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Úvodník
Uplynuli ďalšie dva mesiace z aktuálneho školského roka a my sa vám
hlásime s novým vydaním školského časopisu 3bečan. Situácia pandémie
Covid-19 si opäť vyžiadala prechod na dištančné vzdelávanie, do ktorého
sme sa pustili s plným nasadením. Žiaci prvého stupňa sa učia
v poloprázdnej škole, v ktorej chýbajú hlasy žiakov druhého stupňa.
Vyučovanie sa neprerušilo, len zmenilo svoju podobu na tú pre všetkých
náročnejšiu – dištančnú. Zatiaľ čo pre žiakov prvého stupňa školský život za
prísnych protiepidemiliogických opatrení pokračuje v štandardnej podobe,
žiaci druhého stupňa pracujú zo svojich domovov. Hoci neraz zápasíme
s vlastnou lenivosťou, ktorej toto obdobie praje, napokon sme stále rovnako
aktívni. Okrem online výučby sa žiaci zúčastňujú rôznych predmetových
súťaží a olympiád, napríklad olympiád z materinského i cudzích jazykov, ale
venujú sa i iným aktivitám v prospech väčšieho záujmu – nahrali pozdravy
do rádia pre tých v súčasnosti najzraniteľnejších – seniorov – naše staré
mamy a starých otcov. Tí menší žiaci si naplno užívajú to najkrajšie obdobie
v škole, obdobie adventu.
Venujú sa tvorivej umeleckej výtvarnej
i literárnej činnosti, vzdelávajú sa v skupinovom, v blokom či v projektovom
vyučovaní. V rámci osláv Dňa školských knižníc sa žiakom a pani učiteľkám
podarilo zrealizovať podujatie, za ktoré boli ocenení. Doplnil sa knižný fond
školskej knižnice o nové zaujímavé knižné tituly. O všetkom sa dočítate na
stránkach tohto vydania časopisu. Spoločne veríme, že sa po zaslúženom
vianočnom odpočinku všetci zdraví uvidíme v škole a budeme si užívať to,
že sa môžeme osobne vidieť, motivovať a napredovať míľovými krokmi
vpred.
Celá redakcia časopisu 3bečan želá všetkým žiakom, pedagógom, rodičom
a ostatným zamestnancom školy rozprávkové Vianoce!
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B
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Dištančné vzdelávanie
Podľa Rozhodnutia ministra o opatreniach pre školy zo dňa 23.10.2020 sa
s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušilo
školské prezenčné vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až
deviatom ročníku. Od pondelka teda žiaci a ich učitelia na druhom stupni
prešli na dištančné vyučovanie. Pred odchodom na dištančné vyučovanie
každý žiak dostal rozvrh online vyučovacích hodín, ktorý korešponduje
s platným rozvrhom hodín pre tento školský rok. Zvyšné vyučovacie hodiny
žiaci využívajú na prípravu, vypracovanie zadaní od vyučujúceho
a samostatnú prácu. Výchovy sa žiaci vyučujú online raz mesačne.
Ako nástroj online vyučovania si škola jednotne zvolila platformu MS Teams,
ktorá v sebe zahŕňa komplexný balík aplikácií a služieb, ako napríklad
kancelársky balík softvéru MS Office, zdieľanie súborov, video hovory,
vytváranie testov a i. Žiaci sa od začiatku dištančnej výučby pripájajú
prostredníctvom aplikácie MS Teams do online video hodín. Začiatky online
hodín boli náročnejšie najmä pre žiakov nižších ročníkov, a to pre piatakov
a šiestakov. To, čo bolo zo začiatku pre nich nové a možno aj chaotické, sa
rýchlo stalo samozrejmosťou. Postupne sa naučili na nový spôsob plynulej
online komunikácie. Napokon všetci žiaci pristupovali k online vyučovaniu
zodpovedne a každú absenciu rodičia včas zdôvodnili.
Výskyt technických problémov ochotne a trpezlivo riešil náš školský
informatik Ing. Rastislav Gaži, ktorý spolu s vedením školy reagoval na
podnety žiakov a rodičov. Kvalitu online spojenia žiaka s učiteľom
a spolužiakmi ovplyvňuje veľa faktorov, napríklad technické vybavenie
počítača, pripojenie k sieti – internet a pod. K prípadným poruchám
a výpadkom pripojenia žiakov všetci pedagógovia pristupovali
s pochopením.
Pokiaľ ide o samotnú réžiu online vyučovania, ktorá je v kompetencii
vyučujúcich, vychádzala zo špecifík daného predmetu. Je potrebné
podotknúť, že dosiaľ nejestvuje didaktická metodika online vyučovania,
preto je rovnako náročné online vzdelávanie viesť, ako ho aj kriticky
hodnotiť. Nezabudlo sa na ani na žiakov, ktorí nemajú materiálno-technické
zabezpečenie na online výučbu. V tomto prípade sa pristupuje k žiakom
individuálne.
Od 10. novembra 2020 MŠVVaŠ obnovilo školské vyučovanie v základných
školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v piatom až desiatom ročníku.
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B

Ocenenie pre ZŠ Tribečská za podujatie školskej knižnice
Dňa 26. 10. 2020 sa naša škola už tradične
zapojila do osláv Medzinárodného dňa
školských knižníc podujatím so záhadným
názvom: Objavujeme poklady v našej
knižnici. Učitelia po vyhlásení témy začali
s prípravou podujatia, výberom vhodných
kníh a aktivít. Niektoré triedy začali
s nácvikom
dramatizácií
vybraných
rozprávok alebo príbehov. Deti si aj s pomocou rodičov pripravovali vhodné
kostýmy a kulisy.
Tento ročník bol ovplyvnený dištančným vzdelávaním žiakov 2. stupňa,
preto sa osláv MDK zúčastnili len žiaci 1. stupňa.
Dlho očakávaný deň - 26. október sa začal v školskej knižnici a v triedach.
Oslavy začali rozprávaním o záhadnom paláci a pokladoch ukrytých v ňom.
Úlohou všetkých tried bolo aktívnou prácou, šikovnosťou i nápaditosťou detí
splniť pripravené úlohy a tak získať časť záhadného doteraz nerozlúšteného
odkazu. Zástupca z každej triedy po skončení aktivít mal priniesť lístok do
knižnice, kde ho na záver podujatia poskladajú štvrtáci. Bola to výborná
motivácia, ktorá uľahčila pondelkový štart detí v škole. Pri návštevách tried
sme videli pod rúškami usmiate tváre, radosť pri plnení zábavných úloh,
aktivitu, ale i sústredenie pri čítaní príbehov, pri skupinových prácach, pri
vyhľadávaní informácií, či pri kvízoch. Videli sme veľmi pekné dramatizácieKniha džunglí, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Slncový kôň. Milo nás
prekvapili naši najmenší
prváci,
ktorí
krásne
zahrali
aj
zaspievali
rozprávku Dedko repu
zasadil.
V knižnici začalo hlavné
podujatie
zážitkovým
čítaním z knihy Dobrý deň,
opica
Škorica.
Naši
druháci, ktorí si priniesli vlastné plyšové opice sa učili s opičkou Škoricou
o zdravej výžive. Získané vedomosti využili pri tvorbe krásnych tanierov so
zdravými i nezdravými potravinami, potom čo spoznali výživovú pyramídu.
Snažili sa pomôcť chlapcovi Buchtovi z rozprávky, ktorý sa tak prejedol

