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Úvodník 
 
 
 

 

Už klopú na naše dvere letné prázdniny. Pre 

niekoho znamenajú slová letné prázdniny oddych, 

zábava... A pre niekoho to znamená koniec starého 

a začiatok nového obdobia. 26. mája sa konali v 

meste Topoľčany v Dome kultúry slávnosti 50. 

výročia školy. Pre hostí bola pekne vyzdobená 

spoločenská sála. Prišlo približne 300 ľudí, ktorí sa 

pohodovo cítili v tomto priestore. Súčasťou 

kultúrneho programu bola tiež tradične hymna 

školy, ktorú odspievala naša spolužiačka 

deviatačka Júlia Golská s ďalšími menšími spevákmi a speváčkami. 

 

Naši deviataci končia svoj život v základnej škole, kde zažili toho veľa 

pekného a možno i menej úsmevného, ako to už prirodzene býva – 

sklamania, radosti, prvé lásky, zážitky... V septembri 2017 začnú žiť svoje 

nové obdobie v stredných školách, kde spoznajú nových učiteľov, učiteľky 

a, samozrejme, nových kamarátov. Chcel by som v mene všetkých 

deviatakov poďakovať Vám, milí učitelia, za to, že ste nás učili a 

pripravovali na ten skutočný život. 

 

Deviataci prevzali do svojich vlastných rúk zodpovednosť za veľkú 

slávnosť, ktorá sa nazýva Venček. Usilovne sa niekoľko mesiacov učili 

tancovať spoločenské tance s pánom majstrom Karolom Zaťkom, ktorému 

tiež patrí jedno veľké ďakujeme. Všetci deviataci sa naučili ovládať svoje 

telo a pohyby, chlapci sa navyše naučili úcte k dievčatám. Ich dlhodobé 

úsilie vyvrcholilo 23. júna v Kultúrnom dome Topoľčany. Na Venčeku sa 

tancoval viedenský a anglický valčík, čača... Okrem krásnych rób dievčat 

a oblekov chlapcov, sa všetci prítomní hostia kochali spoločenskými 

tancami i programom deviatakov, ktorý je už tradične spojený aj s ich 

rozlúčkou. Na rozlúčke nechýbalo mále občerstvenie. Zábava vyvrcholila 

diskotékou. V mene všetkých deviatakov sa s Vami, naši čitatelia a 

spolužiaci, lúčim a prajem Vám všetko dobré do ďalšieho života. 

 

Jakub Vizičkanič, 9. D 



Opýtali sme sa pani riaditeľky 

 

Aké boli Vaše začiatky v našej škole?  
 

Volám sa Gabriela Herodeková a učím v našej 

škole 12 321 dní, čo znamená 33 rokov 8 mesiacov 

a 25 dní. Moje začiatky boli veľmi príjemné. Na 

prvej porade 25. augusta 1983 ma medzi prvými 

privítala pani učiteľka Kozárová. A ja som v nemom 

úžase sledovala, ako sa napĺňa trieda pedagógmi, 

bolo nás asi 70. Vtedy pán riaditeľ Jaroslav Valient 

otvoril pracovnú poradu a začal sa môj prvý školský 

rok 1983/84 na základnej deväťročnej škole 

Tribečská. Päť rokov som pôsobila v malej dedinke, 
 

v triedach bolo 12 až 15 žiakov a zrazu v obrovskej škole, v triede bol 

trojnásobný počet žiakov – 35-36. 
 

Ako sa z učiteľky stane riaditeľka? 

 

Za riaditeľku sa nedá vyštudovať. Je to veľká výzva, ktorú som v roku 

2002 prijala, keď som sa prihlásila do výberového konania. Postupovala 

som po malých krokoch, najskôr učiteľka, potom učiteľka v triedach s 

rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, vedúca 

predmetovej komisie matematiky a fyziky, členka metodického združenia 

pri okresnom pedagogickom úrade, zástupkyňa riaditeľa školy, pána 

Slavomíra Banáryho a nakoniec úspešné výberové konanie za riaditeľku 

školy. 

 

Aké boli deti kedysi a aké sú dnes? 

 

Dnešné deti sú sebavedomejšie, dokážu si uplatniť svoje práva. 

Generácia dnešných žiakov sa odlišuje od minulých, pretože sú zdatné v 

informačných technológiách. Ale stále sú to iba deti, ktoré sa dajú 

formovať. Učitelia to majú v dnešnej dobe oveľa ťažšie, pretože sa vytráca 

prirodzený rešpekt. 



Aká je Vaša prvá spomienka na našu školu? 

 

Za skoro 40 rokov pedagogickej praxe je veľmi veľa spomienok. Tá 

celkom prvá je na množstvo žiakov 1. septembra 1983 na školskom 

ihrisku a nespočetné množstvo párov topánok v šatniach. Ale nezabúda 

sa na momenty, keď som si našla v triednej knihe lístok s textom: Pani 

učiteľka sme radi, že ste empatická. To, samozrejme, najviac poteší. 

Myslím, že sa môžem pochváliť, že som mala vždy iba samé dobré deti, a 

aj keď musím byť občas prísna, ale celý život som ich mala rada a vždy 

ich rada budem mať. 

 

Gabriela Herodeková, riaditeľka školy  
 
 
 
 
 

 

Deň 26. mája sa zapísal do kroniky našej 

školy ako jednej z tých najslávnostnejších. 

