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...jeden k druhému bližšie
Nový školský rok je v plnom prúde a my sa tešíme, že sa počas vianočných
sviatkov na chvíľu zastavíme. Už v prvých troch mesiacoch tohto
školského roka dosiahla naša škola výrazné športové úspechy. Stolní
tenisti, stolné tenistky a basketbalistky
sa
stali
majstrami
a majsterkami okresu Topoľčany
v súťaži družstiev. Bedmintonistky
v zložení Nina Kyseľová a Lea
Belanská sa stali už majsterkami
Nitrianskeho kraja v súťaži dvojíc
bedmintonových družstiev. Matúš
Chudý získal prvé miesto v halovom
viacboji všestrannosti v okresnom Pasovanie prvákov (Imatrikulácia 21.10.2019)
súperení v najmladšej kategórii
žiakov a v kategórii chlapci – 3 sa stal
majstrom okresu v tejto súťaži Oliver Vojtela. Vyzerá to tak, že i tento
školský rok potvrdíme úspechy z toho minulého, v ktorom naša škola od
Okresného úradu Nitra, odboru školstva prevzala diplomované športové
ocenenie za 2. miesto v školských športových súťažiach žiakov základných
škôl a osemročných gymnázií v Nitrianskom kraji.
Stálym príkladom objavovania a rozširovania si
nových obzorov na Tribečskej sú naši robotici,
ktorí sú pod vedením Ing. Rastislava Gažiho
veľmi úspešnými účastníkmi mnohých súťaží
na európskej i celosvetovej úrovni.
Žiaci si priebežne rozvíjajú svoje športové,
umelecké
a vedecké
talenty
v rámci
predmetov a záujmových útvarov.
K mimoriadne užitočným i úspešným
Tekvičková bavenica (28.10.2019)
aktivitám patrí tradičný zber papiera –
tentokrát to bol ten trinásťtonový októbrový.

Školský klub detí dlhodobo
vyvíja rôzne aktivity v súvislosti s aktívnym oddychom
i novým poznaním. Prváčikovia sa zaradili medzi svojich
starších spolužiakov každoročne organizovanou imatrikuláciou prvákov.
Školská
knižnica
je
už
stabilným priestorom pre
poznávanie
a kultúru.
Nedávno organizovala program k 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora
Tajovského, spisovateľa aj s bohatou nádielkou diela pre deti a mládež.
Bez povšimnutia nezostalo ani obdobie Halloweenu pred jesennými
prázdninami, ktorý nebol na Slovensku
cudzí ani v dávno minulých rokoch.
Z noci na posledného októbra si žiaci
ráno domov odniesli kopec nečakaných, netradičných, tajomných
a strašidelných zážitkov.
Informácie zo školských aktivít žiakov,
ale i kopec zábavy vám prináša náš
časopis, tentokrát s novou redakciou,
ktorá dáva priestor vyrastať novej generácii nádejných autorov
a novinárov. Vianoce sú jeden z najkrajších sviatkov nielen pre deti, ale
pre všetkých bez rozdielu. Bude to asi preto, že je to obdobie, kedy máme
jeden k druhému bližšie a viac si uvedomujeme, že práve na tom asi
najviac záleží. Za celú redakciu želám celej našej škole a všetkým jej
blízkym krásne a pokojné Vianoce, aby sme sa všetci oddýchnutí a plní
elánu v nej opäť v januári stretli.
Katarína Bartošová, 7. C