hranolčekov a hamburgerov, až ho bolelo brucho. Správne mu odporučili
veľa pohybu a zdravé jedlá. Po skupinkách pekne čítali odkaz, vhodný nielen
pre opice ale aj pre deti, o tom, čo je zdravé a čo nie. Takto poučení žiaci si na
záver zhodnotili svoju desiatu a spoločne s pani učiteľkou vyberali tie
najzdravšie.
Naši štvrtáci zahrali príbeh Betky Bábikovej z knihy J. Uličianskeho
Analfabeta Negramotná, ktorý najviac vystihol názov nášho podujatia
a korešponduje s odkazmi, ktoré deti na záver rozlúštili. Prežívali sme
s Analfabetou
zatvorenou
v knižnici
tajomné
stretnutia
so
svetoznámymi knižnými postavami, ktoré vystúpili z kníh - Janko Hraško,
Pinocchio, Pipi Dlhá pančucha, Anna zo Zeleného domu, Harry Potter, Traja
pátrači. Všetci sa snažili pomôcť Analfabete vyriešiť jej tri životné záhady:
meno neznámeho otca, kde sa stratil
jej prívesok a hlavne, prečo každý
chce, aby čítala. Oceňujeme, že deti za
tak krátky čas zvládli zdramatizovať
celú knihu, pripraviť si krásne
kostýmy a dokázali hrať i s rúškami.
Keď všetky triedy splnili zadané
úlohy, zástupcovia tried priniesli
získané lístky do knižnice. Poslednou
úlohou bolo zložiť záhadný odkaz.
Zložili ho štvrtáci, ako odmenu za
krásne predstavenie. Záhadný odkaz znie:
Naša knižnica je palác fantázie a poznania. Ukrýva najcennejšie poklady –
knihy.
Naši žiaci už objavili niekoľko pokladov – kníh a my veríme, že v tomto
objavovaní budú pokračovať po celý školský rok, pretože týchto pokladov
máme v knižnici veľmi veľa a čítanie je predsa zážitok...
Veľmi nás teší, že v rámci 16. ročníka celoslovenského projektu
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu
školských knižníc, odborná komisia ocenila práve podujatie školskej knižnice
ZŠ Tribečská zvláštnou cenou Klubu mladých čitateľov Albatros – knihami
v hodnote 150€ pre našu školskú knižnicu. Poďakovanie patrí všetkým
pedagógom a žiakom prvého stupňa, ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii tohto vydareného podujatia. Myslíme si, že aj tohtoročná oslava
sa zapíše k tým, na ktoré budeme ešte dlho a radi spomínať.
Mgr. Drahomíra Šupová, vedúca školskej knižnice, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 2.C

Medzinárodný deň školských knižníc v podaní siedmakov
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý
raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie
školského knihovníctva (International Association of School Librarianship),
v roku 1999.
Medzi žiakmi siedmeho ročníka sú mnohí čitatelia a návštevníci školskej
knižnice, a tak sa rozhodli pripomenúť si v tento deň človeka, ktorému
vďačíme za kodifikovanie spisovnej slovenčiny – Ľudovíta Štúra.
„Niet jazyka - niet národa.“

Dávna pravda, ktorú si uvedomoval i Štúr. Okrem jazyka písaného či
hovoreného poznáme však aj iné „jazyky“. Medzi žiakmi a študentmi je
obľúbený jazyk čmáranín a kreslenia, z čoho sa odvodil i názov modernej
didaktickej metódy – doodle – doodlovanie. Naši siedmaci sú otvorení
novým spôsobom učenia a doodlovanie si vyskúšali priamo na Štúrovi.
Informácie, ktoré sa o ňom dozvedeli z prednášky, prezentácie i filmu, si
značili každý posvojom. Vznikli pri tom minidiela. 
Miriam Sedláčeková, učiteľka SJL-RUJ, triedna učiteľka 7. A
Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-RUJ-VYU, triedna učiteľka 7. B

V rámci Týždňa vedy a techniky
aktívni aj naši výtvarníci
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI
SR v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR
v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 vyhlásili Výtvarnú
a Grafickú súťaž na tému Vedci – superhrdinovia dnešných dní. Partnermi
podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi
sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech a Zážitkové centrum vedy
Aurelium.
Aj naše žiačky z 8. C a 7. A sa zúčastnili tejto výzvy a podporili svojím
talentom túto celoslovenskú aktivitu. Výtvarne znázornili svoj pohľad na
vedcov dnešnej doby. Všetci v súčasnosti riešime spoločnú otázku pandémie
a vlievame nádeje do sveta vedy a pokroku či vynálezov, ktoré zachraňujú
a uľahčujú život ľudí. Vo svojich mini dielach využili techniku plagátovej
kresby.

Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV

Výtvarná súťaž
Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike
Štátny pedagogický ústav v spolupráci s
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu, Ministerstvom zahraničných
vecí a SK UNESCO vyhlásil 4. ročník
súťaže
Prítomnosť
UNESCO
vo
vzdelávaní v Slovenskej republike. Do
tejto výzvy sa zapojili žiaci 6.C a 7.A
triedy na hodinách výtvarnej výchovy.
Do súťaže bol zaslaný aj metodický list
realizujúcej pani učiteľky Benkovej.
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV

Rozhovor s pani učiteľkou Benkovou
Od septembra školského roka 2020/2021 pani učiteľka Benková začala
vyučovať v našej škole predmety výtvarná výchova a etická výchova. Pre nás
známa tvár ako asistentka učiteľa a vedúca výtvarného záujmového útvaru
z minulých školských rokov sa začala naplno venovať svojej profesii
a rozvíjať v žiakoch umelecké nadanie priamo vo vyučovaní. Naši žiacki
redaktori sa rozhodli pripraviť s pani učiteľkou zaujímavý rozhovor,
v ktorom sa o nej dozviete niečo viac.
Čo ste vyštudovali?
Strednú priemyselnú školu odevnú v Trenčíne
odbor navrhovanie a modelovanie odevov. Bola to
výberová trieda z celého Slovenska. Potom
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre odbor
výtvarná výchova a estetika, ďalej Univerzita
Popolare v Ríme, Univerzita pre cudzincov
v Perugii, kde som absolvovala kurzy taliančiny.
Odkedy pôsobíte v našej škole?
Na Tribečskej som od januára 2017, najskôr ako
asistentka učiteľa, v tomto školskom roku ako
učiteľka výtvarnej výchovy a etickej výchovy.
Vždy ste chceli byť učiteľkou?
Nechcela som byť učiteľkou, chcela som sa vždy venovať umeniu, ale nejako
takto to vyšlo a som celkom spokojná.
Aké predmety vás zaujímali ako žiačku?
Obľúbené boli všetky predmety, kde sa tvorilo... alebo tvorivo učilo.

