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3bečan 



Úvodník 
V školskom roku 2020/2021 vám prinášame náš školský časopis 3bečan po 
dlhšej prestávke, spôsobenej nezvyčajnou situáciou okolo pandémie COVID-
19. Učitelia a najmä žiaci si museli prejsť náročným obdobím izolácie od 
priameho prezenčného  školského vzdelávania. To sa presunulo do 
domácnosti, v ktorých sme trávili dlhé týždne. V náročnej role učiteľov, 
vychovávateľov, kuchárov, psychológov, animátorov voľného času, 
upratovačov a manažérov sa ocitli rodičia, ktorí v prvom rade zastupovali 
to, čo ich deťom bežne zabezpečuje škola.  Deti si museli zvykať  na 
vypracovávanie úloh, hárkov, referátov na diaľku, pripájať sa z domu na 
online hodiny, aby nestratili úplný kontakt so svojimi spolužiakmi 
a učiteľom.  
Aj učitelia museli pohotovo reagovať na novovzniknuté požiadavky 
dištančnej výchovy a vzdelávania. Viac ako inokedy spoznávali možnosti 
online vyučovania, ktoré v rámci svojich možností sprostredkovávali svojim 
žiakom. V novom režime  vyučovania  sa zahĺbili do sveta aplikácií, 
vytvárania elektronických vzdelávacích materiálov a online súťaží. Z celého 
obdobia  sme si zobrali  to, že si ešte viac ako inokedy vážime vzdelanie.  
Školský časopis 3bečan v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so 
všetkým pedagogickými zamestnancami si dáva záväzok informovať  
žiakov, rodičov, kolegov a ostatných zainteresovaných priateľov o činnosti 
školy, ktorá je bohatá a rôznorodá. Je dôležité uvedomovať si a hovoriť  
o výchove a vzdelávaní  v našej škole na odbornej i laickej úrovni . Preto 
oslovujeme našich kolegov, kolegyne, rodičov a priateľov školy, aby  svojimi 
príspevkami obohatili fond školského diskurzu. S týmto záväzkom sme sa 
rozhodli vydávať časopis v častejších intervaloch, a to raz za dva mesiace 
(október, december, február, apríl, jún) v rozsahu vašich príspevkov 
a príspevkov našej žiackej redakcie.  
V prvom čísle vrátime sluch hluchému obdobiu pandémie a dištančného 
vzdelávania, učitelia v aktuálnom čísle 3bečana prezentujú svoje aktivity 
počas tohto obdobia.  Žiaci mohli čo-to dobehnúť  v  letnej škole, ktorú vám 
v skratke približujeme. S novým školským rokom si predstavujeme novú 
redakčnú radu, ktorá v rámci svojich nadobúdaných publicistických 
schopností  rozšírila 3bečan. Okrem iných zaujímavých faktov sa dozviete 
i množstvo organizačných informácií o fungovaní školy. Nezabudli sme ani 
na školské súťaže,  ktoré sú atraktívne pre nejedného žiaka. Novinkou 
v tomto školskom roku je vyučovanie nového cudzieho jazyka španielčiny.  
Nie všetko sa vo víre bežných a často dynamických činností  dá zachytiť 
a vtesnať do jedného vydania 3bečana, preto prosíme vás o nové podnety. 
Želáme príjemne strávené chvíle pri čítaní nášho časopisu a tešíme sa na 
vaše príspevky.  

Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 
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Telefónne číslo na spojovateľku:  038/5325002 
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Vážení čitatelia, 

posledné mesiace školského roka 2019/2020 boli náročné pre všetkých. 

Novej situácii sa museli prispôsobiť nielen žiaci a ich vyučujúci, ale celé 

rodiny. Som nesmierne rada, že vzájomnou komunikáciou, rešpektom 

a ohľaduplnosťou sme tie náročné mesiace zvládli. Veľa z Vás sa snažilo 

pomôcť iným – p. učiteľky  a vychovávateľky šili rúška, žiaci vyrábali 

ochranné štíty pre nemocnice, mnohí ste ako dobrovoľníci nakupovali 

potraviny pre starších ľudí. Po obnovení vyučovania v mesiaci jún školu 

prezenčne navštevovalo až 77% žiakov. V auguste sa 56 detí zúčastnilo 

troch oddelení letnej školy v rámci projektu MŠVVaŠ SR. Aj cez dištančné 

vzdelávanie sa žiaci učili nad rámec svojich povinností na olympiády 

a súťaže a dosiahli vynikajúce úspechy. 

Máme za sebou prvé dva mesiace nového školského roka 2020/2021. 

Poučení z predchádzajúcich mesiacov sa snažíme aktuálnu situáciu zvládať 

s prehľadom. Škola zabezpečuje všetky potrebné opatrenia, bezdotykové 

dezinfekčné stojany sú pri všetkých vchodoch do školy a pri vstupe do ŠJ, 

deti s príznakmi akéhokoľvek ochorenia ihneď umiestňujeme v izolačnej 

miestnosti, prijímame opatrenia podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR, ŠKD je 

v prevádzke ráno aj popoludní.  

Práce na zveľadení školy prebiehali aj počas letných prázdnin. Podarilo sa 

nám otvoriť dve nové miestnosti pre oddelenia ŠKD. Doplnili sme 

didaktickú techniku, školský nábytok, učebné a pracovné pomôcky, začali 

sme s opravami kancelárskych priestorov školy, pracujeme na novej učebni 

cudzích jazykov. Vytvorili sme novú učebňu biológie s interaktívnou 

tabuľou a všetkými pomôckami na jednom mieste. Od septembra ako jediná 

škola v okrese učíme španielsky jazyk. Nezabúdame ani na životné 

prostredie, zapojili sme sa do aktivity Upracme Slovensko, podávame 

projekty, pripravujeme sa na ďalšie súťaže a olympiády, učitelia sa ďalej 

vzdelávajú.  

Škola vďaka svojmu zriaďovateľovi mestu Topoľčany a snahe 

zamestnancov školy napreduje aj napriek neľahkej situácii. Poďakovanie 

patrí vedúcim zamestnancom, mojim p. zástupkyniam za ich obetavosť a 

profesionalitu, všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 

za zvládanie sťažených pracovných podmienok a prísnych hygienických 
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opatrení. Ďakujem Vám, ctení zákonní zástupcovia našich žiakov, za 

ústretovosť, trpezlivosť a ochotu pomôcť. V neposlednom rade ďakujem 

Vám, našim žiakom, za zodpovedné plnenie si svojich povinností, za Vašu 

snahu a schopnosť prispôsobiť sa novému spôsobu výučby. Verím, že 

najbližšie mesiace všetci s pokorou zvládneme v zdraví a obklopení ľuďmi 

s dobrým srdcom.  

S úctou Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

Vzdelávanie žiakov počas mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania 
Z do vodu ohrozenia z ivota a zdravia z iakov 

a zamestnancov s ko l a s kolsky ch zariadení  

na za klade rozhodnutia hlavne ho hygienika 

a U stredne ho krí zove ho s ta bu bolo 

prerus ene  vyuc ovanie v s kola ch a 

s kolsky ch zariadeniach v období  od 16. 

marca 2020 az  do odvolania.  

Vzdela vanie sa v ZS  Tribec ska  realizovalo dis tanc nou formou, vyuz í vali sa 

on-line platformy, telefonicka  komunika cia a vs etky dostupne  formy 

doruc ovania a prijí mania u loh a zadaní  z iakom. Nas a za kladna  s kola podľa 

moz ností  zabezpec ila prí stup vs etky m z iakom ku vzdela vaniu. Na 

doruc ovanie u loh, materia lov a aktiví t z iakom bol urc eny  jeden den  v ty z dni 

a to v pondelok. Z iaci nas li zadane  doma ce u lohy v c asti Aktuality na 

internetovej stra nke nas ej s koly  

    http://www.zstribecskato.sk/aktuality.html.  

