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Úvodník
Milí žiaci a učitelia, všetci už netrpezlivo
očakávame príchod najkrajších sviatkov roka
– Vianoc. Obdobie očakávania pre mňa
vrcholí pri štedrovečernom stole. Naším
prvým vianočným jedlom býva vyprážaný
kapor s chrumkavými zemiakmi. Mňam!
A aby som nezabudol na mliečnu hríbovú
polievku. Verím, že Vianoce prežijete v kruhu
rodiny. Na tej naozaj záleží. Podľa predpovedí
meteorológov bude táto zima poriadne chladná. Preto netreba pri
romantických prechádzkach námestím, pokrytým snehovou perinou
(teším sa na sneh), zabúdať na teplé čižmy a kabáty.
Pred Vianocami ešte v predprázdninovej nálade vám prinášame tradične
3bečan s novými aktuálnymi témami. V redakcii máme všetci radi prírodu
a záleží nám na jej ochrane a zveľaďovaní, preto v 3bečane porovnávame
ekologickosť elektronických áut s autami na palivo.
V súvislosti s Vianocami nás zaujímalo, ako vnímajú Vianoce naši najmenší
spolužiaci, preto sme sa ich pýtali... Určite vás pobavia rubriky: Viete, že,
Vtipy a Tajnička.
Každý rok našu redakciu opúšťajú najstarší žiaci, ale zároveň prichádzajú
noví redaktori. Podľa záľub nových členov redakcie sa obmieňajú i témy
rubrík. V tomto čísle nám noví redaktori prinášajú rubriky: Urob si sám,
Naši kamaráti, Nástenková polícia, Hry a iné. Nezabudlo sa ani na
umelecké črevá – tentoraz prekvapili naši najmenší spolužiaci.
Najexkluzívnejším článkom tohto čísla je rozhovor so stálicou
v pedagogickom zbore a obľúbenou pani učiteľkou Rastislavou Mackovou.
Rozhovor s ňou bol pre našich redaktorov zážitkom.

V známej piesni sa spieva: „Každý deň budú vraj Vianoce...“ Presne to by
som Vám chcel v mene celej redakcie zaželať do blížiaceho sa nového
roka. Všetkým zo srdca želáme, aby každý deň v roku 2017 boli Vianoce!
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Aké sú nové knihy
v knižnici?
Niektoré novinky sú vymenované
na školskej stránke a ostatné si
môžete prísť pozrieť do knižnice,
napr. Denník malej blondínky 1,
2, Džínsový denník, Spirit
Animals...
Objaví sa v knižnici
nejaký spisovateľ?
V spolupráci s mestskou
knižnicou sa pokúsime zúčastniť
besedy, ale meno autora zatiaľ
nevieme, lebo spisovatelia majú
tiež nabitý program.

Mgr. Alexandra Mrižová

Tešíte sa na Šalianskeho
Maťka?
Áno, výkony žiakov sú vždy
výborne.
Aké sú najpožičiavanejšie knižky ?
Anglická beletria, Klub záhad,
Príšerná veda, Minecraft a iné.
Aké sú nové
cudzojazyčné knihy?

Otváracie doby:
Pondelok: 12.40 - 14.00 hod.
Utorok: 12.40 - 14.00 hod.
Streda: 12.40 - 14.00 hod.
Štvrtok: ZATVORENÉ
Piatok: 12.40 - 14.00 hod.