Môj týždeň
M OBI LI TY

Európsky
týždeň
mobility
sa
každoročne
koná v septembri,
aj tento rok v
termíne od 16. do
22. 9. Jeho cieľom je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali
opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov
využívať na prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či mestskou
hromadnou dopravou) – alternatívy osobných motorových vozidiel.
V rámci týždňa mobility pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová
vyhlásila kreatívnu súťaž v tvorbe blogu na tému Môj týždeň mobility. Do
tejto súťaže sa zapojili tvoriví žiaci a žiačky. Tie s najzaujímavejšími
prácami boli ocenené. Žiačky preukázali, že aktuálna ekologická téma je
pre ne zaujímavá a dokážu otvorene vyjadriť svoj názor a podeliť sa o
svoju skúsenosť.
Naše ocenené žiačky: Alica Šišková, 8. A s príspevkom Mala som ísť radšej
autobusom a Ema Kumposchtová, 8. C s blogom Dvojitá pomoc. Špeciálnu
cenu si od pani prednostky Mestského úradu Topoľčany Mgr. Zuzany
Baranovej prevzala Simonka Bočeková, žiačka 4. D triedy. Všetkým žiakom
ďakujeme za to, že sa do súťaže zapojili a oceneným žiačkam gratulujeme
k úspechu. Tešíme sa s nimi.
Natália Matušíková, 6. C

Mala som ísť autobusom
Zasa zvoní budík ako každé ráno. Mojou ešte polorozospatou rukou ho zhodím
z parapety na zem. Našťastie prežil. So zalepenými očami som sa vybrala do
kúpeľne. Po všetkých ranných rituáloch som konečne pripravená do školy.
Zobrala som si so sebou mobil, slúchadlá a aspoň jedno pero. Zbehla som dolu
po schodoch, kde na mňa už čakala mama.
„Desiate máte v taškách. Popožeň Milana, nech zase nemeškáte. Ľúbim vás, po
škole sa stretneme u dedka. Pa!“ povedala to, čo každé ráno. Potom odišla a
zabuchla za sebou dvere.
Asi po dvoch minútach sa došuntal môj mladší brat Milan. Hodila som mu
mikinu, tašku a topánky. „Švihaj, lebo zasa budeme meškať, a to všetko len
kvôli tebe!“ skríkla som.
Konečne sme sa vytackali z domu. Zamkla som a utekali sme do školy. Prišli sme
presne vtedy, keď zazvonilo. Sadla som si na to isté miesto ako každý deň. Keď
som si vydýchla, začal sa každodenný kolotoč. Moja spolusediaca Maťa mi
rozprávala o jej malicherných problémoch. Konečne zvoní. Len čo som vybehla
zo školy, zazvonil mi mobil. Pozriem sa na displej a vidím – mama.
„Áno, mami, deje sa niečo?“ spýtala som sa, keď som zdvihla telefón. Počula
som iba jej plač. „Mami! Čo sa deje? Povedz mi to!“
„Zlatko, babke zostalo zle, leží v nemocnici a nevieme, ako to dopadne. Príď sa s
ňou rozlúčiť,“ zašepkala a dodala: „Ide ti autobus, to ešte stíhaš.“
To bude dlho trvať, pomyslela som si a rozhodla sa zavolať Jakubovi. „Ahoj,
Srdiečko, potrebuješ niečo?“ spýtal sa Jakub.
„Ahoj, odvezieš ma, prosím, do nemocnice?“ reagovala som a pokračovala:
„Babka je na tom zle, chcem sa s ňou rozlúčiť.“
Keď prišiel Jakub, nasadla som rýchlo do auta. Prvé, čo som pocítila, bolo jeho
vrúcne objatie. „Neboj sa, všetko bude v poriadku,“ upokojoval ma. „Nebude ti
vadiť, keď trochu pridám? Nechcem, aby si prišla neskoro,“ opýtal sa a pozrel sa
na mňa jeho veľkými modrými očami. Iba som prikývla. Tachometer sa asi
zbláznil. Zrazu vidím pred nami dodávku. Preblyslo mi hlavou – ide on opačne