Ako by ste zhodnotili situáciu v školstve?
Viem porovnať učenie – školstvo v Taliansku a na Slovensku. Príliš dlho som
bola vonku. Mám pocit, že zmeny prichádzajú do školstva veľmi pomaly,
snáď len posledné obdobie vďaka pandémii. Dokonca aj po rokoch som v ZŠ
Tribečská našla mnohých učiteľov, ktorí učili ešte mňa, čo ma však na jednej
stránke teší.
Akú máte najhoršiu a najlepšiu vlastnosť?
Najhoršia vlastnosť? Ja nemám zlé vlastnosti... snažím sa v každom nájsť, objaviť
a podporiť umelca, ktorý drieme v každom z nás. Minule mi jeden žiak povedal,
že on nie je umelec. Ja som mu na to povedala, že u mňa raz do týždňa umelec
aspoň na 45 minút bude. Aspoň sa o to posnaž.
Ako sa vidíte o desať rokov?
O desať rokov budem ešte viac šedivá, ale škola ZŠ Tribečská ešte viac farebná.
žiacka redakcia, Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV

Blokové vyučovanie majú žiaci veľmi radi
Blokové vyučovanie majú žiaci veľmi radi. Využili sme ešte príjemné jesenné
počasie a vybrali sme sa na školské ihrisko. Matematické učivo Rímske čísla
si žiaci precvičili na hodine vlastivedy Slovensko v minulosti a dnes. Žiaci si
vytvorili časovú priamku, vyznačili pomocou kameňov významné obdobia
našej histórie. Pomocou nalámaných drievok spravili rímske číslice
a označili historické obdobia na časovej priamke. Precvičili si rímske číslice,
upevnili si dávnu minulosť Slovenska a užívali si pobyt na čerstvom vzduchu.

Jana Rumanová, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 4. A

Rozprávkové vyučovanie žiakov I. D triedy,
alebo ako spestriť prváčikom učenie
Jeden novembrový deň bol pre prváčikov
netradičný – stali sa z nich usilovné
včielky. Vyučovanie sa zmenilo na zábavu.
Myslím, že tento zvláštny a zaujímavý deň
sa nám vydaril. Deti mali z neho radosť.
A že nám bolo dnes dobre – uvidíte, ak si
prezriete naše fotografie.
Netradičné vyučovacie metódy sa čoraz
častejšie stávajú bežnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu mnohých škôl. Bohaté skúsenosti
s rozvojom týchto vyučovacích metód, ktoré ozvláštňujú vyučovanie
a žiakom prinášajú nové poznatky
a skúsenosti v nenútenej forme
s prepojením vedomostí viacerých
vyučovacích predmetov majú žiaci
aj z našej triedy – I. D.
A tak sme si vyskúšali celodenné
učenie v školskej knižnici, kde sa
deti zážitkovým učením preniesli
do rozprávkovej krajiny plnej
záhad, zvieratiek, s ktorými sme
organizovali
všetky
aktivity.
Nezabudli si ich priniesť z domu, a tak sa stali súčasťou nášho vyučovania.
Bolo radosť pozerať sa do týchto detských očí, ktoré žiarili.
Zahrali sme sa s veveričkou Evičkou,
s ktorou
sme
skladali
rozprávky,
dramatizovali, pracovali na interaktívnej
tabuli, počítali zvieratká, knihy v knižnici,
riešili hlavolamy, záhady, tvorili slovné
úlohy s plyšiakmi a mnoho podobných
zaujímavých aktivít. Prečítali sme si
niekoľko rozprávok, ktoré rozvíjali u detí
predstavivosť, fantáziu, a zároveň si cibrili
pamäť a rozvíjali slovnú zásobu. Záujem o prácu bol veľký, s nadšením
riešili všetky úlohy. Musím povedať, že máme naozaj šikovné deti. Deti, ktoré
sú vnímavé, pozorné, empatické, a ktoré prahnú po nových vedomostiach,
zážitkoch a skúsenostiach.

Za všetku prácu a snahu som deti odmenila malým darčekom – novou
rozprávkovou knižkou, ktorú si určite s radosťou prečítajú. Veď aj to bolo
jedným z cieľov – upevniť a rozvinúť vzťah k čítaniu, ku knihe vôbec, práve
v tomto rannom veku, hlavne v dnešnej modernej technickej dobe. Veď čo
by si mohli rodičia viac priať? Mať šikovné, múdre a rozhľadené deti.
Dnešné vyučovanie sa deťom páčilo, verím, že si ho zopakujeme opäť
v januári. Už sa na to teším.
Gabriela Dragulová, koordinátorka časopisu 3bečan, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1.D

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Vyčariť úsmev na tvárach našich seniorov
a potešením srdiečka sa rozhodli zapojiť do
výzvy aj naše deti zo ZŠ Tribečskej.
Poďakovanie patrí deťom z piateho a šiesteho
oddelenia ŠKD, ktorí sa rozhodli urobiť radosť
seniorom a prinášali niečo voňavé, sladké,
slané, čítanie, lúštenie, z každého rožku trošku
a niečo pekné na pamiatku. Nachystané
a pripravené prekvapenia deti odovzdali p. Pušecovej, ktorá ich odovzdala do
správnych rúk. Veľké ďakujem patrí rodičom, pretože bez ich podpory by to
určite nezvládli. Veríme, že prekvapenia v krabičkách urobia radosť tým,
ktorých nemá kto obdarovať. Všetkým seniorom prajeme príjemné vianočné
sviatky!
Zdenka Marková, Bronislava Illášová, vychovávateľky ŠKD

Vložte do krabice kúsok lásky!
Tento dobrovoľný projekt ,,Koľko
lásky sa zmestí do krabice od
topánok“ pre našich seniorov sa
realizuje už tretí rok. Krásna
myšlienka oslovila mnoho ľudí, ktorí
sa zapojili do zbierky darčekov pre
našich seniorov po celom Slovensku.
Aj tento rok sa pridala aj naša škola,
ZŠ Tribečská, a jej prváčikovia. Stačilo
naplniť
krabicu
od
topánok
maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove
dôchodcov v Topoľčanoch. Veď možno je to pre nich jediný darček, ktorý
tento rok dostanú.

Deti z I. D spolu so svojimi rodičmi, triednou učiteľkou sa zapojili do tejto
aktivity, a tak naplnili krabice rôznymi dobrotami, vianočnými ozdobami,
niečím voňavým, sladkým, dobrou kávou, čajom, kozmetikou, ale aj ručne
vyrobenými vianočnými ozdôbkami, kresbami, či pozdravmi. Dokonca sme
pridali aj adresu, aby nám mohli starkí odpísať. Už sa na to tešíme.
A keďže odovzdávanie krabíc sa
tento rok nemohlo udiať osobne,
vybrali sme sa s deťmi na Mestský
úrad v Topoľčanoch, kde nás
privítala vedúca odboru školstva,
kde deti odovzdali krabice,
samozrejme, za prísnych COVID
opatrení
v exteriéri,
ale
aj
s veľkým a srdečným vianočným
pozdravom pre našich starkých.
Prváčikovia si tento deň užili naplno, urobili niečo milé a srdečné, a možno sa
im podaril aj taký prvý malý vianočný zázrak. Prešli sa po čerstvom vzduchu,
pozreli si vianočný adventný veniec, nádherný vianočný stromček, Betlehem,
ale nezabudli sa posilniť chutným vianočným škoricovým trdelníkom. No
hlavným cieľom bola láska a pozornosť k seniorom, a k nim patrili aj tie malé
darčeky, ktorým sa určite starkí potešia. Určite je to milé gesto, hlavne v tejto
dobe. Ďakujem všetkým, ktorí sa pridali k tejto úžasnej aktivite.
Gabriela. Dragulová, koordinátorka časopisu 3bečan, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1.D