On-line vzdela vanie prebiehalo pravidelne prostrední ctvom programu 

ZOOM, MS Teams, Messenger i Viber. Vyuc uju ci sprostredkova vali z iakom 

elektronicky  vzdela vací  obsah prostrední ctvom ro znych edukac ny ch 

porta lov, ako napr. programalf.sk, bezkriedy.sk, oskole.detiamy.sk, i-taktik.sk 

a pod. Z iaci si svoje vedomosti precvic ovali v programe Alf a v aplika cii 

Edupage. Komunika cia s rodic mi sa realizovala prostrední ctvom 

elektronickej pos ty, SMS alebo telefonicky. Vyuc uju ci sa snaz ili dis tanc ne  

vzdela vanie oz iviť vs etky mi moz ny mi spo sobmi, c oho vy sledkom boli aj 

vyuc ovacie hodiny s osobnosťami spoloc enske ho a litera rneho z ivota.  

 

 

http://www.zstribecskato.sk/aktuality.html
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Hlavny mi vzdela vací mi oblasťami sa poc as dis tanc ne ho vzdela vania stali: 

‒ Jazyk a komunika cia 

‒ Matematika a pra ca s informa ciami 

‒ C lovek a spoloc nosť 

‒ C lovek a prí roda 

Medzi komplementa rne (doplnkove ) vzdela vacie oblasti patrili: 

‒ C lovek a hodnoty 

‒ C lovek a svet pra ce 

‒ Umenie a kultu ra 

‒ Zdravie a pohyb 

 

Pedago govia upravili obsah vzdela vania 

hlavny ch vzdela vací ch oblastí  a vypracovali 

syste my hodnotenia pre kaz dy  hodnoteny  

predmet z ty chto oblastí . Pri pla novaní  obsahu 

vzdela vania v hlavny ch vzdela vací ch oblastiach 

sa pedago govia su streďovali na ťaz iskove  uc ivo 

dane ho roc ní ka tak, aby z iaci porozumeli uc ivu v 

nasleduju com roc ní ku. Na on-line zasadnutiach 

jednotlivy ch metodicky ch zdruz ení   a predme- 

tovy ch komisií  pedago govia odsu hlasili 

predmety, ktore  v 2. polroku s kolske ho roka 

2019/2020 neboli hodnotene  zna mkou. Na prvom stupni to boli Telesna  

a s portova  vy chova, Vy tvarna  vy chova, Pracovne  vyuc ovanie, Hudobna  

vy chova, Informatika a Obohatenie. Na druhom stupni Telesna  a s portova  

vy chova, Vy tvarna  vy chova, Hudobna  vy chova, Informatika a Technicka  

vy chova. Predmety na boz enska  vy chova a eticka  vy chova zostali 

nehodnotene . 

Uc itelia poc as dis tanc ne ho vzdela vania poslali za konny m za stupcom z iakov 

spa tne  va zby o tom, ako z iaci postupuju  a ako sa im darilo zvla dnuť 

dis tanc ne  vzdela vanie. Tieto spa tne  va zby boli do lez itou su c asťou 

za verec ne ho hodnotenia pra ce z iakov. 

Na za klade rozhodnutia MS VVaS  SR zo dn a 18.5.2020 boli od 1. 6. 2020 

otvorene  za kladne  s koly, konkre tne 1. az  5. roc ní k. Docha dzka na 

vyuc ovanie bola dobrovoľna . S kola pripravila  a splnila niekoľko opatrení  a 

zabezpec ila preva dzku. Z iaci 1. az  5. roc ní ka, ktorí  nenastu pili do s koly, 
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dostali kaz dy  den  po skonc ení  vyuc ovania od triedneho uc iteľa informa cie o 

vzdela vaní  prostrední ctvom e-mailu. Vzdela vanie z iakov prebiehalo v 

exterie ri a interie ri ZS  s res pektovaní m vs etky ch platny ch nariadení . Z iaci 6. 

az  9. roc ní ka pokrac ovali v dis tanc nom vzdela vaní  doma. Preva dzka ZS  

Tribec ska  1653/22 bola naplno obnovena  od 22.6.2020 do 30.6.2020 pre 

vs etky ch z iakov 1. az  9. roc ní ka. Avs ak u c asť z iakov na vyuc ovaní  bola 

dobrovoľna , za lez alo na rozhodnutí  za konne ho za stupcu z iaka. 

Zabezpec enie dis tanc ne ho vzdela vania a vs etky rozhodnutia vyply vaju ce 

z nariadení  MS VVaS  SR v c ase mimoriadneho prerus enia vyuc ovania boli na 

pleciach riaditeľky s koly, ktora  dennodenne sledovala aktua lne dianie 

v krajine a riadila s kolu tak, aby boli dodrz ane  vs etky odporu c ania 

a nariadenia kompetentny ch u radov. Z tohto do vodu sa pracovny  ty z den  pre 

riaditeľku s koly mnohokra t neskonc il piatkom, ale pokrac oval aj poc as 

ví kendu, kedy pripravovala materia l pre zamestnancov s koly, z iakov 

a za konny ch za stupcov z iakov. Pravidelne aktualizovala s kolsku  webstra nku 

a prida vala informa cie, tak aby boli zu c astnení  obozna mení  s platny mi 

opatreniami, poskytovala informa cie aj telefonicky a pre zamestnancov 

s koly organizovala on-line stretnutia. Poc as cele ho obdobia mimoriadneho 

prerus enia vyuc ovania v s kola ch bola riaditeľka Mgr. Anna Krajc í kova  

nosny m pilierom nas ej s koly, zvla dla vs etky preka z ky a previedla z iakov 

a zamestnancov s koly ty mto neľahky m období m, za c o jej patrí  obrovska  

vďaka a obdiv.          

S kolsky  rok 2019/2020 sa skonc il 30. 6. 2020 sla vnostny m odovzda vaní m 

vysvedc ení . Bol to s kolsky  rok, ktory  bol plny  viacery ch prelomovy ch 

udalostí  a novy ch sku seností . Z iaci i pedago govia sa prispo sobili 

nes tandardne mu spo sobu vyuc ovania, zí skali nove  technicke  zruc nosti, 

prekonali mnohe  ťaz kosti a nakoniec sa spoloc ny mi silami prepracovali k 

u spes ne mu ukonc eniu s kolske ho roku 2019/2020. 

Je obdivuhodne  koľko u silia z iaci vyvinuli a koľko trpezlivosti a la skavosti 

sa nas lo v srdciach nas ich pedago gov. Skutoc ny  z ivot na m do cesty postavil 

preka z ku, ktoru  sme vďaka u stretovosti a spolupra ci pedago gov, rodic ov a 

z iakov ZS  Tribec ska  zvla dli. Z iaci zaz ili jedinec ny  s kolsky  rok, ktory  im dal 

prí lez itosť rozví jať ich osobnostne  kvality a poskytol im prí lez itosť leps ie sa 

v rea lnom z ivote pripraviť na neoc aka vane  situa cie.    

Alexandra Mriz ova , Martina Majta nova , za stupkyne riaditeľky s koly 
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V súvislosti s dištančným vzdelávaním sa učitelia rýchlo museli zorientovať 

v platformách, ktoré im umožnili zadávať prácu žiakom a zároveň získať od 

nich spätnú väzbu. Tí odvážnejší a zručnejší postupne spustili dokonca 

online vzdelávanie, prostredníctvom online blokov so svojimi triedami.  