Čas plynie a 50. rokov svojej existencie 

oslávila pre nás veľmi dôležitá inštitúcia – 

naša škola. Hlavné oslavy tohto výročia sa 
 

začali predpoludním v slávnostne 

vyzdobenej hlavnej sále Kultúrneho domu v 

Topoľčanoch. Až 300 prítomných sa veľmi 

dobre cítilo v tomto prostredí, ktoré 
 

pripravila Stredná odborná škola techniky a služieb v Topoľčanoch. Tejto 

slávnostnej udalosti sa zúčastnili Ing. Petra Baláž, primátor Topoľčian, 

Mgr. Milan Galaba, vedúci Krajského školského úradu v Nitre, Mgr. 

Roman Lebloch, riaditeľ spriatelenej základnej školy Luhačovice, z 

Mestského úradu Topoľčany PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., vedúca 

Odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva, 

PaedDr. Rozália Bezáková z oddelenia odborných a metodických činností 

Okresného úradu Nitra odboru školstva a PaedDr. Helena Šišovská, 

školská inšpektorka zo Školského inšpekčného centra Nitra. Pozvaní boli 

aj riaditelia základných a stredných škôl okresu Topoľčany, všetci poslanci 

MsZ v Topoľčanoch, Rada školy, rodičia, bývalí zamestnanci a sponzori. 



Leitmotívom kultúrneho programu 

jubilujúcej školy bol život v škole, 

sprostredkovaný najskôr cez krátke 

video monológy žiakov a učiteľov a 

potom cez scénické pásmo Čo nové 

v škole. Samotnej realizácii 

slávnostného programu 

predchádzala náročná niekoľko-

mesačná príprava. Nie je jedno-

duché popri každodennej učiteľskej 
 

práci pripraviť a nacvičiť s deťmi program, vyrobiť rekvizity, obstarať 

kostýmy, zhotoviť kulisy, výzdobu a zvládnuť techniku. Všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii a organizácii slávnostného 

programu a jeho dekorovania, srdečne ďakujeme.. 
 
 

Gejza Sitkey, Tomáš Kováčik, učitelia 

 
 
 
 
 
 
 

 

Koľko rokov učíte v škole? Páčili sa Vám oslavy 50. výročia 

založenia školy? Čo želáte našej škole do ďalších rokov... 
 

Mgr. Alexandra Mrižová (6 rokov učí v škole) 

 

Bola to veľmi pekne a precízne 

pripravená akcia. Veľa učiteľov, žiakov a 

iných ľudí pomohlo, bolo to krásne. 

 

Škole prajem spokojných žiakov, 

spravodlivých rodičov a učiteľov, 

ktorí učia srdcom. 

 

 

Mgr. Jana Gallasová (19 rokov učí v škole) 

 

Áno, veľmi. 

 

Nech sa jej darí tak ako doposiaľ, nech 

má veľa dobrých a úspešných žiakov 

a nech sa v nej deti cítia dobre. 



 

Mgr. Zuzana Lukáčová (10 rokov učí v škole) 
 
 

Áno, veľmi sa mi páčil program. Celková 

výzdoba sály bola ohromujúca a krásny 

program bol na vysokej úrovni. 

 

Našej škole by som priala, aby sa 

naďalej mohla rozvíjať do krásy. Priala 

by som jej veľa usilovných žiakov a 

šikovných pedagógov. 
 
 
 
 

 

Mgr. Andrea Rybanská (20 rokov učí v škole) 

 

Program bol dôstojný a krásny, veľmi sa 

mi páčil. 
 

Veľa dobrých žiakov, veľa tvorivých síl 

a lepšie medziľudské vzťahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Silvia Schmizingová (5 rokov učí v škole) 

 

Áno, veľmi sa mi páčilo, bol veľmi pútavý 

program 

 

Nech vydrží ešte ďalších 50 rokov, 

dobrých žiakov, aby bola stále 

pokroková. A dobrých učiteľov a 

veľa víťazstiev. 

 

Natália Mikušová a Sabina Sekmanová, 6. A 



Sumene 

(Alebo ak chcete – svedomie) 

 

Vybral som pre vás tento príbeh, pretože je vo východňiarskom nárečí.... 

 

Temer mi vandlík s cestom na bobaľky padol z rúk, keď sa to dievčisko 

zjavilo vo dverách. Večer pred Vilijou. „No, že by sa tu šírila vôňa orechových 

medvedích labiek a škorice, nedá sa povedať. Skôr čujem puch prasačiny.“ 

„Dováram huspeninu a...“ „A to sa deň pred Štedrým dňom varí? Malo to byť 

už dávno hotové alebo urobiť medzi sviatkami. Už si zabudla na to, ako si 

utekala do lesa, keď vo vašom dvore zakliali prasa, tiež deň pred Vilijou?! Pol 

valala ťa hľadalo. Až ťa tvoj dedko už za tmy našiel skoro primrznutú v 

premočených teplákoch na bukovom pni obrastenom striebrosivými hlivami.“ 

„Bolo mi ľúto toho prasiatka.“ A teraz ti nie je ľúto, že z takých istých sviniek 

