v Chianti bola 

vyhlásená skupinou štyroch mladých nadšencov 

Astronuts, ktorá spolupracuje s Polyfunkčným 

Observatóriom v Chianti (Toskánsko - Taliansko) a 

Florentskou univerzitou. Snahou tejto iniciatívy je 

šíriť záujem mladých o vesmír a mimoslnečné 

sústavy. 

Žiaci sa mohli zapojiť v dvoch vekových kategóriách.  

Do tejto výzvy sme vybrali práce dvoch žiakov zo 4.D 

(p. uč. I. Švajcová) - Samo Podolec a Sabína Bošanská. Každá práca bude 

hodnotená cez sociálne siete Facebook a Instagram a bude končiť 28. 5. 

2021. 

https://www.facebook.com/astronutsufficiale 

https://www.instagram.com/astronuts_official/ 

Preto vyzývame všetkých žiakov našej školy, aj ich rodičov, aby sa zapojili do 

hlasovania a podporili svojim hlasom našich dvoch súťažiacich. 

29. 5. 2021 bude hlasovanie ukončené a vyhodnotené šesťčlennou 

hodnotiacou komisiou. 

Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili súťaže bude zaslaná pozvánka na 

slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa bude konať 13. júna 2021 v Polyfunkčnom 

https://www.facebook.com/astronutsufficiale
https://www.instagram.com/astronuts_official/


observatóriu v Chianti. Budú tam prezentované všetky súťažné práce a 

odovzdané ceny Stefanom Sandrellim, astrofyzikom z INAF (Taliansky 

národný inštitút astrofyziky a Taliansky výskumný ústav pre štúdium 

vesmíru). Každý súťažiaci dostane malú cenu a prvý v klasifikácii 

"astronomickú cenu", ako sľubujú súťažné propozície. Ak by proticovidové 

opatrenia boli v mesiaci jún, v tom prípade bude termín premiestnený na 

mesiac september. Všetko bude upresnené vopred cez mail súťažiacich. 
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

Výtvarná súťaž 

 GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 

Do XXV. ročníka celoslovenskej výtvarnej 

súťaže detí a mládeže zameranej na 

národnú históriu GORAZDOVO VÝTVARNÉ 

NÁMESTOVO sa naša škola zapojila v 3 

témach a v 2 kategóriách. Gorazdovo 

výtvarné Námestovo je zároveň jedným z 

podujatí každoročných osláv, ktoré sa 

konajú v rámci Svätogorazdovských dní po 

celom Slovensku.  

Náročnú prvú tému "Využitie tradičnej 

ľudovej výšivky v modernom odevnom 

dizajne" reprezentovali 3 žiaci - Guričan a Junás (5.A), Kopčan (6.A) 

Na ilustráciu rozprávok "O troch grošoch" sa podujali žiaci Fruňová, Kazemi 

Jahromi, Halmová, Čimbora, Ďuriš, Ondruš, Hajnalová, Grman, Košecký, 

Mošať, Vašečková (všetci 2.D) a "O Jankovi Hraškovi" žiaci 2.B pod vedením 

pani učiteľky Strejčkovej. Do súťaže sme vybrali sedem žiakov. 

Poslednú tému "Veľkej Moravy" spracovala trieda 5.C. Návrh na pohľadnicu 

reprezentujú práce Jančoviča, Skalického, Stojkovej a Bosáka. 

Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení bude 17. júna 

2021 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove. Vyhlásenie výsledkov súťaže 

bude spojené s umeleckým programom, tvorivými dielňami detí na tému 

SLOVENSKO – KRAJINA, KTORÚ MÁM RÁD a seminármi pre študentov a 

pedagógov. 
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 

 

 



Výtvarná súťaž 

 VOJACI OČAMI DETÍ 

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo už 18. ročník 

výtvarnej súťaže s názvom "Vojaci očami detí", v rámci 

ktorej mohli žiaci ZŠ aj tento rok vyjadriť ako vnímajú 

život profesionálnych vojakov a prácu v ozbrojených 

silách 

Z našej školy sa do výzvy zapojili triedy 5.B, 6.A a 6.C. 

Urobil sa výber 15 prác: Paulík, Sucháň, Maceková, 

Ferková, Spodniaková, Godál, Mihoková, Gálisová, 

Kalužay, Gajdoš, Carlise, Babala, Marková, Šuriaková, 

Foltánová. 

Výtvarné práce žiakov budú hodnotené porotou zloženou z výtvarníkov, 

zamestnancov rezortu obrany aj profesionálnych vojakov. Tri najlepšie diela 

v kategórii mladších a starších žiakov získajú hodnotné ceny a ich práce budú 

uverejnené v rezortnom dvojtýždenníku Obrana i na internetovej stránke 

Ministerstva obrany SR. 

Našim súťažiacim držíme palce. 
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

Deň matiek 

Jeden z najkrajších sviatkov je Deň 
matiek. 9. mája (druhú májovú 
nedeľu) sme mali príležitosť 
obdarovať svoju mamu kytičkou 
a poďakovať sa jej. Našej dobrej, 
starostlivej a jedinečnej mame, 
mamine, mamičke... Na svoje 
mamičky mysleli aj deti prvého 
a druhého stupňa.  Dňa 7. mája 2021 žiaci a učitelia Tribečskej školy natáčali 

predstavenie pri príležitosti Dňa matiek, kde zarecitovali, zaspievali a nahrali 

piesne venované mamičkám. 

Predstavili sa žiaci 1. stupňa z tried 1. D,  3. 