Nebolo to však spočiatku jednoduché.  Učiteľom, ktorí sú zvyknutí na 

prezenčný spôsob výučby, chýbal osobný kontakt.  Po prerušení vyučovania 

sa v médiách a na edukačných portáloch začali prezentovať postupy, ako 

takýto spôsob výučby zefektívniť, a uľahčiť tak predovšetkým prácu 

žiakom. Viedli sa webináre, ZOOM a MS-TEAMS sprístupnil svoje rozhranie 

pre žiakov a učiteľov zadarmo, RTVS uviedla relácie na podporu 

vzdelávania, začala sa viac ako inokedy využívať platforma Bez kriedy 

a pod. Ako sa v tomto víre možností a nemožností orientoval učiteľ? Keďže 

nikto s takouto situáciou dopredu nepočítal, vybral si každý učiteľ tú svoju 

cestu, na ktorú sa so svojimi žiakmi vydal. Ako účinné nástroje e-

learningového vzdelávania sa osvedčili predovšetkým nástroje MS TEAMS, 

ZOOM a ALF.  Pedagogickí pracovníci našej školy boli vyškolení školským 

informatikom Ing. Rastislavom Gažim v prostredí MS TEAMS, ktoré ako 

multiplatforma umožňuje prácu s celým balíkom aplikácií Microsoft Office. 

Je potrebné uviesť, že každá platforma či edukačný portál má svoje vlastné 

silné a slabé stránky. Formu a spôsob dištančného vzdelávania je preto 

potrebné ponechať na samotných učiteľov, ktorí sami zvážia ich osobitosti a 

možnosti a s plným nasadením využijú pre nich a ich žiakov ten najlepší 

spôsob, ako na diaľku čo najefektívnejšie vzdelávať. Nesporne 

najdôležitejším predpokladom dištančného vzdelávania zostáva technické 

a materiálne zabezpečenie žiakov. Učiteľom je dostupné aj v čase 

prerušeného vzdelávania v škole (pokiaľ to usmernenia dovolia). Obsah 

vedomostí a poznatkov prenášaných na diaľku zostáva rovnaký.  

Spoločným úsilím učiteľov, žiakov a rodičov sme sa preklenuli cez obdobie 

prerušeného prezenčného vzdelávania.  Ak by sme v budúcnosti boli 

vystavení podobným podmienkam vyučovania na diaľku (čo veríme, že 

bude len v nevyhnutnej situácii a na krátke obdobie), s určitosťou sme 

pripravení! Ponúkame vám prehľad najpoužívanejších portálov 

dištančného vzdelávania v našej škole. 
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Zdieľanie a tvorba online vzdelávacích materiálov, testov, spätná 

väzba, vedenie online hodín 

 

MS-TEAMS 

Aplikácia Microsoft Teams je súčasťou 
balíčka Office 365 A1, ktorý je pre 
vzdelávacie inštitúcie zadarmo. 
Pokyny na nasadenie Office 365 a 
začatie výučby v Teams nájdete na 

oficiálnej stránke office.com. Umožňuje využívanie aplikácií MS Office, 
prideľovanie a zdieľanie materiálov, zdieľanie obrazovky, realizáciu online 
skupinových video hovorov a pod. 
 

ZOOM 

Zoom je bezplatná aplikácia podobná nástrojom ako Skype, Microsoft 

Teams  či Google Meet (bývalý Hangouts Meet). Základnou funkciou je 

vytváranie a plánovanie virtuálnych stretnutí. Telefonovať možno so 

zvukom aj s videom. Podporované je zdieľanie obrazovky, živý čet či správa 

účastníkov. 

 

Zdieľanie a tvorba online vzdelávacích materiálov, testov, spätná 

väzba 

 

ALF 

Alf je edukačný portál a program, v ktorom sa dajú vytvárať zadania a testy. 

Tiež umožňuje prideľovať žiakom vzdelávacie materiály a testy z bohatej 

databázy. Umožňuje písomnú spätnú väzbu a interaktívne vyhodnocovanie 

úloh vytvorených v aplikácii alf.  

 

BEZ KRIEDY 

Portál „bezkriedy.sk“ predstavuje 

internetový systém slúžiaci žiakom a 

rodičom. Učebné materiály, testy, 

písomky, cvičenia, diktáty. Umožňuje 

komunikovať s učiteľom.  

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

https://www.skype.com/en/
https://products.office.com/en-US/microsoft-teams/group-chat-software
https://products.office.com/en-US/microsoft-teams/group-chat-software
https://gsuite.google.com/products/meet/
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Chemická olympiáda netradične 
Chemická olympiáda je po matematickej a fyzikálnej treťou najstaršou 

predmetovou postupovou vedomostnou súťažou organizovanou 

slovenským inštitútom mládeže IUVENTA. Minulý školský rok sa 

uskutočnila už po 56-krát. A nebola prerušená ani počas výnimočnej 

situácie dištančného vzdelávania. Teoretické i praktické úlohy domáceho 

a školského kola žiaci riešili ešte prezenčne, úlohy okresného a krajského 

kola sa prispôsobili a žiaci ich riešili online.  

Z našej školy do okresného kola postúpili 3 žiačky deviateho ročníka: Lena 

Bezáková, Silvia Dovalovská a Natália Gieciová. Všetky tri boli  

úspešnými riešiteľkami (umiestnenie sa neudeľovalo) a dve z nich si 

vyskúšali aj riešenie úloh krajského  kola s rovnako úspešným výsledkom. 

Žiačkam za ochotu vzdelávať sa nad rámec svojich bežných školských 

povinností a za zodpovednú reprezentáciu školy patrí veľké poďakovanie. 

Zároveň im prajeme veľa úspechov pri štúdiu na stredných školách. 
Henrieta Knoblochová, asistentka učiteľa  

 

 

veľká matematická súťaž pre 

všetkých, ktorým to páli  

 

Netradičné zaujímavé úlohy prebudia zvedavosť aj u tých, ktorí často 

odolávajú "školskej" matematike. Mnohí s prekvapením zistia, že zdolávanie 

(nielen) matematických problémov prináša radosť. MAKS nehľadá iba 

matematické talenty. Je určený všetkým, ktorí si chcú trénovať myslenie a 

zažiť radosť z objavu a úspechu. 

Aj počas tohto školského roka sa môžeš zapojiť do matematickej súťaže 

MAKS. Stačí sa prihlásiť u p. uč. Kopčana a on ti už  pomôže s prihlásením 

sa.  

Prihlásiť sa dá aj dodatočne, diplom získaš, ak sa zapojíš (úspešne 😊) 

aspoň v troch kolách súťaže z ôsmich kôl. Najskôr spolu na stránke vyplníte 

prihlášku. Štartovné platíš len z polovice (5€), zvyšok je hradený 

z príspevkov ZRŠ. Získať môžeš vecné ceny (napr. powerbanky, perá, ...) 

a diplom.  
Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF, triedny učiteľ 9. A 
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Čo vieš o hviezdach? 
Vyhlasovateľom súťaže Čo vieš 
o hviezdach je Slovenská ústredná 
hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s 
hvezdárňami a planetáriami, astrono-
mickými kabinetmi, osvetovými 
strediskami, centrami voľného času a 
regionálnymi kultúrnymi centrami. Súťaž 
prebieha v troch kategóriách: 
1. kategória –  žiaci základných škôl 4.-6. 
ročník, 2. kategória – žiaci základných 
škôl 7.-9. ročník, 3. kategória –  žiaci 
stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8-

ročného gymnázia.  
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. 
Obsahovú náplň tvoria otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná 
astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, 
astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v 
astronómii. 
Po úspešnom absolvovaní okresného kola náš žiak Maxim Kopčan 
postúpil do krajského kolo a potom do celoslovenského, kde obsadil 
tieto stupienky: 
 
Krajské kolo – online, 25. máj 2020 
Maxim Kopčan, žiak 5. A, 2. miesto v 1. kategórii 
 
Celoslovenské kolo – online, 25. máj 2020 
Maxim Kopčan, žiak 5. A, 3. miesto v 1. kategórii 

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF, triedny učiteľ 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tento žolík je platný nielen ako priepustka 

– oslobodenie od ústneho skúšania, ale 

zároveň v prípade online vyučovania vás 

uvoľňuje z 1 online hodiny. Jeho platnosť je 

limitovaná mesiacmi november 

a december. Jeden žiak môže za obdobie 

využiť 1 žolíka. 