a ich malých labiek varíš huspeninu?“ „To je iné...“ „ Nie kamarátka moja nie 

je to iné, len tvoj uhol pohľadu je iný.“ Čo tým myslíš?“ „Nič iné, len že si 

polavila. Zo všetkého. Mala si dve 
 

malé deti, roboty vyše hlavy, dvanásťárovú záhradu, k tomu muža a 

všetko si zvládla. Aj kúrenie uhlím. Od septembra do mája si ráno 
 

o piatej na podpalku triesky richtovala. Pristihol ta pritom tvoj otec, ktorý 

bol prvý a posledný raz u teba na návšteve a skormútený z toho čo videl, 

povedal: Dzivko moja, ta to nepasuje, že by baba drevo rubala... Aj keď si 

z gazdovskej rodiny, videla si ty dakedy svoju mamu alebo babku drevo 

rúbať?“ „Nie.“ No vidíš, ako si si svojho šuhaja naučila, takého si mala. Ale 

nie o ňom je reč. Nech si je tam, kde je, a nech sa má dobre. Ty si sa 

popsula. To čo si niekedy urobila spakruky, dnes na to potrebuješ tri dni.“ 

„Vieš to ide s vekom a...“ „Toto si nemala povedať ani náhodou. Už si 

zabudla ako tvoja osemdesiatročná babka s batohom sena jak chmara, 

ani ju vidno nebolo, z druhej strany valala prišla podvečer domov, umyla si 

ruky od hliny, podojila kravy a zamiesila na chlieb pre siedmych ľudí na 

celý týždeň? Za svitania vstala, pomodlila sa pred ikonou Isuska a ráno ti 

už nakrájala čerstvý chlebík do školy.“ „Ale teraz je to iné. Nedávno sme s 

Jožkom o tom debatovali. Bola som rada, keď mi potvrdil, že to už 



nebude ako predtým, že už sme sa do istej miery vypovedali. A písať 

ešte...?“ „A teraz mi povedz obľúbenú intelektuálnu hlášku, že je to únava 

materiálu. S tým na mňa nechoď. A Jožko nech sa pozrie na svoju ženu, 

ktorá lieta ako prepelica medzi Bratislavou a Viedňou a únavu materiálu 

na nej nebadať.“ „Vieš, to je iné, keď má niekto presné termíny, to sú tie 

stimuly, ktoré...“ „Tak si tie stimuly urč sama. Máš slobodnú vôľu a nikdy si 

nemala toľko času pre seba ako teraz. Aj keď tá prasacia vôňa namiesto 

orechov a škorice nebárs nepasuje, mohla by si mi trochu odrezať z toho 

kolienka. Ale aj s mastným, a chreník k tomu prosím. Joj, aká dobrota. 

Lepší než milovaní. O rok prídem zas.“ Najradšej by som to dievčisko bola 

hnala kadeľahšie. Ale môžete vyhnať vlastné sumene? 

 

Jakub Vizičkanič, 9. D 
 

Z novodobej histórie našej školy 

 
 

Po nástupe novej riaditeľky tejto školy, 

Mgr. Gabriely Herodekovej, sa začína 

písať novodobá história školy. Začali sa 

aj stretnutia s dôchodcami, bývalými 

učiteľkami a učiteľmi tejto školy. 

Najčastejšie sa uskutočňovali v 

predvianočnom čase a vždy bolo na čo 

spomínať. V školskom roku 2003/2004 

boli položené základy slávnostných 
  

akadémií s bohatým programom hlavne pre rodičov žiakov. Aj v ďalších 

rokoch to bola predovšetkým prezentácia umeleckých schopností žiakov v 

rôznych žánroch. Rovnako v tomto 
  

školskom roku začali aj tradície 

venčeka za účasti rodičov a učiteľov. 

Pre žiakov deviatych ročníkov je to 

záver kurzu spoločenského tanca a 

zároveň ich rozlúčka so základnou 

školou. Od tohto školského roka sa v 

jeho závere pravidelne stretávajú 



pegadogickí i nepedagogickí pracovníci školy na príjemnom posedení v 

peknom prostredí mimo Topoľčian, najčastejšie na salaši Kostrín. 

Dôstojné boli aj každoročné oslavy Dňa učiteľov. V školskom roku 

2004/2005 začína v škole pracovať školský psychológ, ktorý vytvoril 

inštitúciu žiackeho parlamentu. 

 

V júni 2006 sa škola zúčastnila na Fóre pedagogiky v bratislavskom 

Národnom tenisovom centre. Bola to perfektná prezentácia školy s 

panelovou výzdobou a výstupmi žiakov 5.A triedy. 

 

V tomto období začína škola realizovať mnohé projekty. Zapojilo sa do 

nich veľa žiakov a učiteľov a škola s nimi dosiahla vynikajúce úspechy. Na 

tomto priestore ich nie je možné všetky vymenovať, ale bolo ich niekoľko 

desiatok. Boli zamerané na rôzne predmety a vedné odbory, špeciálne 

výchovné predmety, projektové vyučovanie, environmentálnu výchovu, ale 

aj na spoločenskú problematiku a šport. Od školského roka 2005/2006 

pokračuje školský časopis Tribečan už v pravidelnom vydávaní troch čísiel 

v každom školskom roku. 

 

Škola začala dosahovať stále väčšie úspechy v rôznych súťažiach žiakov 

a predmetových olympiádach. V tomto období to boli stovky najvyšších 

ocenení na úrovni okresu, kraja i v celoslovenskom meradle. Veľké 

úspechy boli dosiahnuté v recitačných, literárnych, výtvarných i 

individuálnych športových súťažiach žiakov. Ďaleko to dotiahli aj športové 

kolektívy v rôznych športoch. Škola v tomto období takmer pravidelne 

dosahovala v súťažiach žiakov tie najvyššie ocenenia v okrese Topoľčany 

a viackrát aj popredné a 1. miesto v celom Nitrianskom kraji v konkurencii 

viac ako 300 základných škôl. Žiaci dosahovali úspechy aj v mestských 

súťažiach Topvedam a Bez ťaháka o ... . 

