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ÚVODNÍK   

V tradičnom a zároveň i v 
inovovanom duchu vám 
prinášame nové veľkonočné 
číslo časopisu 3bečan. Tým 
tradičným sú zaujímavé 
články a rozhovory s učiteľmi 
a žiakmi, a články o dianí v škole i mimo nej. Od posledného 
decembrového čísla sa toho dosť udialo. Okrem takmer dvojtýždňových 
chrípkových prázdnin sme i v škole čo-to zažili. 

Najvýznamnejšou bola asi Knižná burza 2019, ktorá odštartovala novú 

školskú tradíciu. Najskôr sa knižky zbierali a triedili, aby následne pod 

záštitou pani Primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej boli 

na knižnej burze za symbolickú cenu predané. Celý výťažok z podujatia, 

ktoré okrem predaja kníh tvorili i mnohé sprievodné aktivity (napríklad 

vyrábanie medovníkov, kvízy, záložka do knihy, bábkové divadlo, 

putovanie rozprávkami a pod.), bol dobročinne odovzdaný v prospech 

Karanténnej stanice Topoľčany. Hosťka z tejto stanice, ktorá sa venuje 

odloženým zvieratkám, besedovala počas burzy s našimi žiakmi.   

Z realizovaných školských akcií, podujatí a súťaži vám ponúkame ankety a 

reportáže, napríklad zo súťaží Hviezdoslavov Kubín, z akcii Karneval v ŠKD, 

Vyučovanie v maskách, Testovanie 9 a iné.   

Inováciou nášho časopisu je jeho elektronická podoba, ktorú zastrešuje 

portál pre tvorbu žiackych a študentských časopisov 

www.studentskycasopis.sk. Tento portál nám ako redakčný systém 

umožňuje jednoduchú administráciu článkov, ich online publikovanie, 

zdieľanie a vytvorenie časopisu na tlač. V súčasnosti sa učíme využívať 

všetky dostupné funkcie tohto redakčného systému a postupne sa 

budeme len zdokonaľovať. Budeme radi, ak nám svoje pripomienky, ale i 

príspevky na publikovanie budete posielať na mail: 3becan@gmail.com. 

http://www.studentskycasopis.sk./


Všetkým našim čitateľom i aktívnym redaktorom, ktorí sa učia 

zodpovednosti novinárskej profesie, želáme veselú Veľkú noc!  

Michaela Horňáčeková, 9. B 

 

Pred blížiacim sa pôstnym obdobím sme v ŠKD zorganizovali Fašiangový 

karneval plný zábavy a veselosti. Deti spolu s rodičmi si doma vyrobili 

masky, ktoré nám všetkým predviedli v našej telocvični, kde boli všetky 

deti spolu s pani vychovávateľkami. 

Pýtali sme sa našich najmenších žiakov, kto im pomáhal s výrobou masky, 

prečo si vybrali práve túto masku a ktorá maska sa im najviac páčila. 
 

 

Adam Jančovič z 3. C alias Peter Sagan 

Túto masku mi kúpil Ježiško. 

Lebo mám rád Petra Sagana. 

Úplne najviac sa mi páči maska šaša. 

 

Nikolka Pišťanská z 2.D alias Baletka 

S mojou maskou mi pomáhala moja mamina 

Vybrala som si baletku, lebo sa mi veľmi páčila. 

Úplne najviac sa mi páči sukňa. 

Najviac sa páči maska čarodejnice. 

 

Nina Adamusová z 2. B alias Cica mica  

Ja a rodičia sme si ju kúpili v obchode. 

Masku som si vybrala, pretože by som ju chcela. 

 Najviac sa mi páči moja kamarátka, ktorá mala 

masku slimáka. 

 



Stanislav Podolec zo 4.B alias Bezhlavý 

Pomáhala mi mamina. 

Vybrala mi ju mamina a páčila sa mi preto, 

lebo je veľmi kreatívna, pekná aj strašidelná. 

Zaujala ma tiež maska balónu. 

Najviac sa mi na mojej maske páčilo, že nemám hlavu. 

 

Paulína Jamrichová z 3.C alias Klaun 

Pomohla mi mamina s touto maskou, 

pretože sme inú nemali. 

Lietajúci balón je podľa mňa najlepší. 

Na mojej je najlepšia parochňa. 

 

Tadeáš Bujna, Sara Košťálová, Tereza Strejčková, 5.D 

Učenie v maskách 
Posledný deň pred jarnými prázdninami, 

čiže v piatok 22. februára 2019, sa naša 

škola úplne odviazala. V triedach a po 

chodbách školy sa prechádzali fantastické 

postavy – princezné, kovboji, upíri, 

čarodejnice, víly, vojaci, robotníci a 

kadejaké zvieratká či dokonca kostry. 