Životopisy osobností, rományDavid Beckham, Tom Cruise,
Biely tesák, John Lennon...
Páči sa vám práca
v knižnici?
Áno, je tam ticho a práca
s knižkami ma baví.
Natália Mikušová, Sabina Sekmanová, 6. A

Uro si sám mini vianočný stromček
Potrebujeme:

Postup:

tvrdý papier A4

Z tvrdého papiera si uroníme

lepidlo

kornútok a prilepíme lepidlom.

vianočnú girlandu

Sekundovým lepidlom si prilepíme

sekundové lepidlo
mašľu
nožnice

girlandu ľubovoľnej farby
špirálovo.
Nakoniec už len prilepíme mašľu
na vrch stromčeka. Na ozdobenie
a na pekný efekt môžete pridať aj
vianočné svetielka.
Michaela Bujnová, 7. B

Elektronické autá vyrábajú viac CO2 ako
normálne spaľovacie autá
Bežný človek si myslí, že elektronické autá až tak neškodia
životnému prostrediu ako obyčajné autá na pohon nafty alebo ropy.
Opak je pravdou. Aj keď oxid uhličitý je pre naše stromy výborný,
nadmerné množstvo oxidu uhličitého môže spôsobiť stenčenie
ozónovej vrstvy, alebo môže dôjsť k úplnému pretrhnutiu, alebo sa
môže spraviť veľká diera. Je to na nás, ako si to predstavíme, jedno
je isté – môže to mať fatálny dôsledok. Cez ozónovú dieru prechádza
ultrafialové žiarenie, ktoré zabíja bunky, teda vlastne aj nás ľudí.
Toto ultrafialové žiarenie spôsobuje klimatické zmeny (globálne
otepľovanie), napríklad topenie ľadovcov, ktoré môže spôsobiť
fatálne zvýšenú hladinu mora o niekoľko centimetrov. Tá môže
zaplaviť rôzne štáty pri mori. Tak sme sa dopracovali k tomu, aké
fatálne dôsledky môže mať globálne otepľovanie. Troška som

odbočil od témy, tak sa k nej vrátim. V súčasnosti sa za veľký
pokrok považuje elektrotechnický automobil, dokonca je tento
automobil predajcami označovaný ako výrobca nulovej emisie.
Pravda je však iná. Odhliadnuc od toho, koľko sa spotrebuje emisie
pri výrobe batérií, ale aj samotného automobilu, musí byť každému
jasné, že elektrinu, ktorou sa dobíja samotná batéria, je potrebné
vyrobiť v elektrárni. Teda emisie budú v skutočnosti závisieť od
energetického mixu konkrétnej krajiny – či sa elektrická energia
vyrába prevažne spaľovaním fosílnych palív alebo z tzv.
obnoviteľných zdrojov.
Zdroj: Zem&Vek Mesačník – október 2016, Skutočné emisie elektromobilov.
Jakub Vizičkanič, 9. D

Hurá,Vianoce ( a n k e t a )
Našim najmenším sme položili tri otázky: 1. Aký darček by si chcel/a
od Ježiška? 2. Chystáte sa tento rok navštíviť vianočné trhy?
3. Strávili ste niekedy Vianoce mimo domova?

Lilianka Stanková 3. A 1. Dron, lebo by patril do
mojej zbierky. 2. Áno, chodievame na trhy každý rok.
3. Nie, lebo som rada, keď sme spolu doma.

Lukáš Adamjak 3. A 1. Lego, lebo sa mi páči. 2.
Áno, zvyčajne chodievame. 3. Nie, viacej sa mi
páčia Vianoce, keď som doma.

Dário Pakši 4. A 1. Lovec duchov je to veľmi dobrá
hra. 2. Nie, väčšinou nechodievame. 3.Nie, nerád
cestujem.

Samuel Seleš 3. B 1. 3-poschodovú tortu, lebo rád
maškrtím. 2. Áno, rád si kupujem vianočné ozdoby.
3. Áno u mojej babky v Prahe.