 

V roku 2007 bola zrekonštruovaná školská jedáleň, z ktorej sa stala 

takmer reprezentatívna miestnosť. Počas prázdninových mesiacov v júli a 

auguste 2007 bolo zrekonštruované prízemie hlavnej budovy. Týkalo sa to 

hlavne nového vydláždenia chodieb a tiež šatní žiakov. Stali sa 

kultivovaním a hygienicky uzatvoreným priestorom. 

 

Školský rok 2007/2008 bol významný hlavne v tom, že škola sa hneď od 

jeho začiatku pripravovala na 40. výročie jej založenia. Bola to obrovská 



výzva najmä pre vedenie školy. Tieto oslavy však výrazne prekročili všetky 

očakávania. Slovo dôstojné je slabé a veľkolepé nie je prehnané. Na tieto 

oslavy bol pozvaný aj predseda vlády SR Robert Fico, bývalý žiak tejto 

školy. Dojímavý bol jeho emotívny príhovor v preplnenej jedálni školy 

vzácnymi hosťami. Nevyhol sa ani futbalovému zápasu v mužstve 

bývalých žiakov školy spolu s učiteľmi proti jej futbalovým talentom. 

Oslavy pokračovali slávnostnou akadémiou v kinosále Spoločenského 

domu v Topoľčanoch a ukončilo ich slávnostné posedenie v školskej 

jedálni, kde sa dobre cítili aj zástupcovia dlhoročne spriatelenej školy z 

Luhačovíc. Futbalový zápas sa odohral na novom ihrisku malého futbalu, 

ktoré sa v rámci aktivity vtedajšej vlády SR budovali predovšetkým v 

školských areáloch. 

 

29. mája 2008 sa uskutočnilo priateľské stretnutie školy so ZŠ Luhačovice, 

ktoré sa premietlo aj do športového zápolenia medzi školami. Od tohto 

školského roka svoje aktivity rozvinula aj školská knižnica, ktorá sa ešte 

viac otvorila žiakom a dokázala ich zmobilizovať do viacerých aktivít. 

Pestré to mali aj žiaci 1. stupňa mimo vyučovania, keď školský klub pre 

nich v každom školskom roku pripravoval viaceré atraktívne aktivity, na 

ktorých sa prejavovala aj ich tvorivosť. 
 

V školskom roku 2008/2009 nastúpil pán Štefan Makový do funkcie 

zástupcu riaditeľky školy pre druhý stupeň, kde mohol zúročiť svoje 

dlhoročné skúsenosti. Školský rok začal otvorením Zelenej náučno – 

oddychovej zóny, rozvinul sa projekt Adam. V novembri a decembri 

prebehol v škole Týždeň globálneho vzdelávania, realizoval sa projekt 

Zdravie v škole – cesta k sebe, ktorý bol cenný z pohľadu medziľudských 

vzťahov. V apríli žiaci prvých až štvrtých ročníkov súťažili v olympiáde 

piatich športových disciplín. 

 

19. jún 2009 bol za účasti primátora mesta Ing. Petra Baláža krstom 

hymny školy. Na jej realizáciu sa podujal Pavol Novotný, bývalý žiak školy 

a na texte hymny sa podieľal pán učiteľ Gejza Sitkey. Prekvapila svojou 

ľahkosťou zapamätania melódie, hravosťou a hlavne dôstojnosťou 

refrénovej melódie hodnou hymny a tiež vynikajúceho vystavania textu 

dvoch strof a prekrásneho refrénu. Hymnu naspievala Barbora Balúchová. 
 

Vynikajúca generácia robotikov dosiahla veľké úspechy aj v celosvetovom 



meradle, keď sa zúčastnila so svojimi tímami od roku 2009 na siedmich 

majstrovstvách sveta. Chýbali len v roku 2012 v Mexiku, kam sa tiež 

prebojovali, ale v tomto roku nezískali dostatok finančných prostriedkov. 

 

Školský rok 2009/2010 začal stretnutím s mestskými policajtmi, začali sa 

prechádzky po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň a žiaci sa v októbri 

stretli s pánom Jozefom Červeným na besede o minulosti Topoľčian. V 

tom istom mesiaci besedovali s primátorom mesta a pripomenuli si aj 

Medzinárodný deň školských knižníc. Žiaci navštívili vianočnú Viedeň a v 

apríli to bol päťdňový poznávací zájazd do Londýna. Deviataci besedovali 

s Petrom Králikom, riaditeľom Apponiho múzea v Oponiciach. Ďalej sa 

rozvíjal projekt eTwinning a realizovali sa nové formy vyučovania v 

projekte Žochári sa učia so Žochárikom. Dňa 1.júna 2010 na Tribečskú 

zavítal World Harmony Run, nesúťažný štafetový beh, ktorý má za cieľ 

podporovať medzinárodné priateľstvo. 

 

Riadiacim orgánom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

spolu s mestom Topoľčany ako investorom sa začal v máji 2010 realizovať 

projekt Zateplenia a modernizácie tejto základnej školy. Bol 

spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu vo výške 

10 %. Jeho celková hodnota predstavovala sumu viac ako jeden a pol 

milióna eur. Tento projekt bol dokončený v plánovanom termíne – v 

novembri 2011. Hlavne pre vedenie školy to bolo veľmi náročných 18 

mesiacov, pretože so stavebným vedením bolo potrebné sústavne 

komunikovať a koordinovať činnosť tak, aby nebolo narušené vyučovanie, 

keď bolo nutné premiestňovať celé poschodia s triedami i kabinetmi 

učiteľov. Obohacoval sa aj interiér školy smerom k odborným učebniam. 