1 ÚSTNE SKÚŠANIE – OSLOBODENIE a 1 ONLINE HODINA – VOĽNÁ 

N O V E M B E R / D E C E M B E R   

ŽOLÍK 
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Žiaci a pedagógovia na Základnej škole 

Tribečskej sa koronakrízy nezľakli a chopili 

sa dištančného vyučovania s vervou. 

Využili, čo sa v danej situácii dalo a spestrili 

si vyučovacie hodiny  vzácnymi hosťami. 

Pozvanie prijali spisovateľka Gabriela 

Futová, autorka literatúry pre deti 

a mládež,  textár, spisovateľ a výtvarník Daniel Hevier, o vzniku populárnej 

piesne porozprávala speváčka, hudobníčka, multiinštrumentalistka 

a skladateľka Zuzana Smatanová a do sveta  divadelných dosiek i filmu ich 

vtiahol herec Lukáš Latinák.  

Vyučovacie hodiny sa niesli vo výbornej atmosfére, boli nielen pre žiakov, 

ale často i pre ostatných členov domácností studnicou nápadov a inšpirácií. 

Z nich pramenili nové originálne projekty, ktoré žiaci vytvárali a naďalej 

vytvárajú. Schopnosť kriticky i tvorivo myslieť preukázali na každej hodine. 

Dokázali sa aj napriek sťaženým podmienkam spojiť, pracovať v on-line 

tímoch a vytvárať úžasné diela, na ktoré by za iných okolností iste nemali 

čas ani  priestor. Inšpirovaní hosťami maľovali ich portréty, tvorili videá 

z fotiek, spievali ľudové piesne odetí do krojov, nahrali krátke filmy 

parodujúce scény z filmov i seriálov, napr. zo seriálu Profesionáli, Škriatok 

a pod., vytvorili animované rozprávky, ilustrácie, v neposlednom rade boli 

rovnocennými partnermi v rozhovoroch. Ukázali, že vedia uplatniť 

nadobudnuté jazykové kompetencie a pohotovo reagovať, formulovať 

netradičné otázky a zároveň aplikovať literárnovedné vedomosti v kvízoch.  

Hostia si nadšenie a kreativitu žiakov všimli a Daniel Hevier ich dokonca 

prizval na spoluprácu na treťom pokračovaní knihy Chymeros. Zuzana 

Smatanová ich úsilie odmenila súkromným koncertom. Gabriela Futová im 

prečítala ukážku z diela, na ktorom aktuálne pracuje. Deti s ňou počítali 

zvieratá, ktoré doma chová. Usúdili, že by si mohla otvoriť vlastnú ZOO. 

Herec Lukáš Latinák im okrem recitácie básne Turčín Poničan porozprával 

veľa zaujímavostí z nakrúcania filmov, histórie Slovenska i vzniku skla.  

Všetci hostia sprostredkovali žiakom veľa zaujímavých informácií, 

porozprávali o tom, čo ich v tvorbe inšpiruje, prezradili vtipné príhody 

z detstva, školských čias i z dospelosti a svojím osobným vkladom prispeli 

k tomu, aby deťom nechýbala motivácia k sebarozvíjaniu a hladu po nových 

informáciách i v čase, kedy sa svet na chvíľu spomalil, zastavil. 
Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-NEJ-VYU, triedna učiteľka 7. B 
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Aj tento školský rok je pre žiakov a učiteľov otvorená školská knižnica, 

ktorej fond je neustále dopĺňaný. Príďte si pozrieť a vypožičať svoje 

obľúbené knihy. Tentokrát okrem iných kníh na vás čakajú aj knižné 

novinky. Na vašu návštevu sa tešia knihovníčky.  

Výpožičné hodiny: 

Pondelok    9.40-10.00          13.05-14.30 

Utorok        9.40-10.00          12.30-14.30 

STREDA      9.40-10.00          13.05-14.30 

ŠTVRTOK    ; 9.40-10.00          13.05-14.30 

PIATOK       9.40- 10.00         13.05-13.30 

Knižné novinky 

Iluzionisti  

Malý zázrak  

Ketinové víly  ich tajomný svet 

Démon Peter Sagan 

Stromy 

Kroje Slovenska 

Život Adama I, II, III 

Malý zázrak 

Núdzové pristátie 

Nazri dovnútra matematiky 

Luskáčik 

Európske diktatúry 1918 – 1945  

Príbehy z Prameňa 

Stratený svet 

Soľ nad zlato 

Metlobal 

Ron Weasley 

Dinotopia 

Dejiny národov 

Vtáky 

Prosím neotvárať 

Wilf bojuje s pirátom 

Hľadá sa šteniatko 

Krížom-krážom prírodou 
Anna Guričanová, knihovníčka, asistentka učiteľa 

Drahomíra Šupová, knihovníčka, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 2. C 
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Projekt záložka 

Aj tento rok sme sa zapojili do 

11. ročníka česko-slovenského 

projektu Záložka do knihy spája 

školy. Tohtoročná téma je Radosť 

z čítania ukrytá vo veršoch básní 

alebo v próze. 

Cieľom projektu je nadviazanie 

kontaktov medzi českými 

a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora 

čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do 

knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému projektu  a vymenia si 

ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy. 

Naše záložky tento rok poputujú do Púchova, konkrétne do základnej školy 

na Gorazdovej ulici. Navzájom si vymeníme 400 záložiek od žiakov z 1. a 2. 

stupňa. 

Pred tvorením záložiek si deti rozprávali o obľúbenej knihe, listovali a čítali 

si knihy zo školskej i domácej knižnice. Mnohí pri tom zistili, že záložka je 

pri čítaní veľkou pomocníčkou. Ďalšie dni už žiaci  maľovali, vystrihovali, 

tlačili a lepili. Záložiek pekných a ešte krajších  začalo pribúdať. 

Na záložkách žiakov 2. stupňa sa objavili rôzne témy:  prepojenie minulosti 

so súčasnosťou -  P.O. Hviezdoslav a jeho tvorba. V portrétnej tvorbe žiaci 

využili rôzne  techniky - kresbu, koláž s využitím umeleckého štýlu - pop 

artu, maľujeme ako Warhol.  Najstarší  ôsmaci zvolili poéziu koláže 

doplnenú technikou lepenia ostružín z obyčajnej ceruzky , či pastelky.  

Piataci si vybrali  kockovaný papier s rôznymi návrhmi, ktoré potešia 

každého čitateľa. 

Všetko prebiehalo v príjemnej atmosfére, práca deti i starších žiakov bavila, 

mnohí si pri tvorení predstavovali, koho asi ich záložka poteší.  Niektoré  

záložky si žiaci doplnili o sprievodnú správu, odkaz, želanie. 

Hotové záložky zabalíme do balíka, pridáme sprievodný list, propagačný 

materiál, niekoľko čísel školského časopisu a pošleme do konca októbra  do 

Púchova. 

Všetci  spoločne  veríme, že deťom  z partnerskej  školy urobíme  radosť, a 

že vždy, keď  budú  čítať  zaujímavú  alebo napínavú knihu, si pri pohľade 

na darovanú záložku spomenú na svojich kamarátov z Topoľčian.  
Mgr. Drahomíra Šupová, učiteľka 1. stupňa, , triedna učiteľka 2.C 
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Európsky deň jazykov 
Dňa 28. 9.2020 sa tradične v Európe 
pripomína Európsky deň jazykov. O 

dôležitosti celoživotného jazykového 

vzdelávania sme diskutovali na 

hodinách cudzích jazykov. Naša škola 

je výnimočná, pretože dáva žiakom 

„krídla“, možnosť výberu druhého 

cudzieho jazyka. K anglickému jazyku, 

ktorý sa deti 

učia ako 1. cudzí jazyk  si môžu ako 2. cudzí jazyk 

vybrať nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. 

A keďže jazyk nie je len o gramatike a slovnej 

zásobe, ale i o kultúre, geografii a reáliách, naši žiaci 

sa zapojili do aktivít venovaných oslavám 

Európskeho dňa jazykov. 