B, 3. D pod vedením Mgr. Andrey 

Jakubičkovej a žiaci 2. stupňa pod vedením 

Mgr. Jany Chvojkovej a Mgr. Martiny 

Majtánovej. Za starších žiakov sa všetkým 
mamám poďakovala Nela Kupcová z  8. A, 
ktorá aj zaspievala a zahrala na gitare.  
Video sa odvysielalo 9. mája 2021 na stránke 



školy a facebookovej stránke mesta Topoľčany. K venovaniu sa pridalo vedenie 

školy a aj pani učiteľky 1. stupňa, ktoré nahrali a naspievali pieseň Láska, to je 

moja mama, a tak popriali všetkým mamám k ich sviatku. Dúfame, že spoločným 

vystúpením so žiakmi sme vyčarili všetkým mamičkám úsmev na tvárach 

a urobili ich deň krajším. 
Alžbeta Fábiková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. C 

Oceňovanie učiteľov 2020 a 2021 

Deň učiteľov, ktorý si každoročne 

pripomíname 28. marca je sviatkom 

všetkých učiteľov, ktorých je na 

Slovensku viac ako stotisíc. Pri tejto 

príležitosti sa konajú rôzne školské, 

regionálne i celoplošné oceňovania ich 

práce. Kvôli pandémii a dištančnému 

vzdelávaniu sa oceňovanie učiteľov 

konalo až nedávno, čo umožnili 

opatrenia regionálneho Covid 

automatu.   

Samospráva v Topoľčanoch ocenila učiteľov za roky 2020 a 2021. Sedemnásť 

učiteliek a učiteľov z celého topoľčianskeho okresu ocenilo mesto 

ďakovnými listami a plaketami J. A. Komenského za ich výnimočný prínos. 

„Vážime si prácu každého učiteľa, ktorý napĺňa svoje poslanie so srdcom,“ 

dodáva primátorka Topoľčian.  

Za rok 2020 dostala z našej školy Ďakovný 
list pani učiteľka Andrea Jakubičková a za 
rok 2021 taktiež Ďakovný list pani 
učiteľka Eva Maková. Ocenenia pani 
učiteľkám odovzdali primátorka mesta 
Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová, 
vedúca Odboru školstva, kultúry a práce 

s mládežou Topoľčany PhDr. Vladimíra Matušíková a členka Mestskej rady 
a poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Topoľčany Ing. Ida Valachová. 
Obom pani učiteľkám zo srdca blahoželáme.  Bližšie informácie z oceňovania 
nájdete na webovej stránke:  

https://mytopolcany.sme.sk/c/22671974/ 
 

Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 

 

https://mytopolcany.sme.sk/c/22671974/


Ochorenie COVID-19 ovplyvnilo mnohé oblasti nášho 

života, školstvo nevynímajúc. V marci sa vyučovanie 

presunulo do online priestoru. Riaditelia i učitelia museli 

pohotovo reagovať na vzniknutú situáciu a hľadať nové 

alternatívne spôsoby výučby. Týždeň po príchode 

deviatakov do školy po dištančnom vzdelávaní  sa naši 

žiaci zúčastnili skúšobného testovania Komparo, ktoré im 

každý rok poskytuje kvalitnú a nestrannú spätnú väzbu. 

V testovaní Komparo (29. apríla 2021) sme vo výsledku 

dopadli nad celoslovenským priemerom, čo je vzhľadom na výpadok 

z prezenčného vzdelávania úspech. Posledný májový týždeň zas všetkých 

deviatakov potešila správa, že Testovanie 9 bude tento rok prebiehať len na 

reprezentatívnej vzorke, ktorú tvorí približne 13000 žiakov z 500 vybraných 

škôl. Našu školu do reprezentatívnej vzorky nevybrali. Cieľom tohtoročného 

Testovania 9 bolo overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. 

Výsledky všetkých testovaní uverejňuje Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania na svojej webovej stránke www.nucem.sk.  
žiacka redakcia, Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

Medzinárodný deň detí  

Deti v rámci vyučovania 

oslávili svoj deň už prvou 

vyučovacou hodinou, ktorú 

strávili so svojími triednymi 

učiteľkami a učiteľmi. Zo 

školskej jedálne dostali balík s jabĺčkami 

a ovocnými džúsmi. Aj deti v ŠKD prežili krásne popoludnie so svojimi pani 

vychovávateľkami. Deti sa vyšantili v rôznych disciplínach, zatancovali si a 

oddýchli na deke. Oslava Dňa detí pokračovala piknikom. Za úspešné 

zvládnutie ich čakala sladká odmena.  
Vychovávateľky ŠKD 

Prázdninová anketa 

Pred odchodom na vytúžené letné prázdniny sme sa opýtali našich žiakov na 

to, ako sú spokojní so svojím vysvedčením a ako budú tráviť letné prázdniny. 

http://www.nucem.sk/


Gréta Gogová, 6. B 

Vysvedčenie mohlo byť aj lepšie, matiku nemám rada. 

Mám iba jednotky a dvojky. Za vysvedčenie od babky 

dostanem peniaze. Cez prázdniny sa teším najmä na 

vodu, na kúpaliská a bazény. Chystám sa ísť do tábora 

Slniečko v Tesároch 

 

Monika Maceková, 6. B 

Áno, s vysvedčením som spokojná. Cez prázdniny pôjdem 

s maminou a tatinom na hotel, teším sa na vírivku.  Cez 

leto pôjdem s rodičmi do Talianska a s babami Bibou 

a Anetkou do tábora Fantázia. 

 

 

Matúš Kalužay, 6. B 

S vysvedčením nie som vôbec spokojný, mohlo byť lepšie. 

Prázdniny bude tráviť doma, na chate a v tábore Jedľové 

Kostoľany. 

 

Emily Mallová, 6. B 

No hej, som spokojná s vysved-

čením. Cez prázdniny pôjdem do 

tábora do Tesár a u tatina sa budem kúpať v bazéne. 

 
 

 

žiacka redakcia, Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 

Kam naši deviataci... 

Deviataci sa na konci roka lúčia so svojou základnou školou. Je im smutno za 

tým, čo opúšťajú, ale zároveň sa nevedia dočkať toho, čo má ešte len prísť. 

Nás zaujímalo, prečo a akú strednú školu si vybrali, čo im bude chýbať, načo 

sa tešia a ako budú tráviť letné prázdniny.  