Už viac ako desať rokov slúži žiakom a učiteľom trieda na druhom 

poschodí s rôznymi možnosťami projektového vyučovania. V užívaní bola 

aj relaxačná miestnosť. Od školského roka 2011/2012 je k dispozícii až 

päť učební s počítačovou technikou a dve učebne s interaktívnou tabuľou. 

 

Školský rok 2010/2011 začal zmenou na poste vedenia školy, keď pána 

Štefana Makového, krorý odišiel do dôchodku, vo funkcii zástupkyne 

riaditeľky školy pre 2. stupeň nahradila pani Anna Krajčíková. Okrem 

tradičných akcií a programov zaujalo stretnutie so spisovateľkou Gabrielou 



Futovou, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2011 v školskej knižnici. Jej 

prítomnosť a program s ňou bol inšpiráciou nielen pre žiakov, ale počas 

pracovného seminára aj pre vyučujúcich oboch stupňov ZŠ. 30. mája 

2011 navštívila školu Spoločnosť na ochranu dravých vtákov ZayFerus a 

10. júna sa uskutočnila žiacka olympiáda pre žiakov 1. stupňa. 

 

Od školského roka 2010/2011 žiaci začali dosahovať ešte výraznejšie 

úspechy v individuálnych i kolektívnych športoch od okresných cez krajské 

i celoslovenské súťaže. Za účasť a úspechy vo vedomostných súťažiach v 

školskom roku 2010/2011 získala škola 1. miesto v Nitrianskom kraji, 

ktorému, samozrejme, predchádzalo 1. miesto v okrese Topoľčany. Na 

prvom mieste v okrese za tento školský rok skončili aj športovci školy a v 

Nitrianskom kraji to bolo 4. miesto. Žiaci a žiačky sa dokázali presadiť aj v 

umeleckých súťažiach Top talent a Slávik Slovenska. Obľúbené boli aj 

TOP oriešky, vedomostná súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci sa 

pravidelne zúčastňujú súťaže Na bicykli bezpečne. 

 

Školský rok 2011/2012 začal bez zmien vo vedení školy s 31 triedami, v 

ktorých nastúpilo 630 žiakov. Z prázdnin si Adam Kakula doniesol titul 

majstra sveta z dvojhry v speedbedmintone a Michaela Žikavská na 

hosťovaní v kolektíve florbalistiek z Nemšovej získala neoficiálny klubový 

titul majstra sveta. V polovici septembra sa uskutočnilo s účasťou školy 

medzinárodné športové štvorstretnutie v Luhačoviciach. Žiaci dosiahli 

tradičné, ale nie samozrejmé úspechy v Topvedame a definitívne bola 

ukončená veľká zateplovacia a modernizačná rekonštrukcia školy. 

 

História školy je aj o jej výrazných žiackych osobnostiach. Pripomeňme 

aspoň tri. Peter Pavol Arthur Petráš preukázal veľmi široký záber 

predmetov s vysokou úspešnosťou. Ako špička v okrese Topoľčany a v 

Nitrianskom kraji sa prezentoval v matematickej, fyzikálnej, dejepisnej a 

geografickej olympiáde. Úspešný bol aj v technickej a chemickej 

olympiáde. Neobišiel ani olympiádu z anglického jazyka. Veľké úspechy 

dosiahol v Pytagoriáde, v Matematickom klokanovi a v Korseme sa dostal 

na špičku Slovenska. Školu reprezentoval aj v Topvedame, RoboCupe a v 

šachu. Celkove na okresných olympiádach získal štyri prvé miesta a v 

celoslovenských súťažiach medzi prvým až desiatym miestom obsadil tri 

priečky. Dorota Košťálová sa stala úspešnou stálicou školy hlavne v 



recitačných a literárnych súťažiach. V recitačnej súťaži slovenských 

povestí Šaliansky Maťko obsadila v okrese Topoľčany trikrát prvé miesto, 

trikrát 1. miesto v Nitrianskom kraji. Po týchto víťazstvách sa zúčastnila aj 

celoslovenskej súťaže s jedným víťazstvom. V recitačnej súťaži 

Hviezdoslavov Kubín štyrikrát obsadila 1. miesto v obvodnom kole, dve 

druhé miesta a jedno prvé v okresnom kole. Dvakrát získala prvé miesto v 

literárnej súťaži o životnom prostredí. Úspešná bola aj v Topvedame s 

tretím a prvým miestom. V rámci kolektívnej súťaže Ekofond obsadila 2. 

miesto v celoslovenskom kole. Za literárnu tvorbu získala aj čestné 

uznanie a bola šéfredaktorkou časopisu Tribečan. V anglickej recitácii 

Jazykový kvet sa dostala až do semifinále a finále v Nitre s ďalším 

postupom do celoslovenského kola. Jedným z najvýnimočnejších zjavov 

žiakov Tribečskej bol Marek Šuppa, ktorý vynikol vo viacerých súťažiach 

širokého spektra. Bol vynikajúci v prírodovedných súťažiach, špičkový 

svetový robotik, vyhral okresnú dejepisnú olympiádu a úspešný bol aj v 

umeleckých súťažiach. 

 

Dňa 11. mája 2012 sa uskutočnila 

slávnostná kolaudácia školy ako projektu 

rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie 

ZŠ za účasti predsedu vlády Roberta Fica, 

primátora Topoľčian Petra Baláža a ďalších 

hostí. V ten istý deň sa športovci Tribečskej 

vrátili z Luhačovíc s víťazstvom v 

športovom súperení so žiakmi tejto školy. 
 
 

V školskom roku 2012/2013 po Mgr. Elene Dobrej nastúpila do funkcie 

zástupkyne riaditeľky školy pre 1. stupeň Mgr. Miriam Hajrová. 