V školskej knižnici pribudli ďalšie krásne knihy
Do našej školskej knižnice pribudli dve nové knižky
„Kto je rýchlejší?“ a „Ja a pánko Hnev“. Je to dar od p.
Ing. K. Ondrušovej, ktorá tieto knižky vyhrala v
súťaži, v ktorej autorka knižiek Iryna Zelyk venovala
200 kníh do škôl po celom Slovensku. Keď autorka
napísala svoju prvú knihu, zrodil sa v jej srdci tajný
sen, aby boli knižky o detských pocitoch dostupné aj
v školách a škôlkach na Slovensku. Knižky majú za
cieľ pomôcť deťom a ich rodičom spoznať a
pochopiť pocity. Pocity, ktoré veľakrát ostávajú
nepochopené, neprijaté alebo potlačené do úzadia. Knihy obsahujú príbehy
zo života, prenesené do rozprávkového sveta, ktoré otvárajú detské srdcia.
Pani Ondrušovej veľmi ďakujeme za krásny dar.
Zuzana. Grauzlová, učiteľka 1. stupňa, , triedna učiteľka 2.A

Želania pre seniorov v Rádiu Topoľčany
Jeseň je obdobím, ktoré hrá rôznymi farbami.
Práve v tomto období sa aj život tak trochu hrá s
nami všetkými. Mesiac október je už od nepamäti
venovaný našim najstarším. Veď niet krajšieho a
láskavejšieho pohladenia, úsmevu ako od starej
mamy, či starého otca. Ani naši žiaci na svojich
starých rodičov nezabudli. Aj keď mali
pripravené rôzne aktivity, situácia sa vyvinula inak. Vzhľadom na pandémiu,
ktorá nastala, sa žiadne podujatie nemohlo konať. Preto Rádio Topoľčany v
spolupráci s našimi žiakmi, pripravilo pásmo pre seniorov.
Toto pásmo pre seniorov bolo plné prianí a básní, ktoré žiaci pre rádio
nahrali a mohli sa tak prihovoriť tým, ktorí tento sviatok oslavujú. Možno
práve o to vrúcnejšie a srdečnejšie boli ich priania. Ďakujem Adelka
Stískalová, Hanka Koncová, Nela Kupcová, Sebastián Fiedl, Daniela
Mikulášová, Stella Patai, Jakub Pavlusík, Adrián Mihalík za váš čas a ochotu
pri nahrávaní. Želajme si spoločne, nech sme k sebe tieto dni láskavejší a
nezabúdajme na tých najstarších.
Eva Chrkavá, asistentka učiteľka, vedúca Mediálneho záujmového útvaru

Rozhovor so Simou Martausovou
Počas návštevy Rádia Topoľčany žiaci
mediálneho záujmového útvaru stretli
populárnu speváčku Simu Martausovú.
Túto príležitosť využili, aby s ňom
spravili zaujímavý rozhovor.
O chvíľu vychádza tvoj nový album.
Aký je?
Práve v týchto dňoch je album už na
svete a veľmi sa teším, že aspoň
takýmto spôsobom môžeme byť s našimi fanúšikmi. A aký je? Pre mňa veľmi
osobný a vzácny, pretože sa na ňom podieľali aj mnohí moji kamaráti. V
mnohých piesňach počuť nie len môj hlas, ale aj rôzne vokály, ktoré spievali
moji priatelia, mnohé piesne sú pre mňa aj modlitbami, jedna pieseň je
urobená na motív Otcovej role od Ivana Kraska… Verím, že poteší ostatných
aspoň trošku tak, ako potešil mňa.
Každý album je iný. Interpret v ňom dáva kus seba. Istú etapu svojho
života. Čo ovplyvnilo ten tvoj?

Piesne sme nahrávali postupne počas celého roka, čiže som bola ovplyvnená
rôznymi etapami môjho života. Jedna pieseň - Láska vyháňa strach dokonca
už vyšla počas prvej vlny korony. Iné piesne mi zas pripomínajú to, prečo si
mám tento život vážiť, za čo môžem byť vďačná a čo je taký môj zmysel.
Chcela som, aby celý album dával ľuďom pocit, že nie je všetko len šedé,
tmavé, ťažké a zlé, ale že stále existuje nádej, láska, oslobodenie sa od
strachov a pút. Preto som aj nazvala album Oslobodená. Nie je to taká
sloboda, že “môžem si robiť čo chcem”, ale taká vnútorná, ktorej sa učím
každým dňom.
Tvoje pesnička Červené polia je titulnou piesňou k filmu Správa. Zložila
si ju hneď po tom, ako si videla film. Aj vďaka nej si ľudia tento film
pozrú. Aký dojem zanechal v tebe?
Táto pieseň sprevádza kampaň ku filmu Správa, nezaznie však priamo vo
filme. V každom prípade je to pre mňa veľká česť, že som sa mohla stať
aspoň takto malou súčasťou toho krásneho diela. Tvorcovia ma oslovili, či by
som nezložia pieseň na danú tému, pustili mi film a potom sa pieseň v
podstate skladala sama:-). Film vo mne zanechal veľmi silný dojem, lebo sú v
ňom zobrazené situácie, ktoré sa reálne diali.
Blíži sa koniec roka, ako hodnotíš ty ten svoj?
Tento rok bol pre mňa iný ako ostatné. Možno je to aj pandémiou, možno
niečím iným, ale vnímam to tak, že tento rok mi ponúkol mnoho príležitostí
stíšiť sa, zatiahnuť na hlbinu a spoznať samú seba so všetkým dobrým aj
zlým a pracovať na tom. Keďže sa akoby zastavil celý svet a my s ním, mohla
som sa na všetko - aj na život sám pozerať tak trochu inak. Zároveň som
mohla počas roka nahrávať album Oslobodená a môžem povedať, že sme si
to nahrávanie všetci (vďaka väčšiemu času) užili.
Získala si titul Speváčky roka. Čo pre teba znamená?
Pre mňa je najkrajším ocenením a darom to, keď máme koncerty, na ktoré
prídu ľudia, ktorí nám prajú a zdieľame spolu nejakým tajomným spôsobom
naše životy. Najkrajšie je to, ak moje piesne niekoho tešia alebo ak niekomu
čo i len trošku pomáhajú. Čo sa týka titulu Speváčka roka, vážim si ho pretože to nie je o soške, ale je to o hlasoch, ktoré tam poslali naši
fanúšikovia. Dali si tú námahu a poslali svoje hlasy. Najväčší potlesk ale aj tak
patrí tomu, kto mi dal tento dar. Bohu.
Ako sa na teba pozerajú kolegovia – celebrity? Nemáš pocit, že tam
nepatríš? Alebo práve naopak?
Vôbec neriešim nejaké rozdiely medzi veriacimi a neveriacimi. Aj moji
kolegovia sú niektorí veriaci, iní nie, a nikto preto nie je viac ani menej. Tak
ako prijímam ja, verím že prijímajú aj mňa. Nedá sa hodnotiť kam patríme
podľa toho ako sme veriaci. Určite je ľahšie rozprávať sa o duchovných