 

 

 

 



9. A 

Triedni učitelia: 

I. stupeň Mgr. Jarmila Hainová 

II. stupeň Mgr. Ivan Kopčan 

 

9. B 

Triedni učitelia: 

I. stupeň Mgr. Darina Mišovýchová 

II. stupeň PaedDr. Ľubica 

Balážiová 

 

9. C 

Triedni učitelia: 

I. stupeň Mgr. Jana Vránová 

II. stupeň Mgr. Soňa Majíková 

Mgr. Stanislava Štulajterová 

Mgr. Tatiana Vrábelová  

  

9. D 

Triedni učitelia: 

I. stupeň Mgr. Dana Strejčková 

II. stupeň Mgr. Martina Žáková 

Timotej Vaško, 9. C 

Idem na Gymnázium tu v Topoľčanoch, lebo som si ešte 

nevybral presné zameranie, čo chcem v budúcnosti robiť. 

Bude mi určite chýbať školský kolektív, učitelia a najmä 

pani učiteľka Pavlovičová. 

Zároveň sa teším na nové prostredie, nových spolužiakov 

a kratšiu cestu do školy. Cez leto budem hlavne spať, hrať 

na gitare a chodiť von. 

 

Klaudia Babirátová, 9. C 

Vybrala som si Strednú umeleckú školu v Nitre odbor 

fotografický dizajn, lebo od malička ma baví fotografovať. 

Fotím prírodu, zvieratá a ľudí. Budú mi chýbať učitelia, 

spolužiaci a celkovo škola. 

Neviem sa dočkať nových spolužiakov a toho, že lepšie 

spoznám Nitru, a zdokonalím sa vo fotení. Počas letných 

prázdnin budem tráviť čas s kamarátmi niekde vonku. 

 

Jakub Bohunický, 9. C 

Na strednú idem na elektrotechnickú do Nitry, lebo chcem 

byť dobrý umastený IT-čkár .  Chýbať mi bude najmä pani 

učiteľka Pavlovičová. 

Na čo sa teším na strednej? Na nové mesto a McDonald´s. 

Cez leto sa budem snažiť neutopiť vo Váhu . 

 



Alexandra Tóthová, 9. C 

Idem na Strednú súkromnú pedagogickú školu 

v Topoľčanoch, pretože mám rada deti. Chýbať mi tu však 

budú moji terajší spolužiaci a učitelia. 

Teším sa na nové prostredie, nových spolužiakov 

a kamarátov. Cez prázdniny budem chodiť von 

s kamarátmi a idem aj do tábora. 
žiacka redakcia, Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, 

triedny učiteľ 6. B 

 

Pobyt 9. D pri jazere 

Výnimočným dňom pre 9.D sa stal 

piatok 25. júna. kedy sa uskutočnil náš 

posledný spoločný koncoročný výlet 

pod vedením triednej učiteľky 

a pedagogickej asistentky Ingrid 

Gogovej, ktorú sme mimochodom 

nominovali za „krstnú mamu triedy“. 

Počasie bolo „na objednávku“, 

tematické zameranie bolo podľa 

našich predstáv, hoci v súlade 

s obmedzeniami  len v rámci okresu. Absolvovali sme 

turisticko-poznávací pobyt v lokalite Preseľany, 

s peknými výhľadmi uprostred prírody. Pobyt pri 

jazere sprevádzala tradičná opekačka, nechýbali 

špekačky, slaninka ani marshmallow... Ku koncu 

pobytu si deviataci preverili svoju šikovnosť a postreh 

v zábavnom kvíze „Čo vieš o Preseľanoch?“. Pobavili 

ich otázky ale aj malé vecné ceny v rámci tomboly. Aj 

maličkosť vie potešiť a tak to bolo aj v prípade básne, 

ktorú dievčatá predniesli. Posúďte sami či sa vydarila...:) 

Na záver:  

CHCEM POĎAKOVAŤ SVOJEJ ÚŽASNEJ TRIEDE ZA 

KRÁSNYCH 5 ROKOV PREŽITÝCH SPOLU. BOLI STE 

SKVELÍ!!! ŽELÁM VÁM VEĽA ÚSPECHOV V ĎALŠOM 

ŠTÚDIU AJ V OSOBNOM ŽIVOTE...  

    vaša triedna Žáková 

 



MOJA 9.D 

Tribeč je hora neveľká 
a my sme pod ňou škola... 
 
V triede sa smeje Laurika, 
ona vždy taká bola  
(školníka rozosmiala 
aj rozčervenala...). 
Nerobí jej problém zjesť 6 rezňov naraz,  
postavu má štíhlu aj keď rezne boli 
neraz. 
 
Emka to je európsky šampión, 
precestuje „svet“ a má fanúšikov milión. 
Na telesnej hravo spraví stojku, 
keď sa učí osem hodín, 
aj tak dostane trojku. 
 
A už prichádza Hajríčko, 
k pobaveniu Sama 
stačí tak máličko. 
Občas v škole „nepríjemko“,  
spod kontroly sa mu to ale nevymklo.  
 
Len čo prah triedy Simonka prekročí, 
každému hneď udrie do očí, 
že slová sú aj zbytočné asi, 
keďže Sima so všetkými ticho súhlasí. 
 
Kika to je veru iná kapitola, 
opakuje nám stále to isté dokola: 
„Sóju, arašidy a orechy tie mi dávať 
nesmiete! 
Alergická som aj na to, čo neexistuje na 
svete.“ 
 
Na hodinách slovenčiny, 
v očiach pani učiteľky svietia hviezdy, 
aj keď Alex sa nepokojne hniezdi. 
Ale ona s úsmevom sa prihovára, 
aj keď Alex z úlohy sa opäť vyhovára. 
 
Samo to je fakt veselá kopa plná života, 
flegmatizmus je jeho stopercentná istota. 
Usmieva sa na svet non-stop celé hodiny, 

 keď je skrátka v  pohode, má to svoje 
príčiny. 
 
Naša Ninka Kukloš - to je iná pesnička, 
nebiflí a neučí sa... a výsledok? Jednička.  
Na všetko má názor zdravý, 
cez „dištančné“ počítač má žhavý. 
 