Nezaostávali ani učitelia. Učenie v maskách sa stáva veľmi populárnou 

tradíciou našej školy. 

Nina Szabová, 9. B 



Knižná burza  

splnila svoj účel a všetkých potešila 
Knižná burza splnila svoj účel – mohli 
ste stráviť príjemné popoludnie, nájsť 
knihu pre potešenie a predovšetkým, 
karanténna stanica Topoľčianske packy 
získala od našej školy na svoju 
prevádzku 1 020 eur a 40 centov, čo 
bol celkový finančný výťažok z predaja 
kníh. Knihy, ktoré sa nepredali, pôjdu 
do knižných búdok po celom meste.  

Alexandra Gieciová 
(Primátorka mesta Topoľčany) 

Prečo je podľa vás dôležité čítať?  
Čítať je dôležité preto, aby sme mali väčšiu 
slovnú zásobu, aby sme sa vedeli dobre             
a správne vyjadrovať, a aby ľudia pochopili 
to, čo tým chceme svojimi slovami povedať 

 
Čítate svojim deťom knihy? 
Mám deti, ktoré sú už väčšie. Mám syna, ktorý má 8 rokov, čiže už si číta 
sám. Keď bol ešte malý, samozrejme, že sme si spolu čítali. 
 
Páči sa vám školská burza?  
Školská burza sa mi veľmi páči. Páči sa mi tiež myšlienka, že škola chce 
pomáhať aj niekomu inému, že učí aj vás pomáhať niekomu inému. Páči sa 
mi aj to, že vo vás vzbudzuje záujem o knihy. 
 

Annamarie Mikulová 
(triedna učiteľka 5. B) 
 

Prečo je podľa vás dôležité čítať? 
Myslím si, že čítať by sme mali všetci, pretože 
nám to rozširuje obzory. Dozvieme sa 
prostredníctvom kníh mnoho nových vecí, 



informácií, ale aj sa vieme preniesť do sveta fantázie a ten je pre nás 
dôležitý. Ako slovenčinárka si myslím, že čítať je dôležité preto, aby sme si 
rozvinuli slovnú zásobu a upevnili pravopis. 
 
Aké knihy máte radi? 
Ja mám rada všetky knihy, doma mám všetky možné aj nemožné knihy – 
od detských kníh cez encyklopédie po odbornú literatúru. Najradšej však 
čítam biografické knihy o umelcoch, to sú moje najobľúbenejšie a myslím 
si, že čo sa týka mojej práce, tak zase tiež odborná literatúra 
 
Čítate svojim deťom knihy? 
Áno, čítam svojmu trojročnému synčekovi knihy. Je úplne jedno, či sú po 
nemecky alebo po slovensky, pretože ja mu ich rozprávam. On ešte celkom 
tomu čítaniu nerozumie, takže mu ich prerozprávam. Najradšej on počúva 
po nemecky, takže áno, čítam mu knihy každý večer. 
 

Lucia B.  
(účastníčka knižnej burzy) 
 
Prečo je podľa vás dôležité čítať? 
Čítať je dôležité určite preto, lebo sa prostredníctvom 
kníh dozvieme veľa informácií. 
 
Aké knižky máte radi? 
Mám rada beletriu a kriminálky. Ale rada čítam aj 

svojim deťom. 
 
Máte obľúbeného knižného hrdinu/hrdinku? Akého a čím vás zaujal? 
Áno, moja obľúbená postava je Klassenová. Zaujala ma záhadnosťou deja. 
 
Aká je vaša obľúbená kniha? 
Obľúbená kniha je Maliarova dcéra. 
 
Páči sa vám školská burza kníh? Vybrali ste si tu knihu/-y? 
Áno, budem rada, ak sa to zopakuje. Vybrala som si veľa kníh.  
 

Tadeáš Bujna, Tereza Strejčková, Sara Košťálová, 5. D 



ŽIJEME ŠPORTOM 
Naša škola sa veľmi zapája do rôznych športových súťaží. Nie vždy sa nám 

ale podarí umiestniť sa. To však nevadí! Musíme sa naučiť aj prehrávať. 

Dnes som si pre vás pripravila zoznam najaktuálnejších súťaží, v ktorých 

sme úspešní boli. Veď sme nejaké športové esá ...  

Volejbalistky v majstrovstvách kraja na 5. – 7. mieste Dňa 14. marca 2019 

sa v Leviciach uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja vo volejbale 

žiačok základných škôl, ktorých sa zúčastnila ja naša škola. Aj napriek 

dvom prehrám, zanechali naše žiačky dobrý dojem nielen u súperov, ale aj 

u usporiadateľov týchto majstrovstiev.  