Angličtinári podľa záujmu mohli vybrať aktivitu, 

ktorá ich zaujala. Niektorí sa venovali 

rozlišovaniu základných fráz a pozdravov. Iní sa 

zamerali na osobitosti citosloviec – zvieracích 

zvukov v rôznych jazykoch, čo bolo veľmi 

pozoruhodné sledovať.  

Niektorí žiaci dali prednosť tvorbe projektov, v ktorých mohli uplatniť 

svoju kreativitu. Časťou projektov boli aj vlajky národov, ktoré si žiakov 

podmanili. Mnohí žiaci majú dokonalé poznatky v tejto oblasti. Dokázali 

spontánne reagovať na zadané úlohy. 

Záverečnou fázou projektov bol vyjadrenie svojho názoru a postoja k otázke 

prečo sa v školách učíme cudzie jazyky. Žiaci dospeli k záveru, že ak sa 

človek chce plnohodnotne uplatniť v živote v spoločnosti je nevyhnutné 

ovládať jazyky iných národov.  
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Do projektu k Európskemu dňu jazykov sa zapojili všetky ročníky v rámci 

vyučovania cudzích jazykov veľmi ochotne 

a so záujmom, čo samozrejme potešilo 

učiteľov cudzích jazykov. 
Nemčinári sa pobavili na vtipných videách 

o nemeckej kultúre a kuchyni  a následne ich 

napodobňovali v dialógoch. Svoje vedomosti 

o  Nemecku a  nemecky hovoriacich krajinách 

si overili v kvíze, ktorý bol zameraný na 

informácie z oblasti vedy, geografie, kultúry 

i športu. Nemčinári – začiatočníci si pozreli 

prezentáciu a najdôležitejšie informácie si 

značili kreslením a tvorbou plagátov.  

Ruštinári zhotovovali plagáty azbuky, 

zoraďovali slová podľa témy v abecednom 

poradí, kreslili vlajky, matriošky, vyskúšali si 

svoje vedomosti o krajine, ktorej jazyk sa 

učia. V rámci zábavného kvízu sa rozdelili do 

dvoch súperiacich tímov, pričom si mohli vyberať z ponuky kategórií: azbuka, 

ruská federácia, dokonči vetu, 

kto som, áno/nie. Pri 

odpovediach sa veľa nasmiali 

aj naučili.  

Tohtoroční siedmaci sú naše 

„prvé lastovičky“ v učení sa 

španielskeho jazyka. Napriek 

tomu, že sa učia ešte len 

mesiac a ich slovná zásoba je 

v začiatkoch, ich znalosti 

o Španielsku ako krajine sú 

bohaté. Preto sa na hodinách 

najskôr zabavili pri faktickom kvíze a pokračovali kreatívnou formou. Tvorili 

vlastné plagáty reprezentujúce Španielsko a jeho kultúru.  

         Anna Godálová, učiteľka ANJ-SJL 
Martina Žáková, učiteľka ANJ, triedna učiteľka 8.D  

Miriam Sedláčeková, učiteľka SJL-RUJ, triedna učiteľka 7. A 
Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-RUJ-VYU, triedna učiteľka 7. B 

Katarína Melušová, učiteľka SPJ-ANJ 
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Slovenčina na sladký spôsob 
Žiaci 6.A a 6.D  triedy si úvod 

nového školského roka naozaj 

osladili. Na hodinách slovenského 

jazyka si okrem iného zopakovali 

aj druhy opisu . Najpopulárnejším 

sa stal opis pracovnej činnosti 

spojený s prípravou vlastného 

receptu a jeho ochutnávkou. Výber 

receptu bol dobrovoľný.  Sladké 

dobroty však získali prevahu.  Šiestaci prijali recept ako súťažnú výzvu. 

Spolu s rodičmi každý týždeň pre svojich spolužiakov piekli chutné  

koláčiky, croissanty, muffiny, palacinky, medovníčky, dokonca i pizzu.  

Ten, kto sa do súťaže Slovenčina na sladký spôsob zapojil, nám svoj recept 

aj odprezentoval. Vymenoval ingrediencie, pomôcky a v chronologickej  

postupnosti vysvetlil  jednotlivé pracovné úkony, ktoré treba urobiť pri 

realizácii  konkrétnej dobroty. Potom nasledovala ochutnávka a hodnotenie 

triednou porotou. Súťažiaci mohol od každého spolužiaka dostať 

maximálne  3 body, v prípade, že mu veľmi chutilo a dal by si danú 

pochúťku ešte raz.  

Zoznam súťažiacich a ich recepty nájdete na webe školy zstribecskato.sk 

Recepty od vyučujúcej SJL 

 6.D – Perník s čokoládou a mandľovými lupienkami                                   

 6.A – Strúhaný  tvarohovo-čokoládový koláč 

Recept od p. asistentky 

  Henriety Knoblochovej – ovocný koláč 

Súťažiaci boli za svoje kulinárske „mňamky“ odmenení vecnými cenami. 

Mali z nich obrovskú radosť!  Realizovali aj výmenné obchody. Ďakujem za 

spoluprácu všetkým rodičom, ktorí sa do našej súťaže zapojili spolu 

s deťmi.  Možno  si práve pri tejto príležitosti  uvedomili, že majú doma 

úžasných  majstrov! 

 Výroky žiakov počas ochutnávok: 

...tá oreo torta má od tiramisu tak ďaleko ako Tokio od Bratislavy... 

...Maximove  mandarínkové rezy by som jedol na raňajky, na obed aj na 

večeru... 

...aha, tie muffiny sú s našimi menami... takže to, v podstate,  každý zje sám 

seba... 

...ty si tie koláčiky piekla týždeň dopredu a nechala stvrdnúť...   
Mgr. Miriam Sedláčeková, učiteľka SJL-RUJ, triedna učiteľka 7. A       
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Naši siedmaci sa v novom školskom roku 2020/2021 začali 

učiť po španielsky. Keďže na konci šiesteho ročníka žiaci 

stáli pred voľbou druhého cudzieho jazyka, mali na výber z troch možností 

– nemeckého, ruského a najnovšie aj španielskeho jazyka.  

Španielčina sa stáva stále populárnejšou a záujem o ľudí, ktorí ovládajú 

tento príjemný jazyk rastie. Jej štúdium je o to ľahšie, že naši žiaci už sčasti 

ovládajú angličtinu. Hodiny prebiehajú dvakrát týždenne po dobu troch 

rokov. Na konci deviateho ročníka žiaci dosiahnu úroveň A1 Spoločného 

európskeho referenčného rámca. Svoje vedomosti si môžu vylepšovať aj na 

krúžku španielskeho jazyka s názvom „Hablamos español“ (Hovoríme po 

španielsky). 

7 dôvodov, prečo sa učiť po španielsky: 

1. Španielčinou hovorí viac ako 400 miliónov ľudí na svete. 

2. Je to druhý najpoužívanejší jazyk sveta (podľa počtu 

rodených hovoriacich). 

3. Dohovoríte sa ňou nielen v Španielsku, ale i v Afrike 

a v celej Strednej a Južnej Amerike. 

4. Patrí medzi najjednoduchšie jazyky na svete. 

5. Spoznáte nové a odlišné kultúry (napr. španielsku, latinskoamerickú, 

arabskú, africkú...). 

6. Je skvelým východiskom pre štúdium iných románskych jazykov ako je 

taliančina, francúzština, portugalčina či rumunčina. 

7. Môžete pokračovať v štúdiu na bilingválnych gymnáziách (napr. v Nitre). 

OTESTUJTE SA: Čo všetko už viete? 

Spojte španielske slová s ich slovenskými ekvivalentmi. 