Kyseľová Ninka tenisu srdcom oddaná, 
učebná látka nikdy pre ňu nie je 
neznáma. 
Kedy bola na písomke naposledy? 
V škole ju vidno len zriedkakedy. 
 
A zrazu prichádza Jakub Lacika, 
nezažili ste lepšieho chemika. 
Čo na tom, že je ofrflaný trochu, 
keď vám zahrá na klavíri, budete v šoku! 
 
Naša Aďka, to je naše zlatíčko, 
v prvej lavici píše každé slovíčko. 
Do koča i do voza, s každým vychádza, 
Simču očakáva najviac keď prichádza. 
 
Martinovi svet je celkom ukradnutý, 
flegmatizmom srší ako posadnutý. 
Celkom nič ho nevyvedie z konceptu, 
hádam okrem Heavy Metal koncertu? 
 
Ajo to je odjakživa triedny vodca, 
funguje vraj podľa nejakého vzorca. 
Ego ho však nikdy neopustí,  
v karate či mimo neho nič ti neodpustí. 
Rudko je náš šachista a reprezentant 
v jednom, 
MAT-FYZ to je preňho raj, z Angličtiny 
utekaj... 
Rudy, s tým by ste sa radi stretli, 
on je totiž obľúbený terč metly. 
 
Po zvonení na hodinu, vraj mu meškal 
vlak, 
prichádza si s kľudom zjavným, nemá 
žiaden strach. 



Že neviete kto to prišiel? Predsa Tarina, 
pre istotu dodám ešte „chodiaca wifina“. 
 
Našu Sofi, tú nič na svete nerozhádže,  
ani sa hnevať na nikoho dlho nedokáže. 
Hoci je aj skoro ráno, po spánku je 
unavená, 
na Listening je však vždy Ready Steady 
pripravená. 

 
   

 

 

 

 

 

Kolektív 9. D, Martina Žaková, učiteľka ANJ, triedna učiteľka 9. D 

 

Jerusalema 
Žiaci a učitelia 1. stupňa základnej školy 
Tribečská sa spojili a zapojili sa do tanečnej 
výzvy Jerusalema. Pod vedením fotografa 
a kameramana Petra Faltysa  sa natočil 
videoklip, ktorým sme aj my chceli 
podporiť dobrú vec. Tohto celosvetového 
tanca sa zúčastnili dospelí, deti, mladí, starí 
z celého sveta, a tak sme sa aj my chceli stať 
súčasťou  globálneho trendu. Žiaci sa 
z tanca veľmi tešili, prežívali to celým srdcom a mali z toho úžasný zážitok. 

Alžbeta Fábiková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. C 

 

Profesijná orientácia našich ôsmakov 

Prázdniny uplynú ako voda a naši noví deviataci sa 

budú musieť zamýšľať nad vážnym rozhodnutím –  

kam na strednú školu. Ešte teraz ako ôsmakom im 

v ich budúcom rozhodovaní prišli pomôcť 

kariérové poradkyne a psychologičky z Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva  

a prevencie Topoľčany. Dňa 11. júna 2021 Mgr. Lenka Svoradová a Mgr. 

Simona Čierna v spolupráci s našou výchovnou poradkyňou Mgr. Martinou 

Vöpy formou dotazníka zisťovali osobnostné profesijné predispozície našich 

ôsmakov. Je dôležité zdôrazniť, že tohto  stretnutia s kariérovými 

poradkyňami sa žiaci zúčastňujú dobrovoľne a radi.  Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie Topoľčany okrem iného poskytuje 

svoje služby v oblasti kariérového poradenstva ,  zameriava sa na pomoc pri 

voľbe povolania, orientáciu v plánovaní životného uplatnenia, na prácu 

s informáciami so zreteľom na školské a profesijne záujmy žiakov 



a študentov, na informácie o  možnostiach a podmienkach na zvolenej škole, 

na požiadavky na štúdium, na trh práce. Po vyhodnotení dotazníkov budú 

pani psychologičky žiakov osobne informovať o výsledku, resp. o tom, na 

výkon akého povolania majú najlepšie predpoklady.  
Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

  

Besedy s pánom PhDr. Krajčím 

Žiaci piatych, ôsmych a deviatych ročníkov sa 

zúčastnili besied s pánom policajtom PhDr. 

Krajčim.  Jednotlivé besedy sa realizovali 

priebežne najmä v mesiaci jún. Žiaci piatych 

ročníkov besedovali na tému Verejný poriadok, 

doprava a internet v dňoch 31. 5. (5.B), 2. 6. (5. 

D) a 11. 6. (5. A. a 5. C). Ôsmaci besedovali na tému Alkohol a fajčenie v dňoch 

2. 6. (8. B), 10. 6. (8. A a 8. C) a 14. 6. (8. D). Besedami na tému Právne 

vedomie ukončili sériu besied deviataci v horúcich júnových dňoch, a to. 15. 

6. (9. B a 9. D), 16. 6. (9. C) a 17. 6. (9. A).  Usporiadateľkou besied s pánom 

PhDr. Krajčim je školská koordinátorka protidrogovej prevencie a sociálno-

patologických javov Mgr. Johana Fabová. Besedy, ktoré pravidelne 

usporadúva, sú  zamerané na oblasť multikultúrnej výchovy, výchovy 

v duchu humanizmu, súvisia so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 

dieťaťa, rovnosti muža a ženy, s predchádzaním všetkých foriem 

diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, venujú sa 

problematike migrácie, prevencie obezity a zdravého životného štýlu. 

Besedy s pánom PhDr. Krajčím sú pre svoj pútavý obsah medzi žiakmi veľmi 

obľúbené.  
Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 

Divadelné predstavenie Analfabeta Negramotná 

Dňa 27. mája 2021 sa žiaci 3.ročníka 

zúčastnili divadelného predstavenia 

Analfabeta Negramotná. Je to 

bábková inscenácia inšpirovaná 

rovnomennou knižkou od Jána 

Uličianskeho.  