Stolní tenisti s krajským majstrovským 

titulom Dňa 4. februára 2019 sa v Nitre 

uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho kraja 

základných škôl v stolnom tenise. Zúčastnilo 

sa ich všetkých sedem víťazov jednotlivých 

okresov kraja. Naša škola zvíťazila vo 

všetkých zápasoch a stala sa tak majstrom 

kraja. Tým sa stolnotenisové družstvo 

žiakov kvalifikovalo na Majstrovstvá 

Slovenskej Republiky. 

Veľký majstrovský úspech volejbalistiek Dňa 17. januára 2019 sa v 

telocvični Základnej školy Kovarce odohral finálový turnaj Majstrovstiev 

okresu Topoľčany vo volejbale žiačok základných škôl. Zúčastnili sa ich 

štyria víťazi základných skupín a hralo sa systémom každý s každým. 

Najúspešnejšia bola Základná škola Tribečská, ktorá zvíťazila vo všetkých 

troch zápasoch. 

Christina Chovancová, 6. A 

 

 

 



MDŽ (anketa) 

Medzinárodný deň žien (MDŽ), pripadajúci každoročne na 8. marec, je 

medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 

newyorkských krajčírok v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie 

desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým 

pracovným podmienkam. 

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už 

masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný 

sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený. 

Vie súčasná generácia, čo je MDŽ a kedy sa oslavuje? Spýtali sme sa našich 

najstarších žiakov. 

 

Kamil Ronec, 9. B 

Neviem, kedy to je, ale svojej 

mame som zagratuloval.          Lívia Vargová, 9. C  

MDŽ je 8. marca. Oslavujeme ho tak, 

že si s mamou vymeníme sladkosti. 

 

 

Marek Klamár, 9. C  

Neviem, kedy sa oslavuje,  

ale vždy mame kúpim čokoládu.  

Daniel Sporina, 9. B 

MDŽ býva 8. marca. Mame pravidelne 

zagratulujem a pomôžem jej s prácou. 

Tomáš Kmotorka, 6. A 

 



S robotmi v Liptovskom Mikuláši 

Od 27. do 30. marca sme ako členovia 

XLC tímu súťažili v Liptovskom Mikuláši 

na súťaži RoboCup 2019 RoboCup je 

medzinárodná súťaž autonómnych 

robotov. Súťaž je určená na podporu 

výskumu a výučby umelej inteligencie, 

robotiky a ďalších príbuzných oblastí. 

Cieľom je dosiahnuť do roku 2050 takú 

úroveň v oblasti humanoidných robotov, aby tieto boli schopné vyhrať 

zápas so  skutočnými ľudskými futbalovými šampiónmi. 

Ako dozor nás na súťaži sprevádzal a podporoval náš tútor Rastislav Gaži, 

Robo Gaži a pani vychovávateľka Andrea Matejová. Súťaže sa zúčastnili 

tímy  XLC Padawans, XLC Tribečan, XLC Younglings, XLC Robotail a náš tím 

XLC Robotail. 

XLC členovia: Jakub Bohunický, Tomáš Slávik, Timotej Vaško, Alexandra 

Tothová, Jakub Nikodém, Martin Šuriak, Radovan Hurych, Jakub Gál, 

Šimon Varga, Peter Krajčík, Samuel Peter, Šimon Peter, Marek Košťál. 

Celkové umiestnenie: 
 Kategória: Robotický futbal – /Soccer-lIghtweight/ 
 3. miesto tím XLC – Younglings 
 4. miesto tím XLC – Tribečan 
   Kategória: Robotická ruka 
    2. miesto tím XLC – Younglings 
    Kategória: Záchranár – /Rescue-Line Follower-Priamry/ 
    2. miesto tím XLC – RoboTail 

Našu školu bude reprezentovať na európskom šampionáte EURCJ 2019, 

ktorý sa bude konať 21. až 23. júna 2019 v nemeckom Hannoveri, v 

disciplíne robotický futbal tím XLC-Younglings. 

Ďakujem za krásny zážitok, bola to pre mňa veľká skúsenosť a teším sa na 

ďalšie súťaže. Aj keď sme sa cez Liptovský Mikuláš prešli zbežne len raz, 



mesto sa mi zapáčilo a prechádzka bola pre nás dosť zaujímavá. Tešili sme 

sa aj z ubytovania. Ubytovaní sme boli v Strednej polytechnickej škole v 

Liptovskom Mikuláši. Nevedeli sa dočkať na program, no hlavne na nášho 

Boriska.         

 

 

 

Tomáš Slávik, 7. C 

Veľká noc  
ako ju nepoznáme 
Veľká noc je v našich krajinách 

jeden z najväčších kresťanských 

sviatkov. Kresťania oslavujú 

zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. My 

deti ho najmä vnímame ako 

obdobie šibačky, polievačky a 

dobrôt od našich mám. Ale ako sa 

hovorí „iný kraj - iný mrav“, preto 

sme sa rozhodli predstaviť vám aj 

iné slávenie veľko-nočných sviatkov.  