Tereza Daňová 2. D 1. Robotické žriebä, mám
rada kone. 2. Áno, ale nie do Topoľčian. 3. Nie,
rada som doma.
Samuel a Šimon Petrovci, 6. A

Vianoce v skratke
vo zvykoch a tradíciách
šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa
pod obrus na štedrovečernom stole a mali
zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas
budúceho roka rozmnožili a pribudlo ich
cesnak – symbol zdravia
modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali poďakovať
za jedlo, ktoré máte a spoločne sa pomodliť
orechy – počas štedrej večere nemôžu na
stole chýbať ani orechy, ktoré sa po nej
nahádžu do každého kúta v príbytku, aby bola

v dome rovnaká hojnosť ako v Štedrý deň, aj počas celého roka
jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, ktorý dodržiava veľa ľudí.
Podľa starej zvyklosti by sa mal totiž jeden tanier prestrieť aj pre
náhodného hosťa. Jedná sa o symbol milosrdenstva a
spolupatričnosti. Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so
zosnulými členmi rodiny, pre ktorých je prestreté
Nina Szabová, 7. B

Zaujalo nás: očné

klamy

Čo je na obrázku? Koľko má vôbec nôh?

Prečo?

(hádanka)

Jeden muž žije na desiatom poschodí a každý deň zíde do práce
výťahom. Ale keď sa večer vracia, ide na siedme poschodie výťahom a
potom peši po schodoch na desiate poschodie. Priamo na desiate
poschodie ide výťahom, iba ak je ešte niekto vo výťahu, alebo ak v ten
deň pršalo.
Prečo?
ODPOVEĎ: Ten muž je trpaslík (je menší než ostatní ľudia). Nedočiahne (ani
nevyskočí) na tlačidlo pre desiate poschodie. Ale môže požiadať ostatných vo
výťahu, aby zapli jeho tlačidlo alebo ho môže stlačiť dáždnikom.
Nina Szabová, Michaela Bujnová, 7. B

Rozprávali sme s pani

učiteľkou Mackovou...
Ako dlho pôsobíte na našej škole?
Hneď, ako som ukončila školu, som išla
pracovať sem. Čo bolo v roku (zamyslenie)
1990. Minulý rok to bolo 25 rokov, ale
nemala som čo oslavovať.
Na akých školách ste sa vzdelávali? Aké
boli vaše obľúbené predmety?
Vzdelávala som sa na topoľčianskom gymnáziu a potom na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi moje obľúbené
predmety patrila slovenčina a literatúra, aj som recitovala. Na základnej
ma napríklad veľmi bavila hudobná. Mám aj hudobné vzdelanie, hrala som
na husliach, spievala a tancovala.
Koľkým triedam ste už boli na našej škole triednou učiteľkou?
(smiech). Raz... dva... tri... štyri... Toto by mala byť piata trieda.
Aké predmety učíte na našej škole?
Slovenčinu a literatúru. Ale keď som začínala, učila som viac dejepis.
S ktorými pani učiteľkami
s nimi spokojná?

alebo pánmi učiteľmi máte kabinet? Ste

Áno, som. Kabinet mám s pani učiteľkou Pavlovičovou a novou pani
učiteľkou biológie, pani Jamborovou. S obidvomi si dobre rozumieme.
Medzi mojich „favoritov“ patria napríklad páni učitelia Kopčan a Kováčik
a pani učiteľky Červeňanská a Pavlovičová. Posledné dve menované a ja
sme boli spolužiačky na gymnáziu.
Ste spokojná s tým, ako sa učí na tejto škole?
Samozrejme, dá sa ešte niečo zlepšiť, ale ja som na tejto škole veľmi rada,
pretože je to moja „materská“ škola. Keď som sem nastúpila, tak som si
k nej spravila vzťah a nemala som nejaké ambície túto školu zmeniť.
Prežila som tu veľa dobrého aj zlého. Ja tu rada som, aj rada učím.