1. el restaurante   a) rádio 
2. la escuela    b) slon 
3. la radio    c) voda 
4. el chocolate   d) univerzita 
5. el vino    e) mama 
6. la familia    f) škola 
7. la madre    g) reštaurácia 
8. el elefante    h) čokoláda 
9. la universidad   i) víno 
10. el agua    j) rodina 

Katarína Melušová, učiteľka  ŠPJ-ANJ 
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Upracme si Topoľčany 
25. septembra 2020, deň pred víkendom, sme sa 

už po druhýkrát zapojili do medzinárodnej 

iniciatívy za čistejšiu planétu, ktorá je nám známa 

pod názvom Vyčistime si Topoľčany. Žiaci sa 

dobrovoľne zapojili do akcie, v rámci ktorej 

pomohli vyzbierať odpadky a vyčistiť areál školy 

a priľahlých ulíc. Pri zbieraní odpadkov žiaci dodržiavali všetky bežné 

i v súčasnosti prikázané hygienické opatrenia. Popri užitočnej činnosti 

sa v pokoji prešli a porozprávali, čím prispeli aj svojej osobnej 

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

 

Ako hosť  
v Slovenskom rozhlase 

V pondelok 5. októbra sa v popoludňajších 

hodinách pani učiteľka A. Mikulová, ktorá sa 

angažuje ako aktívna učiteľka slovenského jazyka 

a literatúry, zúčastnila živej relácie Radostná 

škola. Reláciu RTVS Rádia DEVÍN „Ars litera“ 

pripravujú erudovaní  redaktori, ktorí si k diskusii 

o literatúre a knižnej kultúre pozývajú 

zaujímavých hostí. Témou aktuálnej relácie bolo školstvo, jeho smerovanie, 

inovácie i problémy, s ktorými sa v školách učitelia denne stretávajú. 

Diskutovali učiteľky, ktoré sa zapojili do projektu Radostná škola. Diskusia 

nebola orientovaná na samotný projekt, ale najmä na pedagogické 

skúsenosti. Učiteľky „nadšenkyne“, ako ich nazval Daniel Hevier, rozprávali 

o bežných učiteľských zážitkoch, výnimočných aktivitách,  ale 

i administratívnej činnosti, ktorá učiteľov zbytočne zaťažuje. Ako vníma 

učiteľov spoločnosť, aké sú výhody a nevýhody vyučovania vo veľkej škole, 

ako je to so vzdelávaním pedagógov – na tieto a iné témy reagovali skúsené 

učiteľky v diskusii so známym spisovateľom a textárom. Celá relácia je 

dostupná online na webovej stráne Rozhlasu a televízie Slovenska v sekcii 

Rádio – Archív – Ars Litera . 

 https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1427277 

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

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1427277
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Daniel Hevier je nielen spisovateľ, textár, 

výtvarník a scénarista, ale je to aj človek, 

ktorý chce zmeniť naše školstvo k lepšiemu.  

To najlepšie z každého človeka sa vynorí práve 

v kríze.“ Albert Einstein 

Toto je jeden z citátov, ktorý Heviera posunul 

vpred, aby zhmotnil myšlienku čo najlepšie 

využiť situáciu, ktorá vo svete nastala.  Preto 

založil Radostnú školu, do ktorej môžu žiaci, 

učitelia i rodičia vstúpiť prostredníctvom on-

line prostredia a tiež prostredníctvom rôznych nápadov, ktoré sú zamerané 

na aktívnu spoluúčasť žiakov pri tvorbe vzdelávacieho procesu.  

V našej škole sa do projektu zapojili žiaci 5.B, 7.B a 7.C triedy. Tie sa na 

hodinách slovenčiny stretávajú s rôznymi úlohami a zadaniami, v ktorých 

majú možnosť ukázať svoju vynaliezavosť, výtvarnú i jazykovú kreativitu.  

Jednou z prvých aktivít bola aktivita RÚŠKA, ktorá bola zameraná na 

opakovanie učiva zo šiesteho ročníka. Žiaci pracovali vo dvojiciach 

a skupinách. Ich úlohou bolo vytvoriť na čiernobiely portrét osobnosti 

z literatúry rúško, ktoré je odrazom doby a  tvorby konkrétneho 

spisovateľa. Následne svoje práce prezentovali pred ostatnými spolužiakmi 

a spoločne si zopakovali vedomosti a poznatky, ktoré sa doteraz naučili. 

Ďalšou aktivitou boli DVOJNÍCI. Táto bola využitá pri učive o hlavných 

vetných členoch a typoch viet. Žiaci si doma našli dvojníkov z rôznych 

oblastí, napr. kultúry, športu, literatúry a pod.  a tieto si priniesli do školy. 

Pred spolužiakmi prezentovali, kto je na obrázku a čomu sa venuje/venoval 

(min. tromi slovami pomenovali každého, napr. Sagan, cyklista, šikovný, 

športujúci, on, model, atď.) a z týchto slov následne tvorili vety v skupinách, 

pričom mali dbať na vyjadrenie podmetu rôznymi slovnými druhmi. Okrem 

toho, že spoznali osobnosti z rôznych oblastí, prezentovali svoje dvojice, 

pracovali v skupinách a upevňovali vedomosti zo syntaxe. 

Priebeh spomínaných vyučovacích hodín bol skvelý a pre žiakov prínosný 

po každej stránke, preto sú odhodlaní pokračovať ďalej a inšpirovať sa 

UČIŽIAKOM Hevierom, ktorý sa s nimi stretáva i on-line a teší sa zo 

spolupráce.  
Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-RUJ-VYU, triedna učiteľka 7. B 
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Úspech našej žiačky 

Naša bývalá žiačka, deviatačka Lenka Bezaková, sa minulý školský rok 

2019/2020 zúčastnila biologickej olympiády kategórie C. Vzhľadom na 

pandémiu koronavírusu sa minulý školský rok olympiáda konala 

netradične online. Lenka sa svojou usilovnosťou a svedomitosťou 

prepracovala na celoslovenské kolo s projektom: Pozorovanie prírodných a 

chemických hnojív na rast papriky ročnej a rajčiaka jedlého. Napriek tomu, 

že Lenka je už študentkou gymnázia, priblíži vám, k akým zisteniam sa 

dopátrala. 

Na základe vyhľadávania v odbornej literatúre som zistila, že rastliny pre 

svoj lepší rast a vývoj potrebujú pravidelné prihnojovanie. Na trhu existuje 

množstvo chemických prípravkov, ktoré ale môžu mať rôzny vplyv na 

životné prostredie a živočíchy žijúce v ňom. Z toho dôvodu som sa už 

minulý rok v mojej práci rozhodla využiť prírodné hnojivá, porovnať ich 

medzi sebou a zistiť, ktoré sú najlepšie. Tento rok som sa  rozhodla zistiť, či 

môžeme nahradiť chemické hnojivá tými prírodnými. A to tak, že som na 

základe minuloročných výsledkov vybrala tie najlepšie prírodné hnojivá a 

porovnala som ich s tými chemickými. Pri prírodných hnojivách boli 

najlepšie výsledky pri kávovej usadenine, potom pri vajíčkových škrupinách 

a na poslednom mieste bol roztok z kvasníc, a najhoršia bola voda. A pri 

chemických hnojivách boli najlepšie výsledky 

pri hnojive s názvom Florasin Calcium Plus 

a potom pri hnojive s názvom Hoštické 

hnojivo pre rajčiny a papriky, a najhoršia 

bola voda. Výsledky som následne 

vyhodnotila v grafoch a tabuľkách. Pri 

výslednom porovnaní hnojenia môžeme 

vidieť, že prírodné hnojivá sú rovnako dobré 

ako chemické hnojivá, dokonca aj lepšie. To 

znamená, že nemusíme hnojivá iba kupovať 

v záhradníctvach, ale môžeme využiť aj našu domácnosť. Takéto prírodné 

a domáce hnojivá sú veľmi vhodné aj preto, lebo sú súčasťou prírodného 

kolobehu a nijako nenarúšajú rovnováhu v záhrade. 