Vo Francúzsku ľudia tiež na Veľkú noc chodia na bohoslužby 

a jedia sviatočné jedlá. Odlišnosťou od nás je hľadanie 

veľkonočných vajíčok v záhradách. Medzi obľúbené jedná 

Francúzov patrí pečené jahňacie mäso s jarnými fazuľkami, 

pestrofarebné varené vajcia a omelety. Hlavným symbolom 

Veľkej noci vo Francúzsku sú lietajúce zvončeky. Podľa tradície odlietajú 

na Zelený štvrtok do Ríma. Pozrú sa, čo má pápež nové a nechajú na od 

neho požehnať. Naspäť sa vracajú na Veľkonočnú nedeľu a prinášajú zo 

sebou poslušným deťom darčeky. Deťom sa ako darčeky dávajú 

čokoládové vajíčka alebo cukríky, pričom im dospelí hovoria, že ich 



doniesli veľkonočné zajačiky, králiky alebo Veľkonočné zvony. K tradičným 

symbolom Veľkej noci vo Francúzsku patrí aj Osterlammele – suchý koláč 

jedený v Alsaskom regióne. Je pečený v hlinenej forme a majú tvar 

jahniatka sediaceho na zemi. V niektorých oblastiach Slovenska sa tiež 

dodnes takýto koláč pečie. 

 

V Nórsku majú neobyčajnú tradíciu, ktorá sa volá 

„Paaskekrim“, v preklade Veľkonočný zločin. Nepáchajú 

však žiadne zločiny. V tomto období väčšina ľudí v krajine 

číta detektívky alebo pozerá detektívne seriály či filmy. Tradícia pochádza 

z roku 1923, kedy vydavateľ kníh podporoval predaj svojej knihy na 

stránkach novín. Táto reklama sa podobala na skutočné správy o vražde, 

takže mnohí ľudia nevedeli, že ide o reklamu. Časť rodín odchádza cez 

sviatky na dovolenky. Odchádzajú na Veľký piatok a prichádzajú domov až 

v utorok po Veľkej noci. Trávi čas na lyžiarskej chate, v horách. 

 

Anglicku majú zvláštny zvyk na Veľkú noc, keď počas tohto 

obdobia tancujú ľudový tanec, ktorého názov je „Morris 

dancing“. Tanečníci sú sprevádzaný hudbou, majú krokovú choreografiu a 

na predkoleniach majú pripnuté zvončeky. Tiež majú palice, ktoré 

predstavujú meče. Zvláštnou súčasťou choreografie je mávanie 

vreckovkou. Významným v tomto období je Zelený štvrtok, keď sú ľudia 

požehnávaný svätým olejom, a časté je aj symbolické umývanie nôh. V 

tento deň sa kráľovná Alžbeta II. podľa tradície stretáva so staršími ľuďmi 

a dáva im almužnu, teda peniaze. Na veľký piatok jedia katolíci hot cross 

bunch. Sú to buchty s krížom na hornej časti, čím pripomínajú obeť Krista. 

Pečú sa k raňajkám a povera hovorí, že toto pečivo sa nikdy nepokryje 

plesňou. 

 

V Írsku majú zase vo zvyku vajíčka, ktoré sliepky znesú na 

Veľký piatok označiť krížikom. Každý Ír by potom mal na 

Veľkonočnú nedeľu zjesť aspoň jedno takéto označené 

vajíčko. Na Veľkonočnú nedeľu vychádzajú Íri do ulíc tancovať a súťažiť o 



koláče. Populárne je napríklad gúľanie vajíčok. Každý súťažiaci dostane 

paličku alebo lyžičku a musí čo najrýchlejšie dokotúľať vajíčka do cieľa. 

Môj zážitok z Veľkej noci... Keď som mala 7 rokov, Veľkú noc sme trávili u 

babky. Ako deti sme sa hrali  v záhrade. Navzájom sme si poschovávali 

rôzne sladkosti a potom sme ich hľadali. Vždy poobede, keď sme sa 

naobedovali, išli sme jesť fanky, ktoré sme predtým urobili. Poobede sme si 

pochutili na fankách a následne sme sa išli hrať hru, ktorú vám priblížim. 

Zatiaľ čo sme obedovali, babka nám po záhrade rozmiestila sladkosti. 

Počas ich hľadania sme sa veľmi smiali. Mali sme košíky, do ktorých sme 

dávali všetky sladkosti, ktoré sme našli v záhrade. Keď sme našli všetky 

sladkosti, všetky sme zjedli. Bola to veľká zábava. Popritom sme neraz 

popadali, alebo dokonca zašli až k susedom. Naozaj ohromná zábava. 