veciach v prostredí mojich priateľov, s ktorými zdieľame hodnoty, ale žiť
svoju vieru dokážem aj mimo svojho spoločenstva. Aj mať rada ľudí dokážem
- či sú veriaci, alebo nie.
Dnes nie je veľmi populárne byť veriacim človekom. Nevnímaš to, že ti
to bráni ku väčšej popularite? Aj keď osobne si myslím, že to veľmi
neriešiš.
Ak by mi to, že som veriaca bránilo niekde koncertovať, tak by som tam ani
koncertovať nechcela. Popularitu vôbec nevnímam ako niečo, po čom som
túžila, alebo za čím by som išla, preto sa ani nezamýšľam nad tým, či mi niečo
na ceste ku nej bráni. Moja cesta nie je za popularitou, ale za tým, aby som
mohla robiť čo ma baví, aby som tým mohla tešiť ostatných a aby som tento
život prežila dobre, čestne, hoci nie dokonalo, ale aspoň s túžbou zanechať
po sebe trošku dobra.
Čo by si odkázala mladým ľuďom, ktorí sa boja, možno hanbia vyjadriť
za svoje hodnoty. Ktorí sa pridajú k davu, aby neboli iní.
Ja poznám veľa mladých, ktorí sa neboja ísť proti davu. Dokonca sú mi mnohí
aj vzormi v tom, akí sú odvážni. Žijú svoju vieru, prijímajú však ostatných a
nehanbia sa byť takí, ako cítia a veria. Je ľudské aj padnúť a možno sa občas a
nechať strhnúť davom, ale je dobré, ak je naše svedomie bdelé, aby sme
dokázali vrátiť a rozpoznať kadiaľ máme ísť. Tiež sa mi to nie vždy darí, ale
modlím sa za to.
Keď sme už pri mladých ľuďoch. Aká si bola ty žiačka? Ako si spomínaš
na školské časy?
Ja som bola veľmi neposedná a živá, takže učitelia asi zo mňa veľkú radosť
nemali:-). Nebola som však zlá žiačka, učila som sa celkom dobre, ale iba
predmety ktoré ma bavili. Vždy ma bavila slovenčina, literatúra, slohy a
telesná.
Pamätáš si aj na predvianočný čas v škole?
Pamätám si hlavne na predvianočný čas počas strednej školy. Boli sme
výborný kolektív a mala som tam veľmi dobré kamarátky, s ktorými sme si
vždy niečo darovali, piekli sme medovníčky, chodili ku sebe na návštevy…
Ako tráviš Vianoce. Máš rada tento čas? A Ježiško k Vám chodí ☺?
Posledné roky sú Vianoce pre mňa také trošku iné, pretože sa snažím na
Štedrý deň vždy ísť aj zaspievať tam, kde nemajú možnosť byť doma. Večer
potom prídem aj domov ku rodičom a sme spolu, rozprávame sa, máme
štedrú večeru a iba si v pokoji užívame jeden z najkrajších sviatkov v roku.
Ako vyzerá váš Štedrý deň, aké máte zvyky?
Asi ako každá rodina aj my mávame štedrú večeru, kapustnicu, rybu. Na
začiatku sa všetci pomodlíme, potom večeriame a po večeri sa rozprávame. O
darčekoch to u nás už vôbec nie je, hoci vždy si nejaký maličký pod

stromčekom nájdem. Mám rada aj polnočné sväté omše, ale minulý rok som
nebola. Verím, že tento mi to vyjde.
Nepremýšľala si nad Vianočným albumom? Vianočným turné?
Samozrejme teraz sa to nedá, ale možno v budúcnosti.
Vianočné turné sme mali minulý rok:-). Volalo sa Hudobný darček a hrávali
sme s kapelou v rôznych kostolíkoch po celom Slovensku. Preto sme tie
koncerty nazvali darčekmi, lebo boli pre všetkých zadarmo. Koncerty pred
Vianocami majú krásnu atmosféru, preto asi aj všetky kapely radi robia turné
v takom podobnom čase:-). A vianočný album? Zatiaľ mi asi stačí sem tam
nahrať nejakú vianočnú pesničku, na vianočný album to asi zatiaľ nevyzerá.
Čo si najviac želáš do Nového roka ?
Aby sme na seba boli dobrí, aby sme si dokázali odpustiť krivdy, aby sme sa
mali radi, aby sme sa nesúdili preto, že niekto má iné názory, vierovyznanie,
výzor. Aby sme sa prijímali, potešovali, aby sme dokázali vyriešiť a prelomiť
aj veci, ktoré si so sebou možno už roky ťaháme. Aby sme súdenie prenechali
tomu najlepšiemu sudcovi a aby sme naše roky života prežili pekne:-)
Chcela by som ťa poprosiť o pár slov pre našich žiakov? Čo by si im
odkázala?
Všetkých vás veľmi pozdravujem, prajem vám požehnané sviatky a verím, že
sa niekedy vidíme aj na nejakom tom koncerte, alebo len tak. Ďakujem že
som mohla mať rozhovor vo vašich novinkách.
žiaci Mediálneho záujmového útvaru,
Eva Chrkavá, asistentka učiteľka, vedúca Mediálneho záujmového útvaru

Olympiáda zo SJL
Dňa 22. októbra 2020 sa uskutočnilo školské kolo 13.
ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom
prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné
zručnosti žiakov základných škôl v materinskom
jazyku.
Školského kolo olympiády tvorili 2 časti:
1. Test – bolo potrebné vyriešiť úlohy z hľadiska jednotlivých
jazykových rovín.
2. Písomná časť – transformácia textu správy (téma Noc v knižnici)
na rozprávanie s prvkami opisu

V školskom kole sa O zo SJL ešte v prezenčnej forme zúčastnili títo žiaci:
Beňačková, Kristína, Slávik, Tomáš, Hrončok, Ondrej, Sedlár, Andrej,
Rochovská, Ema, Bartošeková, Laura, Drábiková, Laura a Petrová, Lucia.
Školské kolo OSJL viedla pani učiteľka Rastislava Macková. Odborná porota
pracovala v zložení predmetovej komisie SJL.
Po zhodnotení výkonov a spočítaní bodov získaných za jednotlivé časti sa
víťazkou školského kola stala Lucia Petrová z 9. A, ktorá našu školu
reprezentovala v okresnom online kole. To sa uskutočnilo formou
elektronického testu dňa 27. 11. 2020 v čase od 9:00 do 10:00. Naša žiačka
sa umiestnila na siedmom mieste zo štrnástich, do krajského kola teda
nepostupuje. Všetkým zúčastneným žiakom patrí vďaka za prejavené
vedomosti, komunikačné a čitateľské zručnosti.
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B