Máte/mali ste nejakú obľúbenú triedu alebo žiakov?
Mám rada vtipných a veselých žiakov. Mám rada, keď má hodina „spád“ a
nie je to nuda, akože keď všetci spia, alebo sú ticho, keď nikto nič nehodí
do pléna. Určite boli v každom ročníku aj takí, ktorých si pamätám doteraz
a aj sa s nimi dodnes stretávam. V každej triede sa niekto našiel. Bolo len
zopár takých, čo sa u mňa úplne zle zapísali.
Máte radi Vianoce?
Áno, mám veľmi rada Vianoce. Sú to moje obľúbené sviatky. Zapálim si
sviečky, pustím nejakú dobrú hudbu. Cez Vianoce sa vôbec nestresujem.
Nič neprežívam, nerobím žiadne veľké nákupy. Petardy a podobné veci
úplne neznášam. Tiež mi veľmi pomáha manžel. Darčeky sú nakúpené už
v októbri alebo v novembri. Žiadne extra varenie ani pečenie – všetko v
norme. Na školu cez Vianoce nemyslím a veci do školy samy osebe domov
nenosím už ani počas celého roka.
Chodíte cez Vianoce na dovolenky alebo skôr zostávate doma?
Trávim Vianoce tu v Topoľčanoch. Mám rada takú pohodičku a domácu
rodinnú atmosféru. Ale chodievam aj von z mesta do Kuzmíc na
prechádzky do prírody. Zakúrime si v kozube a tak.
Ktoré tri veci máte z Vianoc najradšej?
Linecké koláčiky (smiech), sviečky... a nejakú vianočnú hudbu.
Ako sa vidíte o desať rokov?
O desať rokov sa vidím ešte stále na tejto škole. Ale pravdepodobne v dosť
zlom psychickom stave. A ak by som tu mala byť ešte 20 rokov, tak by ma
museli žiaci voziť na vozíku z triedy do triedy. Veľkou prekážkou je
zábudlivosť. Obávam sa, že netrafím do správnej triedy.
V čom vidíte zmysel života?
Ja som rodinne založená, takže zmysel života vidím v rodine. A v tom, že
robím niečo, čo má zmysel, čo ma aj napĺňa, hoci nie som so všetkým
spokojná.
Lukáš Varga, Tomáš Mikát, 9. A

Škrečok je nočné zviera, je teda
aktívny hlavne v noci.
Prepchá sa až cez 1.5 cm veľkú
dieru.
Škrečka nechováme v žiadnej
krabici, pretože by ju mohol rozhrýzť,
najvhodnejšia je klietka.
Škrečky sa dožívajú do 2 - 3 rokov,
niektoré sa dožívajú až 5 rokov.
Škrečky sú dlhé 7 až 8 centimetrov.
Škrečok jedáva banán, jablko, hrozno, obilie, ovos a arašidy.
Škrečok sa veľmi rád hrá, preto je potrebné do
klietky pridať nejaké hračky.

Natália Mikušová, 6. A

majstrovstvá topoľčianskeho okresu
v šachu
Opäť sa raz v našom meste hrali Majstrovstvá okresu Topoľčany
v šachu. Tento rok sa uskutočnili na Základnej škole sv. Dona Bosca
v Topoľčanoch v piatok 18. novembra 2016. Riaditeľom turnaja bol
Mgr. Andrej Sitár a hlavným rozhodcom bol dobre známy na našej

škole Martin Bujna. Hralo
sa tradičným švajčiarskym
systémom na 7 kôl
s hracím tempom 2 x 15
minút. Súťažiť sa malo
v dvoch kategóriách: dievčatá ZŠ a chlapci ZŠ, ale
pre nedostatok hráčok
súťažili obe kategórie spolu. Naše úspechy boli nasledovné: 2. miesto
Lukáš Varga (9. A) – 5, 5 bodu, 4. miesto Martin Beláň (5. A).
Lukáš Varga, 9. A

Ak máš rád plošinovky, Super Meat Boy je presne pre teba. Budeš tam
hrať za červenú postavičku z mäsa, ktorá sa snaží zachrániť svoju priateľku
pred zlým zárodkom v nádobe v smokingu. Viem, znie to divne...
-

Viac ako 300 úrovní, päť kapitol
Level editor (iba cez PC)
16 odomknuteľných postáv
Dosť ťažké, takže ak si dokážeš rozbiť mobil pri Geometry Dash, tak
si toto radšej nekupuj :)