 

Dňa 11. decembra 2012 sa v kinosále Spoločenského domu v 

Topoľčanoch uskutočnila úchvátná vianočná akadémia Rozprávkové 

Vianoce a 6. mája 2014 slávnostná akadémia ku Dňu matiek. Dňa 7. 

októbra 2014 sa na pôde Tribečskej uskutočnilo ďalšie športové stretnutie 

so ZŠ z Luhačovíc s prevahovou ľahkoatletických disciplín, v ktorých boli 

uspešnejší hostia. 

 

Škola okrem už dlhodobo organizovaného lyžiarskeho výcviku pridala aj 

snowboardingový, organizovala korčuliarsky výcvik a plavecké výcviky v 



krytej plavárni a na letnom kúpalisku. V posledných rokoch takmer 

pravidelne organizovala športovú olympiádu aj pre žiakov 2. stupňa a 

pripravovala aj slávnostné imatrikulácie či pasovania prvákov. Nezabúdala 

ani na Deň detí, organizovala rôzne karnevalové podujatia či jarmoky. 

 

K histórii školy patrí aj oceňovanie jej pedagogických pracovníkov ku Dňu 

učiteľov Mestským úradom v Topoľčanoch a Krajským úradom v Nitre za 

dlhoročnú prácu v školstve, za pedagogické výsedky vo vzdelávaní detí a 

mládeže a významný prínos v rozvoji školstva. Za dlhoročnú úspešnú 

pedagogickú prácu oceňovala riaditeľka školy svojich pracovníkov 

plaketou Jana Amosa Komenského. Už v roku 2008 pri príležitosti Dňa 

učiteľov Mgr. Libuša Balážová prevzala z rúk ministra školstva Jána 

Mikolaja Malú medailu sv. Gorazda za celoživotnú pedagogicko-výchovnú 

a organizátorskú prácu, v roku 2010 bola ňou odmenená Mgr. Elena 

Dobrá a v roku 2016 prevzala túto medailu aj riaditeľka školy Gabriela 

Herodeková od ministra školstva Juraja Draxlera. 

 

V jesenných mesiacoch 2016 sa škole podarilo zrekonštruovať atletickú 

dráhu, keď gumoasfalt krásnej tartanovo – antukovej farby skončil dlhú éru 

škváry a prerastajúcej buriny. Zrekonštruované boli aj dve doskočiská. 

 

Táto škola je výrazne dynamickou organizáciou a nie je len vtesnaná do 

rozvrhu hodín v jednotlivých dňoch. Rozširuje obzory žiakov v 

širokospektrálnych súťažiach, športových aktivitách, exkurziách a 

poznávacích zájazdoch a nové vyučovacie i mimovyučovacie možnosti 

priniesla aj doba intenzívneho vyučovania cudzích jazykov. Za päť 

desaťročí táto škola toho veľa zažila, prežila, veľa sa zmenilo a menilo, ale 

vždy to bolo predovšetkým o učiteľkách, učiteľoch, žiačkach, žiakoch a ich 

rodičoch. V histórii tejto školy teda výrazne prevažujú pozitíva, ale riešili sa 

aj menšie či väčšie problémy vo vyučovacom a výchovnom procese a 

hlavne problémy, ktoré sa museli vyskytnúť v súvislosti so stovkami a 

tisíckami žiakov a žiačok. 

 

Od 40. výročia otvorenia tejto školy ubehlo desať rokov veľmi rýchlo. Boli 

to roky naplnené prácou predovšetkým pre žiakov a žiačky. Od začiatku 

školského roka 2016/2017 a hlavne od februára 2017 sa škola intenzívne 
 

pripravovala na dôstojné oslavy jej polstoročnice. Gejza Sitkey, učiteľ 



 
    

Čo vieš o svojej škole? 
1. Kedy sa po prvýkrát otvorili brány Tribečskej školy?  

A: 12. septembra 1978 B: 15. apríla 1999 C: 11. septembra 1967 D: 23. 
januára 1987 
 

2. 18. septembra 1970 nás prišiel pozrieť prezident. Ako sa volal? 
A: Andrej Kiska B: Ivan Gašparovič C: Rudolf Šuster D: Ludvík Svoboda 
 
3. Kto koncom osemdesiatych rokov 20. storočia získal v priebehu 4 
rokov tri okresné prvenstvá v pedagogickom čítaní?  
A: Ivan Vöpy B: Gejza Sitkey C: Andrea Rybanská D: Jana Červeňanská 
 
4. Aká organizácia bola u nás na škole do roku 1989?  

A: Pionierska B: Plavecká C: Športová D: Atletická 
 

5. Kedy vyšlo prvé číslo 3bečanu? 
 

A: 1994  B: v novembri 1997 C: v januári 1999 D: v novembri 1991 
 

6. V ktorom roku sa začalo vyučovať v prvej učebni s 

počítačovou technológiou v našej škole?  
A: 2001 B: 1999. C: 2003 D: 2000 
 
7. V ktorom školskom roku sa začal nacvičovať Venček? 
 

A: 2005/2006  B: 2003/2004  C: 2008/2009  D: 2011/2012 
 

8. Kedy začal v škole pracovať prvý školský psychológ?  
A: 1989/1988 B:2000/2001 C:2004/2005 D:2005/2006 
 
9. V akom roku sa zrekonštruovala školská jedáleň? 
 

A: 1999 B: 2006 C: 2007 D: 2001 
 

10. Aká známa osobnosť sa v školskom roku 2007/2008 

zúčastnila osláv 40. výročia založenia školy?  
A: Ivan Gašparovič B: Peter Sagan C: Robert Fico D: Lionel Messi 



11. 19. júna 2009 bola za účasti primátora mesta Ing. Petra Baláža 

pokrstená hymna školy. Kto sa okrem iných podieľal na jej 

vyhotovení?  
A: Pavol Novotný B: Anna Godálová C: Ladislav Vozár D: Tomáš Kováčik 
 

ODPOVEDE: 1C 2D 3B 4A 5D 6D 7B 8C 9C 10C 11A 

 

Jakub Vizičkanič, 9.D 

 

Prázdninová anketa 

 

 Čo budeš robiť cez prázdniny?