Globálna výchova s deviatakmi
V súčasnej dobe globalizácie sa v školskom prostredí už
pár rokov skloňuje pojem globálna výchova. Globálna
výchova je pomerne mladou koncepciou vyučovacieho
procesu. Jej všeobecným cieľom je pripraviť žiakov na
život v 21. storočí. Úlohou globálnej výchovy je
motivovať
a
vyzbrojiť
žiakov
vedomosťami,
zručnosťami, schopnosťami i postojmi potrebnými
k tvorivému a pozitívnemu riešeniu globálnych problémov. Kľúčovou
podmienkou je vytvorenie systémového pohľadu na svet. Ak sa globálne
problémy ľudstva majú pozitívne vyriešiť, je potrebný posun hodnôt.
Globálna výchova ako súčasť európskej výchovnej koncepcie spája otázky
rozvoja človeka, spoločnosti a životného prostredia. Jej zložkou je európska
výchova, ktorá má prispievať k identifikácii s európskymi hodnotami, k
rozvoju schopnosti podieľať sa na európskom dianí a prispievať k rovnováhe
medzi individuálnymi, národnými a globálnymi postojmi.
Jeden októbrový piatok ešte pred začatím dištančnej výučby sme na hodine
slovenského jazyka a literatúry so žiakmi 9. A realizovali aktivitu s názvom
(Ne)urazíš sa z príručky pre pedagógov Globálne vzdelávanie v predmete
slovenský jazyk a literatúra.
Aktivita sa zameriava na jazyk a jeho
nevhodné použitie v komunikácii. Príklady pomenovaní ľudí s mentálnym
postihnutím, ktoré sa používali v minulosti, ukazujú, ako sa spoločenské zmeny
prenášajú aj do zmien v jazyku. Žiaci a žiačky o nich spoločne diskutovali,
hovorili o ich použiteľnosti kedysi a dnes, o ich význame, ako aj o dôležitosti
zrozumiteľnej a rešpektujúcej komunikácie. V rámci cvičenia potom

rozdeľovali ďalšie slová do troch skupín – ako vhodné, nevhodné, neznáme.
Aktivita bola zakončená diskusiou, sprevádzanou doplňujúcimi otázkami.
Deviataci s prekvapením zistili, že majú na mnohé oslovenia rozdielny názor.
To, ako porozumeli niektorým osloveniam, bolo podnetom pre spoločnú
diskusiu. Tá viedla k uvedomeniu, že aj veci, ktoré sa nám zdajú na prvý
pohľad rovnaké, môžeme každý vnímať inak.
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B

Vlastná tvorba
Tvorivé vianočné písanie
Do tejto aktivity sa zapojili žiaci 4. D triedy spolu s triednou učiteľkou J.
Hainovou. Žiaci písali, tvorili, objavovali krásu jazyka. Týmto efektívnym
spôsobom vyučovania sa zbavili zábran pri vlastnom písomnom prejave
a zároveň našli v sebe skryté možnosti, tvorivý potenciál, ale rozvíjali si aj
zdravé sebavedomie, sebarealizáciu a s tým spojené sociálne učenie. Takéto
vyučovanie sa deťom veľmi páčilo. Učenie, ktoré rozvíjalo ich osobnosť,
cítenie, predstavivosť a fantáziu. Veď si to sami prečítajte a uvidíte.
Karolína Božiková
Vianoce už prichádzajú,
stromček mám už hotový,
pod stromčekom darčeky.
Vonku sniežik letí
a hrá sa tam veľa detí.
Sebastián Jankula
Ježiško už prichádza,
darčeky nám roznáša.
Kalendár si pripravíme
a Vianoce oslávime.
Topánka tiež pripravíme,
Mikuláša prekvapíme.
Katarína Pitronová
Sniežik sa nám chumelí,
zima je už tu!
Ježiško aj s Mikulášom
dávno sú už tu!

Po večeri von bežíme,
všetci sa veľmi tešíme.
Pod stromčekom veľa darčekov
a pre nás veľa splnených snov.
Gabriela. Dragulová, koordinátorka časopisu 3bečan, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1.D
Jarmila Hainová, učiteľka 1. stupňa, , triedna učiteľka 4.D

Ako na lenivosť...
V kontexte školskej výchovy a vzdelávania je lenivosť
a prokrastinácia zžitým fenoménom, ktorý sa dotýka
priamo subjektov výchovno-vzdelávacieho procesu,
a to rovnako žiakov a študentov ako ich učiteľov
a mentorov. Slovník cudzích slov (Kolektív autorov,
2005) definuje prokrastináciu ako chorobné odkladanie
dôležitých úloh na neskôr. Lenivosť v porovnaní
s prokrastináciou je skôr fyzickou záležitosťou, keďže dôsledkom lenivosti
je úplná nečinnosť. V prípade prokrastinácie je prospešná produktívna
činnosť nahradená tou neproduktívnou. Príčinou oboch môže byť
nedostatok vnútornej incentívy, vonkajšej motivácie alebo absencia nátlaku
z vonkajšieho prostredia organizovať si svoj čas a pracovné úlohy. Účinnou
intervenciou ako eliminovať lenivosť a proskrastináciu je správne
identifikovať demotivátor pracovnej činnosti. Tým môže byť nedostatok
vonkajších, ale i vnútorných podnetov, upadnutie do negatívneho
stereotypu – nuda. Dôsledkom osobnej rezignácie a podľahnutiu lenivosti
a prokrastinácii je zhoršený prospech a strata profesijného kreditu.
Naštrbená sebaúcta sa prejavuje vo vzťahu nielen k samému sebe, ale i
v zhoršených medziľudských vzťahoch, a to rovnako tých pracovných ako aj
privátnych. To, čo sa spočiatku javí iba ako jedna päťka z písomky alebo
mechanicky odučená hodina bez osobnej citovej zaangažovanosti, tak ľahko
môže prerásť do sebadeštruktívnych pocitov menejcennosti, vnútornej
vyprázdnenosti a výčitiek. Čím dlhšie žiak alebo učiteľ zotrváva v tomto
momente nekonečnej lenivosti a prokrastinácie, tým ťažšie sa potom
zaraďuje do aktívneho spôsobu života.
Na začiatku procesu návratu do produktívnej činnosti a sebarealizácie je
sabauvedomenie, tzn. uvedomenie si svojho aktuálneho stavu,
vyplývajúceho z nespokojnosti. Druhou dôležitou fázou je práca na
mentálnej sebadisciplíne – odstránení všetkých vnútorných faktorov –
pocitov (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev...)., ktoré sú hostiteľským podložím

pre lenivosť. V tejto fáze je dôležité orientovať sa na pokoru a vnútorný
pokoj, ktorý možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom viery, štúdia
odbornej literatúry alebo odbornej pomoci psychológov, supervízorov
a koučov. Tretia fáza, ktorá už vedie priamo k činnosti, je plánovanie.
Plánovanie by nemalo vychádzať len z aktuálnych možností žiaka alebo
učiteľa, ale malo by zahŕňať aj dosiahnuteľné sny, túžby a ambície.
Postupnosťou malých krokov možno dosiahnuť veľké ciele. Pri realizácii
svojho plánu je rovnako ako sebadiciplína dôležitá interakcia a kooperácia
s okolím. Pozorovaním okolia so sústredením sa na pozitívne príklady
možno nachádzať motivanty a stimuly k naplneniu plánu.
V školskom prostredí plnom rôznorodých svetonázorov a individualít
možno svoj potenciál nielen zrkadliť, ale najmä s plným nasadením napĺňať.
Človek počas života prechádza rôznymi etapami, ktoré sú neraz zložité
a vyčerpávajúce, a to či už ide o mladého neskúseného žiaka alebo životom
skúšaného učiteľa. Vzájomná úcta, rešpekt a prejavenie záujmu o toho
druhého môže byť nápomocné, pretože môže byť práve tým zlomovým
okamihom, kedy si aj ten najväčší lenivec povie: A už dosť!
Literatúra
Petra Ludwiga: Konec prokrastinace. Brno: Jan Melvil publishing – 2013. 271 s. ISBN
9788087270516.
Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd. Spracoval kolektív autorov.
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. 1054 s. ISBN 80-10-003816.