V predstavení Divadla TUŠ vystupujú 

krásne nadrozmerné bábky 



inšpirované knižnými ilustráciami Vladimíra Krála. Príbeh začal tesne pred 

Štedrým dňom. Betka Bábiková, prezývaná aj Analfabeta Negramotná, ktorá 

v živote nič neprečítala, sa omylom nechala zavrieť do knižnice v 

Knihovanoch nad Váhom. To sa začali diať veci! V tichom šere knižnice 

vystupovali z kníh svetoznáme knižné postavy jedna za druhou - Janko 

Hraško, Pinocchio, Pipi Dlhá pančucha. Snažili sa pomôcť Analfabete vyriešiť 

jej tri životné záhady: ako sa volá jej neznámy otec, kde sa stratil jej prívesok 

s lebkou a empétrojkou a prečo každý chce, aby čítala... 

Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo. Po predstavení sa mohli odfotiť s 

nadrozmernými bábkami a uchovať si tak spomienku na predstavenie. 
Alžbeta Fábiková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. C 

Topoľčianska školská stolnotenisová liga 

11. júna 2021 sa v stolnotenisovej hale v 

Topoľčanoch odohralo prvé kolo 2. ročníka 

Topoľčianskej školskej stolnotenisovej ligy. 

Našu školu reprezentovalo 13 žiakov. 

Zúčastnení žiaci: A. Martišková, H. 

Martišková, A. Kutňanský, A. Macko, M. 

Burian, D. Košťál, M. Šiška, L. Valaský, M. 

Slávič, J. Gajdošová, S. Kollár, J. Macek, A. 

Michalička.  

Najlepšie umiestnenia žiakov: M. Slávič – 2. miesto, M. Burian – 3. miesto, 

S. Kollár – 4. miesto, D. Košťál – 6. miesto, M. Šiška – 7. miesto H. Martišková 

– 5. miesto, A. Martišková – 7. miesto 
Ladislav Vozár, učiteľ TSV-TECH 

 

 

Chemická olympiáda v školskom roku 2020/2021 

Chemická olympiáda je v poradí treťou najstaršou 

predmetovou postupovou súťažou v rámci 

olympiád. Po prvýkrát bola organizovaná v 

školskom roku 1964/65. Tento školský rok 

prebiehal už jej 57. ročník. Žiaci základných škôl 

súťažili v kategórii D. Všetky kolá sa vzhľadom na 

nepriaznivú epidemiologickú situáciu uskutočnili 

online. 

Aj na našej škole sa tak isto ako po iné roky našli nadšenci, ktorí boli ochotní 

venovať sa chémii a zapojiť sa do riešenia nie celkom jednoduchých úloh. 



Boli to Tomáš Slávik a Timotej Ševčík z 9.C a Martin Panák z 9.D. Vo všetkých 

kolách sa stali úspešnými riešiteľmi. Vyjadrujeme im pochvalu a 

poďakovanie za reprezentáciu školy na úrovni okresu aj kraja. Nadobudnuté 

vedomosti im určite uľahčia štúdium na stredných školách. Poďakovanie za 

prípravu žiakov patrí Ing. Henriete Knoblochovej a Mgr. Jane Kacinovej. 

Priebeh súťaže: 

 domáce kolo  – do 31.1.2021 

 školské kolo  –  12.2.2021 

 okresné kolo –  12.3.2021  

(Tomáš Slávik – 2. miesto, Timotej Ševčík – 4. miesto) 

 krajské kolo – 26.4.2021 
Henrieta Knoblochová, asistentka učiteľa, vedúca záujmových útvarov 

 

Spolu múdrejší a Letná škola 

Po nástupe žiakov do škôl na spustil projekt 

MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší, do ktorého sa zapojila 

aj naša škola. Cieľom projektu bolo podporiť školy 

prostredníctvom kvalitného a dostupného 

doučovania svojich žiakov ohrozených školským 

neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným 

vzdelávaním a vytvoriť podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností 

v stanovenom rozsahu. Doučovania v rámci projektu Spolu múdrejší 

prebiehali od konca apríla do júna z profilových predmetov slovenský jazyka 

a literatúra a matematika.  

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov 

dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov. Zámerom Letnej 

školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo 

upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili 

počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme 

klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva 

vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov. Tak ako minulý školský rok sa 

v mesiaci august plánuje do Letnej školy zapojiť aj naša škola.  
Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 

 

 

 



Projekt Hrady na Slovensku 

Počas posledných školských 

týždňov sa žiaci 4. A na hodinách 

ANJ zúčastnili projektového 

vyučovania. Prostredníctvom 

tejto formy výučby žiaci realizujú 

praktické pracovné úlohy. Sú tak 

aktívne zapojení do 

poznávacieho procesu, rozvíjajú 

svoju tvorivosť, kritické 

myslenie, motiváciu, učia sa 

plánovať vlastnú prácu, pracovať 

s informáciami, spolupracovať a komunikovať. 

Ale prečo sme sa rozhodli toto vyučovanie zrealizovať? Inšpiráciou nám bola 

téma hradov a rytierov v učebnici a tiež videá o Buckinghamskom paláci 

a zámku Windsor, ktoré sme na hodinách sledovali. Našim cieľom bolo 

podobným spôsobom predstaviť naše hrady na Slovensku.  

Štvrtáci sa tak ponorili do poznávania časti našej histórie. Najskôr si 

individuálne pomocou internetu a dostupnej literatúry vyhľadali informácie 

a fakty, ktoré chceli zahrnúť vo svojom opise. Zamerali sa na prítomnosť 

a minulosť jednotlivých pamiatok, a tiež hľadali zaujímavosti, ktorými by 

ozvláštnili svoj projekt. Pomocou slovníkov a pod vedením p. učiteľky 

vytvorili texty, ktoré krásne prepísali na ohňom opálený papier. Avšak tu sa 

ich práca neskončila. Ďalším krokom bolo zohnať obrázky, aby ich projekt 

bol aj oku lahodiaci. A napokon si museli zorganizovať prácu tak, aby dali 

všetky svoje čiastkové projekty dokopy. 