Alexandra Chalupová, 6. A  

Prečo sa tešíme na Veľkú noc  

Alexander Velčický, 5. B  

Veľkú noc oslavujeme tak, 

že do vane napustíme 

studenú vodu, zoberieme 

maminu a dáme ju do 

vody. Potom ju ešte 

vyšibeme korbáčom. Minulý rok som bol obliať aj babku a 

tetu. Na Veľkej noci ma najviac teší to, koľko sladkosti a 

peňazí za to dostanem. 

Vanesa Strnadová, 5. B 

Pred Veľkou nocou zdobíme s maminou a sestrou vajíčka. 

Na Veľkú noc ideme k babke. Tam čakáme na oblievačov a 

šibačov. Niektorí nás oblievajú aj vedrami vody na záhrade. 

Za "odmenu" im dáme čokolády a peniaze. Nemám rada 

veľkonočné voňavky. 



Samuel Seleš, 5. B 

Počas Veľkej noci idem ráno zavčasu s mamou autom do 

mesta oblievať babku. Potom ideme k tete, za krstného 

frajerkou Dankou a nakoniec sa vrátime domov do Solčian. 

Tam potajomky zaklopem na dvere a skryjem sa, aby som 

nachytal babku, nevlastnú babku, ktorú vyoblievam. 

Mamu oblievam hneď ráno štamperlíkom vody. Najväčšiu 

radosť mám vždy z toho, keď ich poriadne ostriekam. 

 

Samuel Seleš, 5. B 

Tvorivé veľkonočné inšpirácie 

Na Veľkú noc je už zvykom dekorovať si stoly a i izby. A nejakú dekoráciu 
si môžete vyrobiť aj s nami 

Potrebujeme: 

 starú ponožku 
 čiernu fixku 
 nožnice 
 stužku 
 niť 
 ryžu  

1. Zoberieme si starú ponožku a naplníme ryžou, 
uviažeme na vrchu tak, aby nám tam zostalo 
trochu priestoru. 

2. Ponožku obviažeme niťou v strede a dole.  

3. Vrch rozstrihneme na poli to budú ušká. 

4. Čiernou fixkou si nakreslíme oči a noštek a 
okolo krku uviažeme stužkou mašličku.  

Christina Chovancová, 6. A 



Voda pre všetkých 
 

22. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň 

vody. Táto číra tekutina, bez ktorej život na 

Zemi nemôže existovať, nám nie je ľahostajná ani 

na Tribečskej. Preto sme sa aj my zapojili do 

aktivít pripomínajúcich jej dôležitosť. Žiaci našej 

školy, inšpirovaní svojimi triednymi učiteľmi, si 

vyzdobili dvere tried na tému Voda. Ich tvorbu si 

ešte stále môžete pozrieť počas prechádzky 

chodbami školy. 

 

Tereza Adamkovičová z 5. B 

nám prezradila, čo predchádzalo 

tomu, aby súťaž o najkrajšie 

vyzdobené dvere, trieda 5. B 

vyhrala. 

 

Kto prišiel  

s nápadom a aký bol 

prvotný nápad? 

Našej pani učiteľke triednej napadlo, 

že témou by mohla byť Voda pre 

všetkých. Na dvere vymyslela krhlu, v 

ktorej boli svetielka, tie mali 

pripomínať vodu. 

 

Kto sa podieľal na výrobe bohatej výzdoby pozostávajúcej z kresieb 

multikultúrnych ľudí? 



Postavy ľudí z rôznych miest na svete sme vyrábali celá trieda okrem 

chýbajúcich žiakov. Vyrobili sme postavy Španielky, Mexičana, Filipínky, 

Francúza, Eskimákov a iné. Mne sa všetky páčia, hoci každá je iná. 

 

Prečo je podľa teba potrebné pripomínať si Deň vody? 

Vodu uctievame, pretože bez nej by nebol život. Som rada, že sme vyhrali 

túto súťaž.  

Samuel Seleš, 5. B 
 

Recitujem pre radosť 
 

Čo je to Hviezdoslavov Kubín? 

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom 

prednese poézie a prózy. Súťaž má viaceré kolá, a to školské kolo, 

obvodné kolo, okresné kolo, 

krajské kolo a celoslovenské 

kolo. Každé kolo má 3. 

kategórie: I. kategória žiaci 2. 

– 4. roč./ II. kategória žiaci 5. 

– 6. roč. / III. kategória žiaci 

7. – 9. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školské kolo sa konalo 11. marca v 6. A triede na 3. poschodí. 

Zorganizovala to pani učiteľka Rastislava Macková. V porote boli pán 

učiteľ Kováčik a pani učiteľky Macková, Červeňanská a Rybanská. Každý 

súťažiaci mal veľkú konkurenciu. Napokon porota rozhodla, že do 

obvodného kola postúpia recitátori Adrián Mihálik, Nina Bočkajová, Patrik 

Mierny, Hana Koncová, Laura Drábiková a Natália Gieciová. Do okresného 

kola priamo postúpila Nela Kupcová, lebo sa minulý rok zúčastnila 

krajského kola. 