alebo my v protismere? Skríkla som: „Brzdi!“ Videla som naposledy jeho pohľad
a pošepkal mi: „Miluj...“
Zobudila som sa až v nemocnici. Chcela som hneď vedieť, kde je Jakub a ako sa
má babka? „Čo sa stalo?“ pýtala som sa. Slová, ktoré som počula ma zvnútra
zabili. Jakub to neprežil, babka zomrela asi pred hodinou a ja môžem byť rada,
že žijem. Toto všetko v jeden deň. Pomyslela som si, prečo práve ja. Prečo sa
toto všetko deje práve mne? Po lícach sa mi začali kotúľať vodopády sĺz. Po
niekoľkých týždňoch v nemocnici som sa vrátila domov, akurát tu bol jeden
zádrhel. Bola som na vozíčku. Deň čo deň som hľadela von cez okno a závidela
všetkým ľuďom, ktorí chodili na bicykli, korčuliach a skateboardoch. Toto
všetko som mohla robiť aj ja, keby som vtedy išla autobusom. Stíhala by som
to. Rozlúčila by som sa s babkou a neprišla by som o Jakuba. Odvtedy si vážim
svoj život, ale stále ma to straší. Keby som mohla vrátiť čas a mať môjho
chlapca, čisté svedomie a chôdzu. Keby som v koži každého jedného zdravého
človeka, vážila by som si, že môžem chodiť a chodila by som každý deň.
Vykašľala by som sa na všetky autá i na to, že sa mi nechce. Mohla som, no už
nemôžem, a to ma na tom štve najviac.
Alica Šišková, 8. A

Dvojitá pomoc
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko výfukových plynov vyprodukujeme len
pre to, lebo sa nám nechce ráno vstávať skôr, aby sme išli do školy pešo alebo
bicyklom?
Mnohým ľuďom sa nechce vstávať skoro, ale keď sa pozriete na rôzne sociálne
siete, hneď vám vyskočia pred očí najdiskutovanejšie témy posledných rokov –
globálne otepľovanie, skleníkový efekt atď. Je na zamyslenie, aký životný štýl
sme si zvolili. Keby každý aspoň dvakrát za týždeň nešiel do práce alebo školy
autom, situácia by sa výrazne mohla zlepšiť. Cez týždeň mobility som sa snažila
čo najviac chodiť hromadnou dopravou, aby som vyprodukovala čo najmenej
výfukových plynov. Môžem povedať, že sa mi to podarilo. Celý týždeň som
nešla ani raz autom. Do školy a zo školy som chodila autobusom a niekedy na
bicykli.

Na bicykli sa mi to zdalo celkom nebezpečné, pretože niektorí vodiči jazdia ako
šialení. Preto je potrebné na bicykli chodiť obzvlášť opatrne, zodpovedne a
bezpečne.
Keď som raz išla na bicykli, videla som, ako jedna staršia pani spadla na zem.
Bicykel som okamžite odstavila a bežala za ňou. Spýtala som sa jej, či je v
poriadku, no nedopovedala. Rýchlo som skontrolovala, či dýcha a zavolala
záchrannú službu. Záchranári prišli veľmi rýchlo a povedali mi, že som jej
zachránila život.
Pred pár dňami sa mi ozvala a veľmi poďakovala. Bola som veľmi šťastná. Aj
preto budem chodievať bicyklom častejšie. Možno týmto príbehom presvedčím
aspoň niekoho, aby chodil do školy bicyklom.
Ema Kumposchtová, 8. C

Upratali sme si Topoľčany
Dňa 27. septembra 2019 sa
žiaci našej školy vybrali do ulíc
nášho mesta a zapojili sa do
prospešnej akcie Upracme si
Topoľčany. Vyčistili sme okolie
našej školy a priľahlých ulíc.
Všetci sme sa tešili, že sme
priložili ruku k dielu a aspoň
trošku dopomohli k čistejšiemu
mestu.
Vanessa Vavrdová
a Emily Mallová, 5.B

DOD v Jaselských kasárňach
Prvé účelové cvičenie v tomto školskom
roku sa konalo 30. septembra a 1.
októbra 2019. Počas prvého dňa sa v
triedach
preberali
a
prehlbovali
osnovami určené teoretické
poznatky, druhý deň žiaci II.
stupňa navštívili Jaselské
kasárne v Topoľčanoch, kde
sa konal Deň otvorených
dverí pre širokú verejnosť, a
preto sa tam zišli žiaci a
učitelia takmer zo všetkých topoľčianskych škôl a blízkeho okolia.
Pre žiakov i verejnosť bola
pripravená
prehliadka
vojenskej techniky, rôzne
dynamické a statické ukážky
vojenskej
polície
–
sebaobrana, potláčanie davu
atď.
Upútali
ich
aj
adrenalínové atrakcie, možnosť vojsť do tanku, transportéra. Plní
dojmov, zážitkov a niektorí aj s pomaľovanými tvárami sme sa vrátili
späť do školy.
Nina Keméňová, 6. C