 Aké najkrajšie mesto si navštívil cez prázdniny?




 Aký najvtipnejší zážitok si cez prázdniny zažil?










1. Jakub Nikodem, 4. A  
 

Cez prázdniny rád športujem, chodím na 

turistiku a tiež sa veľmi rád kúpem. 

 

Najviac sa mi páčilo mesto Miláno veľmi sa mi tam 

páčili kostoly a architektúra . 

 

U kamaráta som liezol na hojdačku a roztrhli sa 

mi nohavice... 

 
 
 
 

2. Adela Stískalová, 4. A  
 

Cez prázdniny pôjdeme do Prahy. 

 

Najviac sa mi páčila dovolenka v Chorvátsku 

na ostrove Hvar. 
 

S bratom sme hádzali kamene a môj brat 

omylom hodil kameň do bazéna a v bazéne sa 

spravila diera. 



3. Matej Halmo, 3. D  
 

Cez prázdniny budem oddychovať a hrať PC hry. 

 

Najviac sa mi páčilo mesto New York a bolo tam 

veľmi pekne. 

 

Cez prázdniny som sa šmykol a padol do blata. 
 

 

4. Oliver Kostolanský, 3. D  
 

Cez prázdniny budem na kúpalisku a doma 

oddychovať. 

 

Najviac sa mi páčili Topoľčianky bol tam 

zber hrozna a výroba vína. 

 

Keď som na rybách a potkol som sa o 

koreň a padol som do vody. 

 

Samuel Peter a Šimon Peter, 6. A 

 

Naši robotici v Španielsku 

 

Dva robotické tímy našej školy pod 

vedením pána učiteľa Gažiho dostali 

pozvánku do Španielska na prestížne 

podujatie Euro Soccer Junior Contest 

2017, ktoré sa konalo 10. – 11. júna 

2017 v Madride. Letenky a ubytovanie 

pre všetkých členov zabezpečila 

španielska nadácia COTEC. 
 
 

Európskej súťaže v robotickom futbale sa 
 

zúčastnil tím mladších žiakov XLC Younglings v zložení Peter Krajčík, 

Samuel Peter a Šimon Peter, ktorí obsadili 4. miesto. Pozvánku dostal i 

štvrtý člen tímu – Jozef Hrdý, ktorý sa síce z rodinných dôvodov súťaže 

nemohol zúčastniť, ale svojou prácou počas príprav na súťaž výrazne 

prispel k úspechu tímu. 



Druhý tím 0x584c43 v zložení Michaela 

Gažiová, Adam Herda a Adam Mikula sa 

prebojovali až do finále turnaja. Po remíze 
 

v riadnom čase nasledovalo predĺženie, v 

ktorom náš tím prehral o jediný gól s 

víťazným tímom z Chorvátska. 

 

Každý tím musel pred porotou 

prezentovať v angličtine svoje roboty. Tím 

0x584c43 získal 1. cenu za najlepší 

projekt. 
 
 

Všetkým srdečne blahoželáme k vynika-

júcemu úspechu a ďakujeme za skvelú 

reprezentáciu našej školy! 

 
 
 
 

Anna Krajčíková, zástupkyňa riaditeľky školy 

 

Aká bola cesta? 
 

Cesta bola dlhá, ale ubehla rýchlo, aj 

vďaka tomu, že lietadlo bolo veľmi 

pohodlné. Bol krásny výhľad a 

chvíľami sme si aj pospali. 
 
 

Čo sa tam všetko dialo? 
 

Táto udalosť sa konala na štadióne 

Atletico de Madrid a bol tam zároveň 

aj festival futbalu. Bol tam robotický 

futbal, stolný futbal, predvádzali tam 

rôzne futbalové triky a hrala sa tam počítačová hra FIFA 2017. 

 

Na každom výlete, respektíve súťaži je veľa zážitkov. Aké máte vy? 

Boli sme sa pozrieť na štadión kde hrá Real Madrid, tiež sme boli v 

zábavnom parku a hrali sme Zorbing. 

 

bratia Peterovci, 6. A 



 

7 x ? naši deviataci 

 

 

Jakub Daňo  
 

1. Volám sa Jakub Daňo, mám 15 rokov,  

bývam v Topoľčanoch, hrávam florbal v 
klube FbO Zochar Topoľčany 

 

2. V klube s mojimi spoluhráčmi sme sa 
dostali do najvyššej ligy tu na Slovensku, a 
to je extra liga. Udržali sme sa tam, boli sme  
v play off,  a to bol náš cieľ. 

 

3. Aj o desať rokov budem pokračovať v tom, čo ma baví, a to je florbal. 

4, Mojím želaním je, aby sme ja a moja rodina boli zdraví a žili šťastne. 

 

5, To, na čo budem určite vždy spomínať, už podľa mňa vedia všetci:  

školské súťaže, výlety – tam sú tie najkrajšie spomienky, čo mám na túto 
školu. 
 