Spoločne tak vytvorili veľký plagát, na ktorom v anglickom jazyku 

predstavujú 11 viac i menej známych hradov, zámkov a zrúcanín. Ako 

príklad uvedieme Oravský zámok, Trenčiansky hrad, Bratislavský hrad, nám 

blízky Topoľčiansky hrad, ale tiež menej známe hrady ako je ten v obci Dobrá 

Voda.  

Svoju účasť na projektovom vyučovaní zhodnotili aj samotní žiaci 4. A. Vo 

všeobecnosti tieto hodiny hodnotili pozitívne. Podľa ich vlastných slov „to 

bola zábava“, boli spokojní sami so sebou a mali dobrý pocit zo svojej práce. 

Bavilo ich pracovať v tíme, vyhľadávať nové informácie a páčilo sa im, že sa 

„nemuseli učiť, ale mohli kresliť“. Alex F. to zhodnotil takto: „Je to dobré. Ja 

som mal Devín. Bolo to ľahké. Tam som písal najkrajšie ako viem. Najviac sa 

mi ľúbil Červený Kameň.“ Alex J. zas tvrdí: „Bolo to super, mohli sme si 



pozrieť zaujímavosti. Bavilo ma to robiť so spolužiakmi.“ A Samuel hovorí: 

„Ja som si vybral hrad Červený Kameň preto, lebo sa mi páčil. Spolupracovalo 

sa mi dobre s mojimi spolužiakmi. Bol to skvelý pocit.“ A za ten skvelý pocit 

to stálo...       Katarína Melušová, učiteľka ŠPJ-ANJ 

  

Otvorenie novej Hádzanárskej haly Topoľčany 

Dňa 10. júna 2021 sa za prítomnosti primátorky 

mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej 

uskutočnilo slávnostné otvorenie Hádzanárskej 

haly Topoľčany. Ako prví si novú halu prišli 

vyskúšať najmenší hádzanári, z našej školy to boli 

žiaci a žiačky: Rybanská, Šlosár, Gucký, Švanlík, 

Lipka, Kollár, Salaj, Goga a Pavle. Primátorka mesta 

zaželala všetkým žiakom veľa úspechov v novej športovej hale. Mestská 

športová hala prešla v priebehu roka kompletnou rekonštrukciou a je 

pripravená na 2050 divákov, taktiež spĺňa podmienky na konanie 

medzištátnych zápasov. 
Ladislav Vozár, učiteľ TSV-TECH 

 

 

 

Prvé sväté prijímanie 

Pre žiakov ZŠ Tribečskej bola druhá júnová 

sobota 

12.6.2021 

výnimočná. 

Žiaci sa 

zúčastnili 

na 

slávnosti prvého svätého prijímania. 

Tohto veľkého dňa sa nemohli dočkať najmä žiaci 4. ročníka, ktorí kvôli 

pandémií nemohli absolvovať slávnosť v minulom roku. Z tohoto dôvodu sa 

spolu s pánom kaplánom Lukášom Kutišom, ktorý dohliadal na celú 

prípravu, tešilo na prijatie sviatosti spolu 105 žiakov 3. a 4. ročníkov. Do sv. 

omše boli zapojené nielen deti, ale aj rodičia a učitelia našej školy. Za 

dôstojný priebeh slávenia patrí poďakovanie vedeniu školy, farskému úradu 

a v neposlednom rade prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom.  
Erik Zmetek, učiteľ NBV-INF 

 



 

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar 

Žiaci našej školy sa 17. 6. 2021 zúčastnili súťaže 

EnglishStar. Je to medzinárodná súťaž v 

anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej 

hlavným poslaním je propagovať a 

popularizovať anglický jazyk ako vyučovací 

predmet a zábavnou formou motivovať žiakov k 

úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. 

Súťaž umožňuje žiakom porovnávať svoje 

vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a 

dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, 

poskytovať učiteľom anglického 

jazyka materiály využiteľné na 

zatraktívnenie a skvalitnenie 

vzdelávania. 

Súťaží sa v 9 kategóriách od 1. až po 9. 

ročník. V našej škole sa zapojilo až 106 

žiakov od našich najmenších 

prváčikov po starších 

druhostupniarov. Všetci súťažiaci 

získajú diplomy a tí najúspešnejší aj vecné ceny. Výsledky sa dozvieme 

najneskôr koncom júla, a tak držíme všetkým zúčastneným palce.  
Katarína Melušová, učiteľka ŠPJ-ANJ 

 

Žiaci 1. D a  1. B na školskom výlete 

Bojná je miesto, ktoré dýcha históriou, a je plné aktivít, ktoré sme si s deťmi 

vyskúšali, teda deti z 1. D a 1. B triedy. V archeologickom múzeu sme sa 

dozvedeli niečo nové, a to hlavne s veľmi zaujímavým výkladom. Povozili 

sme sa na koníkoch, navštívili sme MINIZOO, kde sme mohli prikrmovať 

zvieratká balíčkami, ktoré sponzorovali manželia Nováčikovi, zahrali sme sa 

v areáli, na preliezkach, a nezabudli sme v toto teplom počasí ani na poriadnu 

dávku zmrzliny. Deti si to určite užili a na výlet budú spomínať ešte dlho. 

Ďakujem rodičom, ktorí sa zapojili do aktivít, či už to boli chutné koláčiky, 

sladkosti, ale aj športové aktivity, ktoré zdieľali spolu s nami. No a doprava? 



Super. Veľa zábavy, srandy a úžasná cesta. Už teraz sa tešíme na ďalší nový 

výlet.     Gabriela. Dragulová, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1.D 

 

 

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Okresné kolo 67. ročníka recitačnej 

súťaže v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín sa konalo 17. 

(poézia) a 18.  (próza) júna 2021 

v Divadle Shasho Základnej školy 

Jána Hollého v Topoľčanoch. 

Organizátorom tohto ročníka bolo 

už tradične Tribečské osvetové 

stredisko. Naši recitátori podali 

vynikajúce výkony. 