Bola mi vzorom moja triedna... (rozhovor)
Ako zvyknete tráviť letnú
dovolenku? Ako ste trávili
posledné letné prázdniny?
Rada sa bicyklujem, chodím
do kina, čítam detektívky od
Dominika Dána, veľmi rada
navštevujem Bojnú, kde sú
moji blízki.
Kde a čo ste študovali? Čo
vám prvé napadne, keď si
spomeniete na vysokú školu?
Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre, absolventka
slovenčiny a dejepisu. Ako
prvé mi napadnú výlety na
Zobor, na Nitriansky hrad, na Kalváriu a skvelí spolužiaci.
Aká ste boli žiačka? Čo vás vtedy najviac bavilo a nebavilo?
Usilovná, pripravovala som sa na každú vyučovaciu hodinu, lebo som sa
bála, že ma môžu kedykoľvek vyvolať. Bavil ma dejepis, zemepis,
hudobná, telesná, výtvarná a hra na klavír. Nebavila ma matematika
a fyzika.
Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? Čo vás k tomu viedlo, príp.
inšpirovalo?
Motivovalo ma to, že mám rada deti. Bola mi vzorom moja triedna
učiteľka v Bánovciach nad Bebravou. Učila ma slovenský jazyk, dejepis
a hudobnú, jej meno je Mária Mištinová. Má už vyše 80 rokov a rada na
ňu spomínam.
Koľko rokov pracujete v tejto škole? V čom vnímate pozitíva vyučovania
v základnej škole?
V tejto škole pracujem 23 rokov. Pozitíva vyučovania v základnej škole
vidím v tom, že deti tu majú túžbu po všeobecných vedomostiach v každej

oblasti, a ak je dobrý učiteľ, vie ich zaujať, získať si ich a možno tým určí aj
ich ďalší osud...
Ak by ste sa mali venovať inému povolaniu, čo by ste robili?
Možno niečo v oblasti hudby, hrať na hudobný nástroj a byť súčasťou
symfonického orchestra. ☺
Ako trávite Vianoce? Aké zvyky dodržiavate?
Vianoce trávim v kruhu svojej rodiny, so synom a mamkou. Áno,
dodržiavame všetky kresťanské zvyky, ktoré k Vianociam neodmysliteľne
patria.
Aký darček by ste si želali dostať? Čo si želáte na Vianoce pre všetkých?
Chcela by som nejakú dobrú knihu, najradšej detektívku. Všetkým ľudom
na Vianoce želám lásku, pokoj vo svojich rodinách, hojnosť zdravia
a Božieho požehnania.
Tomáš Malec a Šimon Šupolík, 5. B

OSLOBODENIE žiaka od
– ústneho skúšania –

platný
od 3. februára do 13. marca 2019

Nina Keméňová, 6. C

Spievame ANDANTE
V jedno stredajšie popoludnie sme
sa rozhodli zájsť na návštevu
k pani učiteľke Chvojkovej do
triedy. Nie že by sa tam poobede
učilo, ale zaujal nás spev, ktorý
z tejto triedy vychádzal. Každý
týždeň v tento čas tu máva pani
učiteľka spevácky krúžok so svojimi žiakmi – zboristami.
- Ako sa volá váš krúžok? A kedy ho mávate?
Dlho sme premýšľali nad názvom. Tento rok sme sa rozhodli pre názov
ANDANTE. Je to z latinského hudobného názvoslovia a znamená krokom.
Krúžok mávame každú stredu o 14.00 hod.
- Ako ste prišli na nápad tohto krúžku?
Bola to taká moja túžba priniesť trochu kultúry medzi deti.
- Zúčastňujete sa aj speváckych súťaží?
Zatiaľ nie, ale verím, že v blízkej budúcnosti sa nám súťaže naskytnú.
- Čo Vás a deti na tom najviac baví?
Ja mám nesmiernu radosť z toho, že sa deti neboja predávať svoj spev na
javisku.
- Aké pesničky spievate, aký je váš repertoár?
Ľudovú tvorbu postupne predstavíme aj modernejšími piesňami.
- Máte svojho favorita/tku?
Nie, nemám.
- Celý krúžok spievate alebo sa venujete aj teórii?
Samozrejme, musíme sa venovať aj teórii
- Máte na krúžku aj hudobné nástroje?
Áno, pracujeme s keyboardom.
- Rozmýšľali ste aj nad založením hudobnej skupiny?
Nie, zatiaľ nad týmto neuvažujeme.
- Aké sú vaše plány s krúžkom a jeho členmi do budúcna?
Určite zväčšiť zbor, aby sme mali viac členov.
Katarína Bartošová, 7. C