Mgr. Dominika Jamborová, učiteľka OBN-BIO, triedna učiteľka 5.A 

Lena Bezáková, bývalá žiačka 9. A 
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Letná škola  
V termíne od 17. do 21. augusta sa záujemcovia o letné vzdelávanie na II. 
stupni zúčastnili letnej školy. V rámci nej prebehlo vzdelávanie telesnej 
a športovej výchovy formou záujmových aktivít. Letné počasie umožňovalo 
pracovať so žiakmi v školskom areáli. Chlapci hrali futbal, dievčatá 
vybíjanú. V školskej telocvični sa hral basketbal, florbal a bedminton.  
Matematiku a fyziku žiaci absolvovali s pánom učiteľom Kopčanom. Ten si 
pre nich pripravil pokusy, zadania a, samozrejme, dobrú náladu. Žiaci riešili 
úlohy z bežného života, zamerané napríklad na finančnú gramotnosť. 
O úlohách sa viedla diskusia, napríklad  rodinný rozpočet v 6. a v 8. ročníku 
(platby za stravu, mobily,.... ). Žiaci si poradili aj s príkladmi, ktorými rátali 
ceny pozemkov, ich oplotenia či nákup v potravinách, úrok v banke a pod.    
Magnetické a elektrické javy zase skúmali na fyzike. Žiaci pozorovali javy, 
experimentovali a navzájom diskutovali o daných problémoch. Od 
najjednoduchších – využitie magnetických vlastností látok (kompas, 
magnetizácia, elektromagnet,...), cez ukážku  Van de Graaffovho generátora, 
pri ktorom im vlasy stáli dupkom! Žiaci rozvíjali bádateľské spôsobilosti, 
najmä pozorovanie, meranie, experimentovanie, spracovávanie 
nameraných údajov, formulovanie hypotéz a tvorba záverov. Aktívnou 
účasťou sa nielen niečo naučili ale sa aj zabavili. Žiakom sa program páčil 
a z letnej školy odchádzali spokojní.  Okrem prírodovedných predmetov sa 
žiaci vzdelávali i v predmete anglický jazyk. Žiaci sa  zdokonaľovali 
v cudzom jazyku s pani učiteľkou Vrábelovou. Absolvovali rôzne aktivity 
a súťaže,  napríklad: What´s in your bag? – identifikácia predmetov 
a následný opis predmetov,  súťaže s úlohami na precvičenie slovnej zásoby 
a fráz.   
Na prvom stupni sa v letnej škole stretli deti, ktoré boli rozdelené do dvoch 
skupín po dvadsať. Pani učiteľky využili čas na preopakovanie si učiva 
s deťmi hravou formou,  trošku osviežili vedomosti  z predchádzajúceho 
školského roka a zároveň bol čas na rôzne aktivity, ktoré sa deťom veľmi 
páčili. Počas týždňa piekli koláč, kreslili, tvorili a športovali. Na ihrisku sa 
riadne vybehali, ale si aj zasúťažili v rôznych disciplínach. Najviac sa nám 
páčilo v Tribečskom múzeu. Malí prváci boli prvýkrát v múzeu, a boli 
prekvapení, čo všetko tam videli. Páčili sa im tiež tvorivé dielne, na ktorých 
sme si vyskúšali prácu s hrnčiarskou hlinou. Podarilo sa nám vytvoriť 
krásne výrobky. V múzeu nás zaujali pokusy, ktoré sme si mohli aj vyskúšať.  
Celý týždeň bol zaujímavý a neopakovateľný.  

Ladislav Vozár, učiteľ TSV-TECH 
Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF, triedny učiteľ 9.A 

Tatiana Vrábelová, učiteľka ANJ-RUJ-OBN, triedna učiteľka 9.C  
Ľubica Bučeková, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 2.D 
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Liptovský Ján a Tatranská Lomnica 

 – školy v prírode 
V dňoch 28.9.- 2.10.2020 sa žiaci 5.B, 5.C 
a 5.D triedy zúčastnili  školy v prírode 
v hoteli Avena. Hotel je situovaný 
v krásnom a tichom horskom prostredí 
Jánskej doliny neďaleko obce Liptovský Ján.  
Počas pobytu sa deti venovali športovým 
aktivitám, turistike, pozorovaniu okolitej 
prírody. Popoludnia a večery boli plné 
súťaží a zábavy. Za svoje výkony a snahu 
boli odmenené diplomami. O dobrú náladu a pekné zážitky sa postarali milé 
animátorky. Deti si domov odniesli  plno zážitkov a dojmov.  
V dňoch 21.9.-25.9.2020 sa žiaci 3.B, 3.C, 3.D 
zúčastnili pobytu v ŠvP v Tatranskej 
Lomnici. Deti boli ubytované v penzióne 
Vila Park, v nádhernom horskom prostredí, 
priamo pod Lomnickým štítom. Po celý 
týždeň sme mali krásny výhľad so slnečným 
počasím, ktoré sme si naplno užívali 
a vychutnávali. Turistické prechádzky 
po okolitej prírode, návšteva múzea 
TANAPu, výborná kuchyňa a pekné ubytovanie  nám spríjemňovali pobyt.  
Absolvovali sme aj 6,5 km túru do turisticky vyhľadávanej lokality - Starého 
Smokovca , kde sme sa napili z prameňa tatranskej minerálnej vody 
kyselky, spoznávali sme huby, rastliny a živočíchy. Zážitkom bolo aj 
stretnutie sa so stádom pasúcich sa srniek a jeleňov. Škola v prírode bola 
zameraná na 4 živly prírody – zem, vzduch, oheň a voda. Deti pracovali 
v tímoch, kde si rozvíjali kreativitu v tvorivých dielňach, nadobúdali nové 
zaujímavé poznatky, experimentovali a robili rôzne zábavné aktivity. Deti si 
s nadšením a za účasti animačného tímu vyrobili vzdušné balóny, lodné 
vlajky, megasopky a zúčastnili sa hasičskej olympiády. Bláznivá cesta 
objavovania sa skončila tombolou morskej panny a záverečnou disko 
treskou. Deti domov odchádzali spokojné a obohatené o fantastické zážitky, 
na ktoré budú určite s radosťou spomínať. 

Mgr. Dana Strejčková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka  2.B 
Andrea Jakubičková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka  3.B  

Ingrid Švajcová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka   3.D 
Alžbeta Fábiková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka  3.C 

Viera Rybanská, vychovávateľka 
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RoboCup 2019 
V dňoch 27. až  29. marca 2019 sa 

uskutočnil Robocup Junior Slovensko.  

Súťaž zameraná na robotiku sa 

odohrávala v Liptovskom  Mikuláši.  Zišli 

sa na nej súťažiaci z celého  Slovenska, 

ale aj z okolitých štátov.  Naša škola sa 

zúčastnila celkovo  troch kategórií:   

záchranár, futbal, konštrukcia.  Tímu Robotale  (Alexandra Tothová, Timotej 

Vaško, Tomáš  Slávik, Jakub Bohunický)  sa podarilo získať  2. miesto. 

Súťažili sme v kategórii  záchranár, ktorá spočíva v nasledovaní čiary 

a prekonávaní prekážok. Nášho robota sme stavali a programovali približne  

4 mesiace . Pomenovali sme ho Boris. 

Cesta na súťaž bola dlhá, ale užili sme si ju. Autobus nás doviezol do Piešťan 

a neskôr sme prestúpili na vlak do Liptovského Mikuláša.  Po ceste sme 

hrali karty, počúvali hudbu a rozprávali sa. Ubytovaní sme boli v internáte 

neďaleko Liptovského Mikuláša.   

Súťaž prebiehala nasledovne: Súťažili sme v troch kolách, pričom každé 

bolo ťažšie ako to predchádzajúce. Všetky sme zvládli s malými chybami, 

ktoré nás ale nezastavili ani neodradili.  Večer sa vyhlasovali víťazi. Nikto 

z nás nečakal druhé miesto. Na druhý deň ráno sme odchádzali plní radosti 

za úspechy, ktoré sme dosiahli. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok. 