Z našej školy postupujú do 

krajského kola žiaci a žiačky, 

ktoré sa umiestnili na prvom mieste 

v okresnom kole:  

 

Poézia 

Marek Foltán (1. kategória) 

Adrián Mihalík (2. kategória) 

 

Próza 

Nela Kupcová (3. kategória) 

Stela Štilcová (2. kategória) 

Všetkým žiakom a žiačkamďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a 

želáme veľa úspechov v krajskom kole. To sa podľa predpokladov uskutoční  

v mesiaci september v Nových Zámkoch. Pani učiteľkám postupujúcich 

žiakov Božene Kováčovej, Jane Rumanovej, Dane Strejčkovej a Rastislave 

Mackovej ďakujeme za výbornú prípravu žiakov. Držíme palce! 

Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 

 

 

 

 

 



Nová kráľovná a králi čítania 

V utorok 15. 6. 2021 sme v školskej 

knižnici vyhlásili nových kráľov 

čítania. V celoročnej čitateľskej 

súťaži tento školský rok najviac 

čítali druháci a štvrtáci. 

Víťazkou – zlatou kráľovnou 

14.ročníka našej čitateľskej súťaže 

sa stala Kristína Rybanská žiačka 

4.A triedy. Striebornú korunu 

získal žiak 2.A triedy Alex Žitník 

a bronzovú korunu si vyčítal Jakub Košecký z 2.D. Tohtoroční víťazi dosiahli 

vyrovnané výsledky počtom prečítaných strán. 

1.m. 2 554 

2.m. 2 485 

3.m. 2 477 

Aj tento rok kráľovnú a kráľov korunovali a ocenili p. riaditeľka A. Krajčíková 

a p. zástupkyne  M. Majtánová a A. Mrižová. Víťazom tlieskali a gratulovali 

žiaci zo 4.A a triedna p. učiteľka J. Rumanová. 

Novej kráľovnej a kráľom aj my srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa 

pekných čitateľských zážitkov. Všetkých našich čitateľov z 1. stupňa 

pozývame do 15. ročníka tejto súťaže. 
Školské knihovníčky 

 

Výstava našich žiakov v priechodovej chodbe ZŠ 

Ako je už tribečskou tradíciou - naši výtvarníci 

každoročne dvakrát do roka prezentujú svoju 

tvorbu v priestoroch priechodovej chodby medzi 

hlavnou budovou a prístavbou. Po minulé roky to 

bola tvorba výtvarného krúžku Machule. Tento rok 

bol iný ako ostatné roky. Napriek tomu, že žiaci 

mali prezenčnú výtvarnú výchovu len počas dvoch 

mesiacov, študenti 2. stupňa sa môžu pochváliť 

skvelou prácou. Názov výstavy sme zvolili podľa 

názvu jednej z nich: "Láska je farebná". 

Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 



Súťaž Rádia Topoľčany 

1. júna žiaci II.A a IV.A prijali výzvu Rádia 

Topoľčany. To, pri príležitosti MDD, vysielalo 

špeciálnu detskú reláciu. Po zábavnej časti žiaci s 

napätím počúvali náučnú časť a pozorne si zapísali 

všetky indície. O KAMARÁTSTVE, RADOSTI A HRE 

vytvorili projekt a tým sa zapojili do súťaže. Na  

„Topoľčianskom dni detí“ bol ocenený projekt IV.A, 

za ktorý dostali žiaci sladkú odmenu.  
Jana Rumanová, učiteľka na I. stupni 

 

Achatina – návšteva z Afriky 

Achatina – slimák africký pochádza z tropických 

pralesov Afriky.  Na rozdiel od našich slimákov 

môže dorastať do veľkosti 12-20cm. Dožívajú  sa 

5-7 rokov podľa starostlivosti. Najväčší druh 

achantina achantina je zapísaný v Guinessovej 

knihe rekordov s veľkosťou ulity 39,3 cm a 900g. 

Melánia, zo 6. B triedy, priniesla na hodinu 
biológie dvoch afrických slimákov – Kiwi 
a Mango. Ako sama povedala, sú to veľmi 
nenáročné živočíchy, s ktorými netreba chodiť na 
prechádzku. Ak sa náhodou dostanú z terária, 
nespôsobia  žiadne škody a pri ich rýchlosti nám 
ďaleko nezmiznú . 
Dozvedeli sme sa, že Kiwi a Mango majú radi 
najmä uhorky a šalát. Pri manipulácii so 
slimákmi, musela Melánia dávať pozor, aby ich 
nevytrhla z ulity. Najskôr im uvoľnila nohu miernym dotykom, až potom ich 
vytiahla z misky a ukázala, nám aký sú veľký.   
Tieto africké slimáky chová v teráriu. Dno terária má vystlané kokosovou 
drťou (lignocel), ktorú pravidelne zvlhčuje. Vrstva substrátu by mala byť 
pomerne hlboká, aby sa v ňom slimáky mohli zahrabať. V teráriu by nemala 
chýbať veľká nádoba s vodou, v ktorej sa slimáky môžu kúpať. 
Slimáky by mali mať k dispozícii zdroj vápnika, ktorý je nevyhnutný pre 
tvorbu dostatočne pevnej ulity. Najlepším zdrojom vápnika je sépiová kosť, 
ktorá je pre ne životne dôležitá. 

Johana Fabová, učiteľka BIO-GEG-ETV, triedna učiteľka 8. C 

 



Obhajoba ročníkových prác 

V posledný celý júnový týždeň v dňoch od 22. do 24. júna 2021 sa žiaci N-

tried, tzn. tried so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním, venovali 

poslednej školskej dôležitej skúške – obhajobe svojich ročníkových prác. 

Žiaci si témy svojich ročníkových prác volili samostatne podľa svojich 

osobných záujmov.  Témy prác boli teda bohaté. Medzi témami ročníkových 

prác boli napríklad  Svetlo v prírode, Milan Rastislav Štefánik, Mytológia atď. 