V škole máme Tvorilky...
16. októbra sme sa v škole presunuli do priestorov kresliarne za našou
pani učiteľkou triednou Kopencovou, ktorá tu každú stredu vedie výtvarný
krúžok Tvorilky. Žiačky piatych a šiestych ročníkov tu rady podnecujú svoju
fantáziu k tvorbe. A my sme ich pri tom nachytali...
Ako sa táto práca, ktorej sa
venujete, nazýva?
Naša práca sa volá ozdobné
štipčeky – sú to štipce,
ktoré vyzerajú ako rôzne
zvieratká, napr. včielka,
zebra, žirafa atď...
Má táto práca úspech aj u
ostatných žiakov?
U niektorých áno, ale asi skôr u tých starších, pretože sa muselo pracovať
aj s lepiacou pištoľou, ale našťastie tí starší im pomohli . 
Robili ste túto prácu už niekedy predtým?
Áno, robili sme to s piatakmi na technike, ale aj s inými ročníkmi na
druhom stupni.  Po prvýkrát sme to robili asi pred piatimi rokmi, keď
som učila v inej škole výtvarnú.
Bola to pre žiakov ťažká práca?
Pre mladších žiakov to bolo náročnejšie, ale tí starší to zvládli v pohode,
niektorí žiaci to už robili so mnou. 
Návod na výrobu ozdobných štipčekov:
1. Vystrihneme z výkresu rôzne ozdobné motívy,
napr. včielka.
2. Na ozdobný motív si nalepíme pohyblivé oči
(dajú sa vyrobiť alebo kúpiť).
3. Lepiacou pištoľou všetko zlepíme dokopy a na záver k štipčeku.
4. Nina Keméňová a Natália Matušíková, 6. C

Spali sme v škole
Žiakom v Školskej rade sa podarilo presadiť si svoj
nápad, aby mohli starší žiaci jednu celú noc stráviť
v škole. Hoci s týmto nápadom sa občas učitelia
u svojich žiakoch stretali už
v minulosti, nikdy ho nebrali
na vedomie do takej miery,
aby ho zrealizovali. Členovia
Školskej rady získali úlohu,
ktorá nebola jednoduchá –
presvedčiť učiteľov, aby
s nimi túto noc absolvovali.
A veru našlo sa dostatok
takých učiteľov – zábava sa
mohla začať. Opýtali sme sa
žiakov, čo všetko počas noci zažili a čo sa im páčilo najviac.

Samuel Bosák, 8. C
Bolo tam super. Najskôr zahrala kapela, potom sme sa len tak
zabávali. Po skupinách sme chodili po škole, kde nás strašili. Tiež sme
písali básničky a najlepšia vyhrala tortu. Bavili ma aj filmy, ktoré sme
pozerali. Najviac sa mi páčilo strašenie po škole, síce som mal bobky
v gatiach, ale išiel by som ešte raz.
Timotej Vaško, 8. C
Počas spania v škole som nespal. Celú sme pozerali horory a robili
pripravené kraviny. Najviac sa mi páčil ten nápad prespať v škole,
pretože je to dosť nezvyčajné.
Kristína Beňačková, 8. A
Prvú polovicu večera som dávala pozor pri dverách. Druhú polovicu
som vystriedala Alicu v strašení. Po skončení programu sme pozerali

horory a hrali sme fľašu. Najviac ma bavilo strašiť ľudí a pozeranie
filmov.
Martin Šuriak, 8. A
Hrali sme basketbal s párkom v rožku. Potom sme hrali fľašu a jedli
milión vecí. Najviac sa mi páčil nočný pochod po škole.
Sofia Javorková, 8. A
Najskôr sme mali s deviatakmi program pre ostatných. Po programe
sme boli s ostatnými v telocvični. Tam sme hrali fľašu, spoločenské
hry, húsenice v spacákoch, pozerali filmy a zabávali sa.
Linda Kleščová, 7. C