Vesmírna hra, v ktorej sa snažíš prežiť. Môžeš vytvárať stroje, rakety,
čokoľvek postavať, zničiť. Musíš nachádzať suroviny aby si prežil.
- Veľmi veľký náhodne generovaný svet
- Planéty, asteroidy, nepriateľské lode, stanice
- Aj multiplayer
- Hra je ešte vo vývoji, čiže do hry sa môže pridať ešte veľa nových

Pretekárska hra s veľkým otvoreným svetom a s prepracovanou grafikou.
V tejto hre môžete pretekať s kamarátmi po skoro celej Amerike.
- Otvorený svet – celé Spojené štáty americké
- Veľa áut, misií
- Extrémny multiplayer

Tomáš Mikát, 9. A

1) Prvý vianočný stromček bol
podľa dochovaných záznamov
ozdobený v roku 1510 v lotyšskej
Rige.

Odtiaľ

sa

tento

zvyk

dostal do nemeckých krajín a
ďalej potom i ku nám. Predtým sa
tiež

stromček

v

domácnostiach

zavesoval hore nohami na strop.
2) Tichá noc v 300 jazykoch
Najznámejšia vianočná koleda má už 200
rokov a spieva sa v 300 rôznych jazykoch. Po
prvýkrát zaznela na Vianoce v roku 1818 v
kostolíku v rakúskom Oberndorfe. Text napísal
duchovný Joseph Mohr, učiteľ Franz Gruber
skomponoval melódiu.
3) Socha pod stromčekom! Najväčším Vianočným
darčekom v histórii bola v roku 1886 Socha Slobody
darovaná Francúzmi Američanom.
4) Vianoce boli v USA do roku 1836
nelegálne. Boli považované za staroveký
pohanský sviatok.
5) Každý rok na Vianoce je milión listov
adresovaný Santa Clausovi na jeho vlastnú adresu:
“Hoh oho, Severný pól, Kanada”

6) Počas Vianočnej sezóny je na svete
predaných 28 LEGO stavebníc každú
sekundu.
7)Vianočné nákupy v USA znamenajú
1/6 ziskov celého roku.

Michaela Horňáčeková, 7. B

Učiteľ sa pýta žiačika Jožka, aby povedal, prečo musíme jesť
zeleninu.
- Preto, lebo nemáme dosť peňazí na mäso, - odpovedá Janko.
Učiteľka sa pýta žiaka:
- Koľko rokov má dnes človek,
ktorý sa narodil v roku 1964?
- Muž či žena?
Jožko sa pýta na Štedrý deň
rodičov:
"Určite mi toto všetko priniesol
Ježiško?"
Mamička na to: "Áno, a kto iný?"
Jožko sa zamračí: "A čo ste mi teda priniesli vy?"
Rozhovory v škôlke:
"Aký máš stromček?"
"Umelý."
"A bol u teba Ježiško?"
"Bol, ale tiež umelý."
Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? No
predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.
Sabina Sekmanová, Natália Mikušková, 6. A

Nástenková polícia

VS.
Sabina Sekmanová, Natália Mikušková, 6. A

žoLÍK
neplatný :-P

vlastná tvorba
5.D len zdravo žije
Alkohol z nás nikto nepije,
do N2 nechodíme,
viac ušetríme. ☺
Drogy tiež neberieme
a zdravo sa stravujeme. ☺
Vždy keď ráno vstávame,
zdravo sa najeme,
potom do školy ideme,
A zdravé ovocie vytiahneme. ☺
Keď ich vytiahneme,
tak ich aj pekne obkreslíme. ☺
Alex Katona, Andrej Sedlár,
Ema Činčurová, Jakub Lacika

Kávu nik u nás nepije,
do baru nikdy nechodíme,
a to radšej kapustu a šalát zoberieme
do batôžka.
Sem-tam schrupneme si troška,
učíme sa do pol pása.
Nik nebude tučný,
len keď bude hlúby jesť,
zdravie každý ocení.
Na McDonald už zabudnime,
Do obchodu radšej zájdime.
Veď ty fit budeš
a skúsi to aj Aleš.
Jessica Paučeková

Mikuláš
Máme radi Mikuláša,
lebo dobré dary prináša.