 

 

Alexandra Tóthová, Timotej Vaško, žiaci 9. C 
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Literárne tvorivá Alica 

Aj tento školský rok sa zapájame do literárnych súťaži. Hneď v septembri sa 

naša žiačka Alica Šišková z  9.A zapojila do celoslovenskej súťaže 

začínajúcich autorov Literárna Senica Ladislava Novomeského. V tohtoroč-

nom XXXIV. ročníku, rovnako ako i v predchádzajúcich, sa súťaží v 3 

vekových kategóriách, pričom uzávierka súťaže bola 30. septembra 2020. 

Vyhodnotenie očakávame v mesiaci november. Našej žiačke budeme držať 

palce a veríme, že motivujeme ďalších začínajúcich autorov, ktorí svoje 

ambície preveria v ďalších súťažiach, ktoré sa v tomto školskom roku 

uskutočnia. So svojimi prácami (básňami alebo krátkymi prózami) oslovte 

učiteľa Tomáša Kováčika alebo svojich vyučujúcich slovenčiny.   

Fragment z tvorivého počínania talentovanej Alice Šiškovej 
 

Chcela by som... 

Chcela by som sa schúliť do klbka  
a nechať všetko prejsť len tak okolo mňa 

Chcela by som prekonať ten strach  
z výšok a ponoriť sa hlbšie 

Chcela by som sa stať na deň iným človekom,  
vidieť veci inak 

Chcela by som človeka,  
ktorý by mi rozumel, no nie viac ako ja 

Chcela by som si zabodnúť  
ten nôž odvahy do brucha a vypustiť zlo 

Chcela by som, aby sa zastavil čas  
a mohla som si vychutnávať určitý okamih 

Chcela by som vymýšľať niečo nové, 
 no stále ostať verná klasike 

Chcela by som byť obklopená ľuďmi,  
no mať svoj pokoj 

Chcela by som sa páčiť viacerým ľuďom,  
ale milovať len toho pravého 

Chcela by som vidieť viac ľudí prejavovať svoje emócie 
Chcela by som vedieť, či je to s niektorými ľuďmi iba plytvanie času, 

 alebo to má zmysel 
Chcela by som presvedčiť samú seba o veciach,  
ktorým chcem veriť aj keď sú neuveriteľné 

Chcela by som v niektorých situáciách vedieť, 
 či sa mi námaha vyplatí 
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Chcela by som sa ponoriť hlbšie do fantázie  
a zabudnúť na realitu 

Chcela by som mnoho vecí, 
 no tých vecí je až priveľa 

 
Detektívka Stephanie (Úryvok) 

Nasadli sme so Stephanie do auta a vyrazili. Bola to pekne dlhá cesta, takže 

sme sa zastavili na pumpe zhruba pol hodinu od cieľa. Skôr ako som sa 

Stephanie stihol opýtať, či je v poriadku, odpovedala: „Áno.“ Keď sme 

konečne dorazili na miesto, stál pred nami obrovský dom. Otvorila nám 

maličká, asi päťročná slečna, no za sekundu prišla jej mamička. 

„Dobrý deň, kriminálka, smieme vstúpiť?“ predstavil som sa. 

„Samozrejme,“  vstúpili sme dovnútra, a to, čo sme uvideli nás šokovalo. 

Interiér bol ešte honosnejší ako vyzeral z vonku. Usadili sme sa na gauč 

a mama poslala dcérku hrať sa do izby. Asi už tušila, že sa niečo deje. 

Predtým, ako si sadla, nám ponúkla kávu. Odmietli sme. 

„Je nám veľmi ľúto, čo vám musíme oznámiť..., vaša dcéra včera večer 

zomrela“ začal som. 

Pani Zimmerová sa rozplakala a plakala tak, ako som ešte žiadnu ženu 

nevidel, dokonca ani fúriu Mariku. Medzitým som sa jej spýtal, či sa môžeme 

ísť pozrieť do Vanessinej izby. Iba pokývala hlavou.  Po ceste nás navigovala 

malá princezná. Vo Vanessinej izbe bolo čistejšie ako v operačke. Steny boli 

až nepríjemne biele, dojem zlepšoval veľmi elegantný nábytok. Dali sme sa 

do prezerania. Stephanie začala šatníkom, ja som sa pustil do okolia postele. 

Postupne sme prehľadali celú izbu, no nič sme nenašli. V momente, ako sme 

sa vrátili dole, pribehla pani Zimmerová. 

Prisahám, že keď ho dostanem do rúk, tak ho zabijem,“ spustila plačlivo 

výhražným tónom. 

„Ako viete, že to bol on? Máte podozrenie?“ spýtala sa nechápavo Stephanie. 

„No jasné, že mám. Jej ex Tomas. Rozišla sa s ním pred mesiacom, no stále 

jej vypisoval. Niekedy aj výhražné správy.“ 

„Môžete nám dať, prosím, jeho celé meno a prípadne adresu?“ spýtal som sa 

opatrne. 

„Určite, Tomas Filmor a adresu vám napíšem.“ Keď dopovedala, zbehla do 

kuchyne, z ktorej sa v zapätí vrátila s papierikom, na ktorom bola napísaná 

jeho adresa. 

„Ďakujeme a dovidenia.“ Keď sme vyšli von, bolo vidieť, že Stephanie je 

odhodlaná chytiť toho vraha za každú cenu. 
 Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 
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Practise your English 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katarína Melušová, učiteľka  ŠPJ-ANJ 

  

Did you know? 
 165 million cups of tea per day are consumed 

in the UK. 

 Each year, over 80,000 umbrellas are lost in 

London. 

Let’s have some fun!    
What’s the worst thing about being an octopus? 

Washing your hands before dinner. 

Tricky words 
THERE – a place (niečo sa niekde nachádza) 
There is a lamp on the table. 

 

THEIR – belongings (ich vlastníctvo) 
This is their house. 

 

THEY’RE – a short form of they are (skrátený 

tvar spojenia they are) 
They’re (= They are) on holiday in 

Italy now.  

Haunted House: Colour by number. 

 

Idioms = phrases or groups of words with 

a metaphorical meaning 

It’s raining cats and dogs. 
“John, grab your umbrella! It’s raining cats and dogs 

outside!” 
Meaning: It’s raining heavily. 

Origin: No one really knows where it comes from but 

one theory says that it originated in the 17th century. 

People lived in simple houses with thatched roofs. 

There were usually some cats, dogs or other small 

animals sleeping. When there were heavy rains, they 

fell from the roofs (sky). 

Slovak translation: Leje ako z krhly. 



 
 

Školský časopis 3bečan (16. ročník) vydáva Základná škola na Tribečskej 
ulici 1653/22 v Topoľčanoch. Vychádza 5-krát počas školského roka 
(október, december, február, apríl, jún) v požadovanom náklade v tlačenej 
podobe a v elektronickom formáte publikovanom na stránke školy 
zstribecskato.sk v sekcii/V škole máme/Školský časopis.  Redakčná rada: 
Mário Bartošek 6.B, Gréta Gogová 6.B, Monika Maceková 6.B, Tomáš Malec 
6.B, Sebastián Schmizing 6.B, Bianka Spodniaková 6.B, Šimon Šupolík 6.B, 
Samuel Seleš 7.B, Katarína Bartošová 8.C, Nela Fekete 8.C. Jazykový 
korektor: Rastislava Macková. Jazyková úprava, grafika, distribúcia: Tomáš 
Kováčik. Hlavný koordinátor školskej redakcie a koordinátor pre II. stupeň: 
Tomáš Kováčik.  
                                                                             

Nová žiacka redakčná rada 

 

Mário Bartošek, 6.B 

Gréta Gogová, 6.B 

Monika Maceková, 6.B 

Tomáš Malec, 6.B 

Sebastián Schmizing, 6.B 

Bianka Spodniaková, 6.B 

Šimon Šupolík, 6.B 

Samuel Seleš, 7.B 

Katarína Bartošová, 8.C 

Nela Fekete, 8.C 
 
 
 
 