Vianoce v triedach

4. B
3. B

4. D
6. B

Samuel Seleš, 6.B

Vianočná anketa
Čo si želajú naši žiaci na Vianoce a na čo sa najviac tešia? Opýtali sme sa
našich ôsmakov a oni nám zaujímavo odpovedali.
Kristína Beňačková, 8. A
Na Vianoce by som si želala, aby bol sneh. Najviac sa
teším na vianočnú atmosféru.

Sarah Košťálová, 8. A
Želám si rodinnú pohodu a veľa oddychu a voľna. Tiež
zdravie a hlavne šťastie. Najviac sa teším na spoločný čas
s rodinou.

Patrícia Michalidesová, 8. C
Chcela by som, aby sme boli všetci spolu. Potešilo by ma
oblečenie a lyžiarska bunda. Najviac sa teším na pečenie
koláčov a medovníkov. Teším sa aj na lyžovačku. Neviem sa
dočkať kapustnice, ryby a šalátu. Veľmi rada ozdobujem
stromček a celý dom.
Tomáš Slávik, 8. C
Na Vianoce by som chcel bicie a paličky, aby som sa mohol
zlepšiť v hre a ešte slúchadlá. Najviac sa teším na tuhú
zimu, pekný stromček, jedlo, atmosféru, pesničky a filmy.

Martin Beláň, 8. A

Keď nie učiteľkou, tak
detskou lekárkou...
Ako noví piataci sme sa zoznámili s množstvom
nových učiteľov na druhom stupni. Sú rôzni –
láskaví, hluční, nároční, vtipní, chápaví i prísni...
Hneď od začiatku sme si obľúbili pani učiteľku
biológie, ktorej sem položili pár otázok, na
ktoré nám milo odpovedala.
Ako zvyknete tráviť letnú dovolenku? Ako ste
trávila tieto letné prázdniny?
Ako každý rok – s rodinou chodievame po
Slovensku na túry, napríklad Malá Fatra.
Kde a čo ste študovali? Čo vám prvé napadne,
keď si spomeniete na vysokú školu?
Študovala som na UKF v Nitre biológiu a geografiu.
Aká ste boli žiačka? Čo vás vtedy najviac bavilo a nebavilo?
To by bola otázka pre mojich učiteľov. Usilovná? 
Ako každé dieťa ma bavila telesná  a, samozrejme, biológia.
Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? Čo vás k tomu viedlo?
Inšpirovala ma profesorka biológie. Prečo som sa rozhodla stať učiteľkou?
Ani sama neviem, bolo to už ale na základnej škole jedno z povolaní, ktoré
som chcela robiť. Keď nie učiteľkou, tak detskou lekárkou.
Koľko rokov pracujete v tejto škole? V čom vnímate pozitíva vyučovania
v základnej škole?
Učím tu 5 rokov a pozitíva vnímam a čerpám z detí.
Kam sa chystáte na koncoročný výlet s triedou a prečo?
Chystáme sa do Brhloviec, kde je Tekovské múzeum a do levického
Atlantis.
Ako trávite Vianoce? Aké zvyky dodržiavate?
S rodinou. Rozkrojujeme jabĺčka, dávame šupinky pod obrus atď.
Čo si želáte na Vianoce?
Najviac si želám, aby všetci ľudia mali lásku a šťastie.
Tomáš Malec a Šimon Šupolík, 5. B