6, Vlastnosti, ktoré ma vystihujú: nervózny som pri športe, hanblivý pri  

dievčatách,  úprimný som vždy, smutný, keď sa niečo smutné stane, napr.  

vo filme a šťastný, keď  trávim dni s rodinou. 

 

7, Najviac sa mi páči citát: „Čím viac prekážok, tým väčšia radosť v 

cieli. Nikola Bartošová 

  

1. Volám sa Nikola a som žiačkou 9. ročníka. 
 
2. Za svoj najväčší úspech považujem to, 
že som sa dostala na moju vysnívanú 
strednú školu a úspechy v športe. 

 
3. Nemám predstavu, kde sa vidím o 
desať rokov.  
4. Určite by som chcela vlastniť koňa, 
keďže som pri koňoch od malička. 



5. Vždy si spomeniem na našu triedu a tie zážitky v nej zo spolužiakmi 
a spolužiačkami. 
 
6. Zábavná, výbušná, priateľská, cieľavedomá. 

 

7, Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad... Tento citát sa 
mi najviac páči, pretože odkazuje ľuďom, aby sa vždy usmievali. 
 

 

Kristína Trnovská 

 

1. Volám sa Kristína Trnovská a som žiačkou 9. A triedy. 
 
2. Za svoj najväčší úspech doposiaľ považujem to,  

že pri minimálnej námahe zvládam školu na 
výbornú. Moja mamina mi vždy vraví: „Máš aj 
najviac, keby sa ti chcelo.“ V podstate má pravdu. 
Čo nemusím, neurobím. Takí sú proste nadaní. 

 

3. Hoci veľa ľudí si ma, pravdepodobne, 
predstavuje v inom povolaní, ja by som sa chcela 
venovať výskumu v oblasti jadrovej fyziky. 

 
4. Zo všetkého najviac si želám zdravie a šťastie 
pre mojich najbližších. 
 
5. Za celých 9 rokov na základnej škole sa toho  

udialo toľko, že je veľmi ťažké vybrať si jednu konkrétnu spomienku. Ale 
určite mi v pamäti najviac utkvel môj prvý školský deň.  

6. 5 slov, ktoré ma vystihujú: úprimná, zodpovedná, priateľská, 
inteligentná a občas trochu lenivá. 

 
7. „To, že dýchaš, neznamená, že žiješ.“ Tento citát hovorí o tom, aké 
dôležité je robiť veci, ktoré nás bavia, byť s ľuďmi, na ktorých nám záleží, 
ale hlavne si užívať každý jeden deň, pretože len vtedy naozaj žijeme.  
 

Tomáš Zdychavský 

 

1. Moje meno je Tomáš Zdychavský. Som 
žiakom tejto školy od druhej triedy. Chodím do 
9.B triedy a školu mám veľmi rád. 



2. Mojím najväčším úspechom je pravidelné umiestňovanie sa na 
olympiádach a to najmä z dejepisu a geografie. Ale bez pomoci učiteľov, 
ktorí ma na tieto súťaže pripravovali, by som takéto úspechy nedosiahol. 
Za to im patrí úprimná vďaka. 
 
3. O 10 rokov sa vidím ako človek, ktorý bude šťastný a užitočný sebe 
a svojmu okoliu. 
 
4. Keby som mal želanie, ktoré by sa mi splnilo, bolo by to zmeniť niektoré 
rozhodnutia, ktoré som spravil. 
 
5. Prvá spomienka na túto školu je spomienka na mojich spolužiakov aj 
učiteľov. 
 
6. Slová, ktoré ma vystihujú: spoľahlivosť, slušnosť, poctivosť, 
pesimistický, (nezlomný) 
 
7. „V dôsledku nedokonalosti sveta sme všetci nedokonalí.“. (Dalajláma) – 
každý človek má chyby a kto hovorí, že ich nemá, klame sám seba. 

 
 

Aj keď má naša škola, ako 

všetci určite viete, 50 rokov, nič 

to nemení na tom, že sa tu opäť 

konali Otvorené majstrovstvá 

Základnej školy na Tribečskej 

ulici v Topoľčanoch. Opäť bol 

hlavným organizátorom pán 

Martin Bujna, ktorého v našej 

škole veľmi dobre poznáme. 

Hralo sa podľa tradičných 
 

pravidiel španielskeho systému na 9 kôl, teda časovo 2x15 minút. 

Otvorenú Grand Prix súťaž vyhral náš siedmak Martin Babala a v našej 

škole sa stal najlepším hráčom Lukáš Varga z 9. A. Druhý skončil Martin 

Babala zo 7. A a tretí Martin Karcol z 8. A. Všetkým šikovným hráčom 
 

gratulujeme! Lukáš Varga, 9. A 



Zábavné okienko 

 

OSEMSMEROVKA 

 

Stratený je deň nášho života, ...(tajnička) 

 

 

AEROBIK BANÍK BRUSIČ BUCHOT BÚRKA CEREÁLIE FORMA GORILA JARABICA JASLE 
MEŠITA MOTTO OBRUS OTROKYŇA PANORÁMA PARLAMENT POLOKOŠEĽA SALÁMA 
ŠPAJDĽA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VTIPY 

 

 

V škole sa katechéta pýta: 
 

- Čo robil Noe po 

potope? Deti odpovedajú:  
- Sušil sa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Učiteľka napísala žiakovi 

do žiackej knižky 

poznámku: ,,Váš syn nič 

nevie." Otec dopísal: 
 

,,Práve preto ho posielam 

do školy." 

 

 
 

 

Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia ježe. Keď spadne jež na 
 

líčko, znesie hnedé vajíčko. (natšaG) M. Bujnová, 7. B 
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