Obvodné kolo sa konalo 19. marca v Tribečskom osvetovom stredisku. Z 

našej školy som z neho  do okresného kola postúpila ja a Natália Gieciová. 

 

Veľká skúsenosť...  

Bola som dosť vystrašená, ale zároveň 

potešená. Pani učiteľka Macková pomáhala 

mne aj Natálke Gieciovej, ktorým by so chcela 

srdečne poďakovať. Pomaly sa učím, ako na 

to. Vypracovať sa, no... nepovedala by som, 

že som profesionálna recitátorka, pretože to 

vôbec nie som. Ešte ma toho veľa čaká, ale vypracovať sa na túto úroveň 

ako som teraz bolo veľmi ťažké. Pomáhala mi pani učiteľka a veľa ľudí ma 

podporovalo. Aby som sa tam dostala, potrebovala som tréning, a  tak si 

ma zobrala na starosť pani učiteľka Macková a urobila zo mňa toho, kým 

teraz v prednese som. 

 

Poďakovanie 

Ďakujem veľmi pani učiteľke Mackovej za ochotu a trpezlivosť so mnou, a 

hlavne za to, že to so mnou vydržala. Budem sa naďalej snažiť. Taktiež by 

som sa chcela poďakovať určitým ľuďom, ktorými sú Christina Chovancová 

(za podporu) a tiež Natálkinej Gieciovej rodine (za podporu). 

V týchto dňoch sa už tešíme na okresné kolo, ktoré sa koná 17. apríla v 

koncertnej sále Mestského úradu Topoľčany. Držte nám palce! 

Hana Koncová, 6. A 



Vlastná tvorba 
Liliana Stanková: Dlhá cesta 

 

V jeden krásny slnečný deň sa v jednom rohu babičkinej záhrady udial 

rozhovor dvoch slimáčikov. ,,Ahoj!“ povedal jeden z nich.  ,,Ahoj!“ povedal 

druhý. ,,Nudím sa!“ riekol prvý. ,,Mám 

nápad! Čo keby sme si urobili výlet z jednej 

strany záhrady na druhú?“ prehovoril druhý. 

,,Super nápad! Ale čo keby to boli preteky?“ 

odriekol prvý. ,,Trííí... dvááá... jedééén... 

štááárt!“ povedali naraz a obaja vyštartovali. 

Po prvej hodine behu prebehli až jeden meter. Ale babičkina záhrada mala 

až desať metrov. Tak by im to malo trvať desať hodín, kým by prebehli              

z jednej strany záhrady na druhú. Ale na týchto desiatich metroch sa niečo 

stalo. Po tom jednom metri plazenia začalo pršať. Kvapky boli moc veľké a 

slimáčikov odplavilo dvadsať centimetrov dozadu. Keď prestalo pršať, 

obaja sa snažili doplaziť tých dvadsať centimetrov. O štyri hodiny bolo 

12:50 a u babičky v dome boli deti, keďže práve doobedovali. Pred 

dverami do záhrady sedel pes. Čakal na nejaké kostičky a mäso, čo zostalo 

z obeda. Ocko detí, ktoré prišli na obed, mal v ruke tácku. Prišiel ku psovi             

a tácku otočil. Z tácky spadlo veľa kostí. Pes ich všetky zjedol a vybral sa 

do búdy. To je v poriadku, ale v poriadku nebolo to, že sa stretol s našimi 

slimáčikmi. Pes začal vrčať. ,,Čo robíte na mojej záhrade?!“ vravel pes. 

Slimáčikovia sa zľakli. Pár milimetrov od nich bola malá diera. Slimáčikovia 

do nej skočili, aby sa ukryli. ,,My sme nič zlého neurobili, len si dávame 

preteky,“ povedal prvý slimáčik. ,,Ja mám preteky rád, preto sa na tejto 

záhrade môžete pretekať. Ja vám nič zlé nespravím,“ povedal pes. Naši 

slimáčikovia pokračovali v ceste. Trvalo to dlho, kým prešli celú cestu, ale 

určite to stálo za to. Až si vyslúžili prezývku DVAJA DOBRODRUHOVIA. A 

keďže slimáčikovia nemali mená, začali sa volať Dávid a Danko, lebo aj ich 

prezývka začínala na D.  

Liliana Stanková, 5. A 



Tipy na výlety v okolí Topoľčian 
Topoľčiansky hrad 

Zrúcanina Topoľčianskeho hradu sa vypína priamo 
nad obcou Podhradie, vzdialenou približne 18 km 
od okresného mesta Topoľčany. K hradu je možné 
dostať sa po vyznačenom chodníku, my sme však 
zaparkovali pri penzióne priamo pod hradom. 
Terén je ľahko prístupný a samotný výstup vám 
nezaberie viac ako 5 minút. 