Vianočná tajnička
V tajničke sa ukrýva dokončenie vtipu.
Rozhovor v škôlke:
- Aký máš doma stromček?
- Umelý.
- A bol u teba Ježiško?
- Bol, ale... (dokončenie v tajničke)
1. Opak svetla. 2. Cudzopasná rastlina. 3. Raj. 4. Karta nahrádzajúca
všetky ostatné karty. 5. Rozum. 6. Vzor stredného rodu. 7. Slovenská
kapela. 8. Balón a hranie. 9. Poplatok za používanie cesty.
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Vanessa Vavrdová, Emily Mallová, 5. B

Na AMAVETe 2019
Celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác –
Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa tento rok
konala v dňoch 7. – 8. novembra v Bratislave v
priestoroch Incheby. Našu školu na ňom reprezentovali
postupujúci žiaci Lena Bezáková, Šimon Peter a Maxim
Kopčan, ktorý získal cenu poroty. Ocenený Maxim
o súťaži povedal: Bolo tam výborne, veľa dobrých ľudí.
Boli tam práce od žiakov základných a stredných škôl
z biológie, informatiky a ostatných predmetov. Dostal
som cenu poroty. Písal som o mäsožravých rastlinách, chcel som ich
priblížiť a ukázať, že nie sú nebezpečné. Rád by som tam išiel znova.
Viac informácií o festivale AMEVET a ostatných aktivitách našich žiakov
a pedagógov čítajte na webovej stráne školy: www.zstribecskato.sk
Bianka Spodniaková, 5. B
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27. novembra sme sa zúčastnili Žiackeho
vedeckého sympózia, ktoré pripravilo
Gymnázium v Topoľčanoch v spolupráci s
Mestom Topoľčany a základnými školami v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Toto
podujatie ponúklo súťažnú prehliadku
vedeckých prác žiakov základných škôl
a gymnázia. Umiestnenie našich žiakov na
Žiackom vedeckom sympóziu:












1.stupeň:
Lucia Slamková – získala 1. miesto za prácu Kresba (kategória históriaspoločenské vedy), žiačku pripravovala Mgr. Eva Gregorová.
Dominika Jamrichová – získala 1. miesto za prácu Motýle (kategória biológiageografia), žiačku pripravovala Mgr. Eva Gregorová.
Filip Slamka – získal 1. miesto za prácu Lietanie (kategória chémia-fyzika),
žiaka pripravovala Mgr. Jana Gallasová.
Lívia Longauerová – získala Cenu vedcov za prácu Neobyčajný papier
(kategória chémia-fyzika), žiačku pripravovala Mgr. Jana Gallasová.
2. stupeň:
Šimon Peter – získal 1. miesto za prácu Dom z tlačiarne – jednoduché
riešenie bývania (kategória matematika-informatika), žiaka pripravoval Ing.
Rastislav Gaži , spolupracoval Mgr. Ivan Kopčan.
Samuel Peter – získal 1. miesto za prácu Robot – pomocník v domácnosti
kategória (matematika-informatika), žiaka pripravoval Ing. Rastislav Gaži,
spolupracoval Mgr. Ivan Kopčan.
Lena Bezáková – získala 3. miesto za prácu Vplyv prírodných hnojív na rast a
klíčenie vybraných druhov rastlín (kategória biológia-geografia), žiačku
pripravovala Mgr. Dominika Jamborová.
Peter Krajčík – získal Cenu riaditeľky Gymnázia za prácu Plesne (kategória
biológia-geografia), žiaka pripravovala Mgr. Dominika Jamborová.
Juraj Ferenčík – získal 2. miesto za prácu Mince (kategória históriaspoločenské vedy), žiaka pripravovala Mgr. Andrea Rybanská.
Maxim Kopčan – súťažil s prácou Mäsožravé rastliny (kategória biológiageografia), žiaka priravovala Mgr. Dominika Jamborová.

Všetkým žiakom gratulujeme k úspechom a želáme veľa podnetov k ďalšiemu
bádaniu.
Ivana Jamborová, 8. C

Zo srdca Vám všetkým želám
zdravie pre Vás a Vašich blízkych,
spokojnosť pre celú rodinu,
lásku a šťastie v očiach tých, ktorých máte radi.
Anna Krajčíková, riaditeľka školy