Dáš mi cukrík či čokoládku?
A či mi dáku odmenu sladkú?

Ty si svätý Mikuláš.
Poslúchal som, čo mi dáš?

Nedávaj mi varešku,
radšej odmenu maličkú.
Laura Drábiková, 5. B

Vianočná besiedka

Príbeh o Vianočnom mačiatku
V jeden krásny slnečný deň sa narodili malé hebké mačiatka. Boli malé ako
kocka masla. Mama Dea sa o ne starala s nehou a láskou. Keď mali osem
týždňov, išli do nových domovov. Pre mačičku Miu prišla rodina, ktorá po
mačičke dlho túžila.
Alenka: „Aha, aká je hebká!“ Alenka si Miu hneď zobrala do náručia a tá
hneď začala priasť. Otec: „Dúfam, že sa o ňu budeš starať!“ Alenka:
„Neboj, ocko, budem,“ povedala Alenka. Keď prišli domov, Alenka Mii
hovorí: „A teraz spi. Dobre?“ Mia: „Mňau!“ O šesť mesiacov neskôr
mamička budila Alenku: „Alenka , vstávaj!“ Alenka: „Mami, zobuď Miu!“
Mama: „Dobre, idem!“ Už stoja pri aute a Mia nikde. Alenka: „Mami, asi
sa stratila!“ Mama: „Asi musíme ísť bez nej.“ Druhý deň našla na námestí
Miu Alenkina spolužiačka Miška. Miška: „Oci, aha, to je mačička
spolužiačky Alenky a je celá premrznutá. Zoberme ju k veterinárovi.“ Otec:
„Dobre a necháme si ju na zotavenie.“ Keď sa vrátili z výletu, šli do útulku.
Tam našli Miu. Alenka: „Mia, mačička moja!“
Tak našla Mia svoju paničku. Na Vianoce sa Mii narodili mačiatka. Obec,
v ktorej bývali, bola malá a Mia bola jediná, ktorá mala mačiatka. Veľa detí
si prialo mačičku. Tie Miine boli ako stvorené pod stromček pre malé deti.
Keby nebolo Mie, veľa detí by bolo sklamaných. Tak Mia zachránila
Vianoce.
Adelka Snopová, 4. B

Budeme potrebovať:
 zvyšnú vlnu rôznej farby,
 rolku od toaletného papiera,
 nožnice,

 ceruzku a pravítko.
Postup :
1 Na začiatku si zložíme rolku od toaletného papiera, aby sa nám lepšie
meralo.
2 Nameriame a nastriháme pásiky široké 1,8 cm.
3 Ďalej si nameriame priadzu približne rovnakej dĺžky a to po 35 cm.
4 Kúsky vlny postupne prevliekame slučkou cez rolku.
5 Následne voľné konce priadze prevlečieme cez rolku, kde ich
zviažeme a konce priadze zostriháme na menšie.
A čiapočka je hotová! :)Nakoniec si ju môžeme zavesiť na vianočný
stromček.
Natália Mikušová, 6.A

Tajnička
Čo náš čaká v máji 2017? Riešenie odkryje tajnička...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Hádžu sa na Vianoce do
kútov
2. Soška zvieraťa pre šťastie
3. Najväčší cit
4. Talizman
5. Oáza rezaných kvetov
6. Napodobenina

7. Tenký ako ...
8. Dlhé ypsilón
9. Mikuláš roznáša deťom ...
10. Ťažký ako kov
11. Plynie
12. Hľadá sa v sene
13. Kniha máp

Michaela Bujnová, 7.
B
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