Po obhajobách svojich prác pred svojim triednymi učiteľkami žiaci získali 

osvedčenie.   
Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 

 

 

 

RoboCup Junior 2021/Tím XLC – Pilats a Dumplings 

 6. mája 2021 sa uskutočnila 

celoslovenská súťaž RCJ 2021. Súťaž 

prebiehala počas dištančného 

vzdelávania online formou.  Ako prvá 

súťažila kategória Konštukcia, 

v ktorej súťažil náš XLC – Pilats tím. 

Ráno sme prišli do školy, pripojili sme 

sa na meeting prostredníctvom MS 

Teams. Následne sme dostali zadanie. Hneď sme si rozdelili úlohy a nakreslili 

sme si bojový plán nášho robota. Potom sme sa posilnili raňajkami.  

Po raňajkách sme poskladali nášho robota. Celá práca na skladaní trvala 2 

hodiny. Pokračovali sme programovaním. Hotový program s videom sme 

zaslali späť zadávateľovi Pavelovi Petrovičovi, členovi poroty.  

Ďalší deň 7. mája 2021prebiehala druhá kategória Robotická ruka v továrni. 

Na programovanie ruky sme mali presne 4 hodiny, ktoré sme využili.  

Posledný tretí deň 8. mája 2021súťaž ukončilo vyhodnotenie. Tím XLC – 

Pilats dosiahol na súťaži 3. miesto v kategórii Konštrukcia. Dosiahnutému 

úspechu sme sa všetci potešili.  
Martin Šuriak (9. A), Radovan Hurych (9. C) 

 

 

 

 



Čitateľský maratón v anglickom jazyku 

Dňa 24. 6. 2021, tak ako každý rok, sa na škole 

uskutočnil Čitateľský maratón v anglickom jazyku, do 

ktorého  sa zapojili žiaci 2. až 7. ročníka. Celkovo sa tejto 

udalosti zúčastnilo 339 čitateľov, samozrejme počas 

maratónu boli dodržané všetky epidemiologické 

opatrenia.  

Každý zo žiakov mal možnosť ukázať svoje čitateľské 

zručnosti, správnu výslovnosť a plynulosť prejavu. 

Literatúra bola zvolená podľa veku a jazykovej úrovne 

žiakov. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka čítali úryvok z knihy „Rapunzel“, ktorá je 

prerozprávaná Rachel Bladon. Žiaci vyšších ročníkov čítali z dvoch 

pripravených kníh. Piaty a šiesty ročník čítal „The Wizard of Oz“ od L. Frank 

Baum a siedmy ročník sa zameral na dielo „The Last of the Mohicans“ od 

James Fenimore Cooper. Všetci žiaci prejavili záujem o literatúru a jej 

interpretáciu a snažili sa čo najlepšie zvládnuť daný úryvok.  

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

pamiatku na účasť v Čitateľskom maratóne. 
Anna Godálová, učiteľka ANJ-SJL, Katarína Melušová, učiteľka ANJ-ŠPJ 

Školský výlet 2.A 

V stredu 23. júna 2021 sa vybrali žiaci 2.A na koncoročný školský výlet do 

neďalekej obce Solčany. Cieľom výletu bola návšteva 

hospodárskeho dvora a opekačka. 

Najskôr navštívili hospodársky dvor, kde ich 

srdečne privítali manželia Ondrušoví a ich dcéry 

Lucka a Sárka. Výletníkom zaujímavo porozprávali 

ako sa starajú o zvieratká, ktoré chovajú. Deti mali 

možnosť priameho kontaktu so zvieratkami. 

Aktívne sa zapájali do starostlivosti o kone. Potom si pozreli ukážky práce s 

koňmi, povozili sa na koňoch a mohli si vyskúšať kŕmenie koní. Výlet 

pokračoval v neďalekom lesíku na mieste prezývanom „U troch volov“. Deti 

si opekali prinesené dobroty a užívali si okolitú prírodu. 

Všetci sa zhodli na tom, že takto strávený deň sa im veľmi páčil. Ďakujeme za 

pozvanie rodine Ondrušovej, ktorá sa ochotne a s láskou venovala všetkým 

deťom. 
Zuzana Grauzlová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka  2. A 

 



Objavujeme čaro chémie 

Európske lýceum v spolupráci so Združením učiteľov chémie uskutočnilo 

súťažný projekt s názvom: Medzi-laboratórne porovnávacie testy. Do tohto 

projektu sa zapojili aj žiaci z našej školy: Alexander Velčický 7.B, Liliana 

Stanková 7.A, Tereza Strejčková 7.C, Peter Švajc 7.C, Karolína 

Jamrichová 8.B a Barbora Duscheková 8.B. 

Našich žiakov čakala veľká výzva, mali zistiť z neznámej vzorky pôdy, aké 

prvky sa v nej nachádzajú a z ktorej lokality bola pôda odobratá. Svoje 

výsledky zdokumentovali a spracovali formou prezentácie. 

Do súťaže sa zapojilo 86 žiakov z celého Slovenska a 10. júna 2021 boli 

ocenené prvé 3. miesta. Naši žiaci síce nezískali žiadne ocenenie, ale určite 

získali nové vedomosti a zručnosti a na chvíľu sa z nich stali chemici – 

bádatelia. Všetkým súťažiacim ďakujem za reprezentáciu školy v tejto súťaži. 

Jana Kacinová, učiteľka CHE-BIO, triedna učiteľka 6.D 

 

 

Výtvarno-fotografická súťaž 

KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY 

Trnavský samosprávny kraj a Galantské 

osvetové stredisko vyhlásili fotografickú, 

výtvarnú a literárnu súťaž detí a mládeže s 

environmentálnym zameraním realizovanú pri 

príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane 

"Deň Zeme 2021". Uspeli sme vo výtvarnej sekcii 

vďaka žiakom Vladimírovi Shapalievichovi zo 

4.D a Ninke Hariňovej z 8.B. Čestné uznania 

našich žiakov nás potešili a zároveň im 

ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy. 
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 