Sebastián S, 6. B
Slovo lenivosť chápem tak, že keď je niekto lenivý, nechce sa mu nič robiť. Keď
som lenivý, vždy ju musím prekonať a spraviť to, čo musím.
Šimon Š, 6. B
Lenivosť je, keď ležím, spím, jem nezdravo, nechodím von a hrám sa. Nakoniec
lenivosť vždy musím prekonať sám.
Mário B, 6. B
Lenivosť je to, keď sa nechce niekomu pracovať, radšej by robil inú prácu ako
tú, ktorú práve má. Niekedy sa mi lenivosť podarí prekonať a niekedy nie.
Potom sa musím viac učiť a dobehnúť zameškané.
Monika M, 6. B
Ničnerobenie, pozeranie do telefónu, ležanie a hranie hier – to je podľa mňa
lenivosť. Nakoniec sa premôžem a idem sa bicyklovať, pomáham mame, alebo
idem aspoň von s kamarátkami.
žiacka redakcia, Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B

iBobor
V roku 2004 založila prof. dr.
Valentina Dagienė v Litve informatickú
súťaž.
Symbolom súťaže sa stal
usilovný, inteligentný a čulý bobor,
preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v
angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický
bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V
školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do
nej 2 977 217 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o
informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce
iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a
kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
V dňoch 10. – 16. novembra 2020 sa uskutočnil už 14. ročník celoslovenskej
informatickej súťaže iBobor. Žiaci z našej školy sa do nej zapojili a súťažili v
troch kategóriách: KADETI (8. a 9. ročníky), BENJAMÍNI (6., 7. ročníky) a
taktiež, ako je už zvykom, i žiaci prvého stupňa spolu s piatym ročníkom –
kategória DROBCI (2. a 3. ročníky) a BOBRÍCI (4. a 5. ročníky).
Koordinátorkou pre prvý stupeň bola pani učiteľka Z. Grauzlvá. Žiaci
prvého stupňa riešili iBobra súťažne v škole v počítačových učebniach, žiaci
druhého stupňa riešili iBobra Karanténa online z domu i počas online hodín
informatiky. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.
Tomáš Kováčik, hlavný koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B

Olympiáda v ANJ
Dňa 1. decembra 2020 sa uskutočnilo školské
kolo olympiády v anglickom jazyku. Do
školského kola sa prihlásili žiaci 6., 7., 8. a 9.
ročníka. Aj tento školský rok súťažili
v kategórii 1A – žiaci 6. a 7. ročníka
a v kategórii 1B – žiaci 8. a 9. ročníka.
Súťažili písomnou formou v slovnej zásobe, gramatike, v čítaní
s porozumením a v počúvaní.
Dňa 4.decembra 2020 pokračovalo školské kolo Olympiády v anglickom
jazyku, ústna časť ONLINE formou. Ústna časť bola zameraná na
komunikačné zručnosti každého žiaka, schopnosť improvizácie a úroveň
kreativity. Každý žiak, ktorý sa zúčastnil ústnej časti dostal obrázok ako

predlohu a jeho úlohou bolo vytvoriť príbeh. Na prípravu bol stanovený čas
5 minút.
Do tejto časti postúpili žiaci, ktorí dosiahli viac ako polovicu bodov
z písomnej časti. Toto kritérium bolo potrebné k umiestneniu sa na 1., 2. a 3.
mieste zvlášť v kategórii 1A a 1B.
Podľa dosiahnutých bodov v písomnej aj ústnej časti sa žiaci umiestnili
nasledovne:
Kategória 1A:
1.miesto – Juraj Ferenčík, 6.A, 61 z celkového počtu 70 bodov
2.miesto – Adam Snop, 6.A, 54
3.miesto – Natália Galačová, 7.B, 47
Kategória 1B:
1.miesto – Marína Čorňáková, 8.A, 68 z celkového počtu 70 bodov
2.miesto – Kristína Beňačková, 9.A, 65
3.miesto – Lucia Petrová, 9.A, 63
Postupujúcim žiakom Jurajovi Ferenčíkovi a Maríne Čorňákovej srdečne
gratulujeme a držíme palce v reprezentácii školy v okresnom kole.
Anna Godálová, učiteľka ANJ-SJL

Mikulášske vyučovanie prvákov
Veľmi radi realizujeme netradičné formy vyučovania pre deti, aby bolo pre
nich učenie názorné, pestré a aj zábavné, doplnené rozličnými aspektmi
A tak si naši prváčikovia z I. B, I. C a z I. D na začiatku decembra vyskúšali
tvorivé netradičné projektové vyučovanie. Žiaci skúšali, tvorili, pracovali na
interaktívnej tabuli, riešili problémové úlohy aj súťažili. Pracovali pri
tabuli, na zemi, v kútikoch a centrách učenia, v sede, v ľahu..... a to sa im
veľmi páčilo. Všetky aktivity deti robili s veľkou radosťou, nadšením
a takéto vyučovanie ich bavilo, určite si ho v budúcnosti ešte zopakujeme.

Gabriela. Dragulová, koordinátorka časopisu 3bečan, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1.D

Školské kolo dejepisnej olympiády
Dňa 9. decembra 2020 sa uskutočnil 13. ročník
školského kola dejepisnej olympiády. Tentokrát
to bolo online formou. Žiaci súťažili v štyroch
hlavných kategóriách: C-9.roč., D-8.roč., E-7.roč.,
F-6.roč.
Testy, ktoré žiaci vypracovávali obsahovali učivo: v 6. a 7. ročníku
Stredovek život na vidieku, v mestách, v kláštoroch a štátoch, v 8. a 9.
ročníku Významné stredoveké štáty, osobnosti a udalosti v Anglicku, vo
Francúzsku, Sv. ríši rímskej a Pápežskom štáte. V teste boli aj otázky
z regionálnej histórie a z polročného učiva každého ročníka. Celkovo sa
školského kola zúčastnilo 20 žiakov.
Konečné výsledky:
9. ročník – kategória C
1. miesto – Alexandra Tóthová (9. C)
2. miesto – Ondrej Hrončok (9. C)
3. miesto – Jakub Bohunický (9. C) a Nina Emilová (9. B)
8. ročník – kategória D
1. miesto – Patrik Štefkeje (8. D)
2. miesto – Samuel Kollár ( 8. C)
3. miesto – Linda Gregorová a Henrieta Martišková (obe z 8. C)
7. ročník – kategória E
1. miesto – Lukáš Valaský (7. A)
2. miesto – Peter Švajc (7. C)
3. miesto – Tereza Strejčková (7. C)
6. ročník – kategória F
1. miesto – Sebastián Košecký (6. C)
2. miesto – Tomáš Malec (6. B)
3. miesto – Sebastián Schmizing (6. B)
Do okresného kola DO, ktoré sa uskutoční 11. februára 2021, postupujú prví
dvaja žiaci z každej kategórie. Víťazom blahoželáme a držíme im palce
v okresnom kole.
Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL

Pytagoriáda
V stredu a vo štvrtok 9. a 10. decembra 2020 sa konalo
školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.
Vyhlasovateľom Pytagoriády je Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), organizačne ju
zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Je to
súťaž, v ktorej sa spája presnosť s rýchlosťou počítania.
Žiaci riešia 15 úloh v časovom intervale 60 minút. Zapisuje sa im aj čas
riešenia, pretože v prípade, že majú minimálne 10 úloh správne, za každé 4
ušetrené minúty získajú ďalší bod. Úspešným riešiteľom je ten žiak, ktorý
získal aspoň 10 bodov.
Tento rok sa konal už 42. ročník, ktorého sa úspešne zúčastnili i viacerí naši
žiaci. Kategórie P3, P4 a P5 riešili v papierovej forme v škole, P6, P7 a P8
zase online formou. Tí najúspešnejší budú školu reprezentovať v okresnom
kole.
Prehľad zúčastnených a úspešných žiakov:
Kategória

Počet
Počet
Žiaci na 1.-3. mieste
zúčastnených úspešných
P3
18
18
Michal Moravčík, 3. A
Marcel Babala, 3. A
Martin Sitár, 2. A
P4
15
15
Marek Čanky, 4. A
Lukáš Lučanský, 4. C
Marek Foltán, 4. A
P5
11
3
Dávid Babčan, 5. A
Juraj Jelenčík, 5. A
Alexander Bobák, 5. A
P6
10
8
Maxim Kopčan, 6. A
Sebastián Košecký, 6. C
Tomáš Malec, 6. B
P7
7
3
Peter Švajc, 7. C
Liliana Stanková, 7. A
Matúš Burian, 7. A
P8
7
6
Klára Vargová, 8. A
Alexandra Chalupová, 8. A
Christina Chovancová, 8. A
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za podaný výkon, úspešným
blahoželáme a tým, ktorých Okresná komisia matematickej olympiády
a pytagoriády vyberie do okresného kola súťaže, budeme držať palce.

Matematická olympiáda
Matematická olympiáda patrí k tým náročnejším súťažiam. Žiakom sa
hodnotí celý postup riešenia aj s výsledkom. Pozostáva z 2, respektíve 3 kôl.
Najskôr prebieha domáce kolo, kedy žiaci riešia úlohy samostatne a potom
celé svoje riešenie odovzdajú svojmu vyučujúcemu na opravu. Následne sú
najúspešnejší z nich prihlásení do okresného kola. Z prihlásených žiakov za
celý okres vyberá komisia účastníkov. Riešitelia kategórie Z9 – čiže žiaci 9.
ročníka, môžu z okresného kola postúpiť do krajského kola.
V decembri sa končí domáce kolo 70. ročníka matematickej olympiády v 5.
a 9. ročníku.
V kategórii Z5 sa domáceho kola zúčastnili 10 žiaci, kategórii Z9 5 žiaci. Po
vyhodnotení budú tí najšikovnejší prihlásení do okresného kola.
Domáce kolo v kategóriách Z6, Z7 a Z8 prebieha takmer do konca februára,
čiže žiaci majú stále možnosť sa zapojiť a ukázať, čo v nich je.
Sme veľmi radi, keď dokážeme žiakov motivovať aj k činnostiam mimo
vyučovania, v ktorých spoja svoje schopnosti, vedomosti a šikovnosť
a urobia čosi viac nielen vo svojom mene, ale aj v mene našej školy.
Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF
Martina Vöpy, výchovná poradkyňa, učiteľka MAT-SJL

Mikuláš navštívil školu
Dňa 7. 12. 2020 zaklopala na dvere
našej školy na Tribečskej ulici vzácna
návšteva – sv. Mikuláš. Sprevádzali ho
dvaja anjeli a traja čerti. Ako býva
dobrým zvykom, zavítal medzi tých
najmenších a radosť urobil žiakom
prvého stupňa. Mikuláš spolu so
svojimi pomocníkmi našich žiakov
trochu preverili, či sú v škole usilovní,
či sa učia a poslúchajú. Mikulášov kôš bol plný dobrôt, ktoré pomáhali
rozdávať anjeli. Mikulášske balíčky si deti zaslúžili pripravenou básničkou,
ale aj špeciálnym rytmickým vystúpením s hudobnými nástrojmi. Mikuláš
priniesol medzi školské lavice okrem sladkostí skvelú vianočnú atmosféru,
smiech a radosť. Ďakujeme Mikuláš a o rok príď zas.
Andrea Matejová, vedúca ŠKD, vychovávateľka
Miroslava Patai, vychovávateľka

Olympiáda v NEJ
Dňa 27. novembra sa v našej škole uskutočnilo školské
kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Samuel Držík zo 7.
A triedy získal v kategórii 1A prvé miesto a vybojoval si
postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári
2021.
Olympiáda v nemeckom jazyku je jednou z foriem
dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a jej cieľom je
rozširovať a prehlbovať ich komunikačné zručnosti. V tomto čase plní však
aj motivačnú úlohu a ukazuje žiakom možnosti ďalšieho osobného rastu.
Samko je žiak s veľkým záujmom o nemčinu a ukázal to i v tejto súťaži.
Vynikajúco zvládol písomnú časť, ktorá pozostávala z gramatického testu,
čítania s porozumením a počúvania s porozumením. V ústnej časti
vyfabuloval zaujímavý príbeh, viažuci sa k danému obrázku a svoj rozhľad
nechal vyniknúť pri ekologickej téme.
Samuel Držík si týmto zabezpečil postup do okresného kola, ktoré sa
uskutoční v januári 2021. Budeme mu v jeho snažení držať palce a prajeme
mu veľa úspechov.
Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-RUJ-VYU, triedna učiteľka 7. B
Adriana Gočová, učiteľka NEJ-BIO

ŽOLÍK

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 január a február. Jeden žiak
môže za obdobie využiť 1 žolíka.

OSLOBODENIE 1 ústne skúšanie alebo 1 online hodina
JANUÁR/FEBRUÁR

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,
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Z lásky si darovať niečo milé,
tešiť sa na spoločné chvíle,
mať v srdci pokoj a v duši radosť,
to je to pravé kúzlo Vianoc.
V tomto čase zázračnom,
nech prežijete nádherné chvíle pri stole spoločnom.
Krásne Vianoce v kruhu najbližších,
v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia,
radosti a vzájomného porozumenia
Vám všetkým zo srdca želá vedenie školy!