Hrebeňom Považského Inovca 

Hlohovec je mestom, kde začína hrebeň 
Považského Inovca. Sedlo Havran s veľmi 
príjemným prevýšením len 770 m a dĺžkou 
23 km absolvovanú. Táto trasa býva 

každoročne prechádzaná na jar a na jeseň na podujatí známom ako 
„Horský pochod“, ktorú organizuje Klub slovenských turistov. My sme boli 
na vrchu Marhát po modrej značke. Výstup trval asi 1,5 hodiny 
pohodovým tempom. 

Oponický hrad  

Oponický hrad sa nachádza o východnej časti pohoria 
Tribeč v CHKO Ponitrie, nad obcou Oponice 333 
m.n.m. Z rovnomennej obce sme sa vybrali po zelenej 
turistickej značke okolo novozrekonštruovaného 
kaštieľa z ktorého bude po novom hotel a kde bude 
umiestnená Apponyiovská knižnica s 30 tisíc zväzkami. Bibliotéku založil 
gróf Anton Juraj Apponyi počas svojho pôsobenia na viedenskom 
cisárskom dvore okolo roku 1774. Cesta na hrad vedie príjemným lesíkom 
a trvá asi 50 minút pohodovým vychádzkovým tempom. 

Ranč Y 

Ranč Y sa nachádza v obci Solčany, 3 km od 
Topoľčian, pod Tribečským pohorím. Areál ponúka 
školu jazdenia na koni, ktorá pozostáva z 
teoretických, no hlavne praktických zručností. V 
ponuke sú výlety do prírody aj pre úplných 



začiatočníkov! Sedíte si na koníkovi a bez obáv pozorujete krásy okolia. Ja 
osobne tam chodím jazdiť už nejako okolo 5 rokov , a som nadmieru 
spokojná a mám to tam veľmi rada. Jeden z najhlavnejších dôvodov prečo 
tam veľmi rada chodím je kôň na ktorom jazdím a zároveň aj môj najlepší 
priateľ Imam. A toto sme my 

Sofia Roszlerová, 6.A 

 

Asociácia športu pre všetkých SR  

udelila ocenenie i nášmu učiteľovi 
 

29. januára 2019 bol ocenený dlhoročný 
učiteľ telesnej výchovy tejto školy PaedDr. 
Ladislav Vozár. Asociácia športu pre 
všetkých Slovenskej republiky mu udelila 
Cenu asociácie športu pre všetkých 
Slovenskej republiky za rok 2017. Pri tejto 
významnej životnej príležitosti sme sa 
rozhodli osloviť ho a položili sme mu pár 
otázok.  

Kde a čo ste študovali? Aké sú vaše 
spomienky na študentské časy? 

Po skončení ZŠ som študoval na Gymnáziu Topoľčany. VŠ som študoval na 
Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre učiteľskú 
aprobáciu telesná výchova a pedagogika. 

Kde ste sa narodili? V akom prostredí ste vyrastali? 

Narodil som sa v Nitre. Vyrastal som v dedinskom prostredí. Na život           
v meste by som si ťažko zvykol. 

Bola telesná výchova vždy vás obľúbený predmet? 

Áno, od mládežníckych rokov som aktívne športoval, zapájal sa 
do  športových súťaží, takže telesná výchova bola môj obľúbený predmet. 

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľom? Prečo ste si vybrali práve telesnú 
výchovu? 



Telesnú výchovu som sa rozhodol študovať preto, lebo som mal kladný 
vzťah k jednotlivým športom a práca s deťmi ma baví. 

Ako oslavujete Veľkú noc? 

Veľkú noc oslavujem klasicky –  
návštevou rodiny aj polievaním. 

Aký šport máte najradšej?  

Ako učiteľ telesnej výchovy som sa 
musel zoznámiť a absolvovať takmer 
všetky športy, no asi najviac ma baví 
futbal. 

Ako dlho učíte v našej škole? Akými 
zmenami za ten čas prešla? 

V našej škole som 23 rokov. Za tento čas prešla niekoľkými zmenami. 
Spomeniem zateplenie budov, vybudovanie učební, telocvične, 
vybudovanie športového areálu. Asi niet školy  v okrese a v Nitrianskom 
kraji, ktorá by mala lepšie podmienky na prácu učiteľa, za čo patrí vedeniu 
školy veľké ďakujem. 

Stretávate sa so svojimi bývalými žiakmi? 

So svojimi bývalými žiakmi sa často stretávam. Chodia sa pochváliť so 
svojimi výsledkami. Naposledy sme mali stretávku v decembri 2018. 

Ako byť úspešný pedagóg ako vy? Máte nejaký návod? 

Návod ako byť úspešný pedagóg je jednoduchý. Byť na seba prísny, 
primerane prísny aj tolerantný na žiakov, pracovať v kolektíve učiteľov, 
ktorí ťahajú za jeden špagát, dobré vedenie školy a vaša práca vás musí 
baviť. 

Aký je to pocit byť za svoju dlhoročnú prácu učiteľa ocenený? 

Pracujem v školských zložkách viac ako 46 rokov. Z toho polovicu som 
pracoval na strednej škole v Nitre. Taktiež aj tam som bol dvakrát 
ocenený. V našej škole ma vybrali trikrát na ocenenie. Ocenenie si veľmi 
vážim, je to príjemný pocit, ale ako som už spomenul, je za tým 
spolupráca s kolegami a vedením školy. 

Tereza Strejčková, Tadeáš Bujna, Sára Košťálová, 5. D 



Keby som bola učiteľkou (anketa) 
Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako 

pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola 

podpísaná v ten istý deň v roku 1966. Svetový deň učiteľov  je sviatok, 

ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra, zatiaľ čo  na 

Slovensku je Deň učiteľov tiež oslavovaný 28. marca ako spomienka na 

narodenie Jana Amosa Komenského.  

Žiačky nám odpovedali, aké by ony samy boli učiteľkami, aká bola ich 

obľúbená učiteľka a aká je podľa ich názoru najhoršia vlastnosť učiteľa. 

 

Laura Lauková, 9. B  

Bola by som prísna, ale zároveň milá. Vzbudzovala by 

som rešpekt. Učila by som telesnú výchovu a 

informatiku, možno slovenčinu.  

 

Môj obľúbený učiteľ bol priateľský ku žiakom, súcitil 

so žiakmi, chápal žiakov, málokedy bol prísny, ale keď 

bol, tak poriadne. Najhoršia vlastnosť učiteľky je 

podľa mňa predstieraná prísnosť. 

 

Ema Daňová, 9. B 

Keby som bola učiteľkou, bola by som riaditeľkou školy. 

Súcitila by som so žiakmi a bola by som aj prísna. 

Hlavne by som bola pozitívna, milá a priateľská. 

Podporovala by som žiakov v športových aktivitách a 

školských súťažiach. Najviac by som pomáhala 

začleneným žiakom, aby sa nehanbili za to, akí sú. Nech 

si veria!  
 

Veronika Hruboňová, Adela Horňáčeková , 5. C 

 



Po Testovaní 9 

Toľko sme sa (ne)pripravovali na Testovanie 9 až je za nami... 3. apríla si v 
našej škole otestovali svoje vedomosti z matematicky a slovenského 
jazyka tri deviatacké triedy.  Najskôr absolvovali test z matematiky, ktorý 
pozostával z 15 otvorených úloh a 15 úloh s výberom odpovede. Po 90 
minútach a prestávke na občerstvenie žiaci riešili test zo slovenského 
jazyka. Na jeho vyplnenie mali 70 minút a pozostával z 20 úloh s výberom 
odpovede a 10 úloh s dopísaním krátkej odpovede. Žiaci mali rôzne pocity, 
o čom svedčali ich výrazy. Žiak, ktorý súčasne vyrieši oba testy s 
minimálne 90% úspešnosťou, je oslobodený od prijímacích skúšok na 
strednú školu.  Hŕstke žiakov sa to určite podarilo. Výsledky Testovania 9 
budú prístupné 30. apríla 2019. Ostatných žiakov s menšou úspešnosťou 
už čakajú tradične prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 13. a 16. mája. 
Držíme im palce! 

Opýtali sme sa našich deviatakov, ako sa pripravovali na testovanie, ako si 
myslia, že dopadlo a na akú strednú školu si podali prihlášku. 

Liliana Hallová 
Na testovanie som sa pripravovala. Chodila som 
pravidelne na doučovania, robila som si testy.  
Matematika bola celkom ľahká, slovenčina ťažšia, ale 
aj to sa dalo zvládnuť. Boli tam často nejednoznačné 
odpovede. Aj tak to podľa mňa dopadlo až nad 
očakávania. Prihlášku som si podala na Gymnázium 
Cyrila a Metoda v Nitre. Myslím si, že ma zoberú bez 
skúšok, ak budem mať testy nad 90%. 

Miroslav Streďanský 
Pripravoval som sa tak, že som si napísal jeden test 
plus som občas chodil na doučovanie.  Myslím si, že 
nebolo veľmi ťažké. Keby sa viac pripravujem, 
dopadlo by ešte lepšie. Ale aj tak som spokojný. 
Chcem študovať odbor polytechnika v škole v  Nitre. 
Skúšky budem robiť 13. a 16. mája na  
elektrotechniku. Už som si robil jeden nácvičný 
prijímací test. 

Nina Szabová, Michaela Bujnová, 9. B 
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