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Úvodník 
Koniec školského roka a vysvedčenie sa už 

blíži a určite sa už všetci tešia na leto – 

prázdniny, dovolenky a oddych. Postupne 

máme menej domácich úloh a po škole 

môžeme ísť na kúpalisko či plaváreň, na 

ktorých sa zabavíte napríklad i s 3bečanom. 

Teplých a slnečných dní je čoraz viac 

a potrebujeme sa schladiť nanukom, ktorý si 

podľa nášho návodu môžete pripraviť. Najmä naši menší žiaci 

z prvého stupňa si pripravili pre svojich rodičov slávnostnú 

akadémiu v znamení rozprávky o Snehulienke. Deviataci sa so 

školou rozlúčili venčekovou slávnosťou, na ktorej boli vyhlásení 

venčekový kráľ Jakub Duran a kráľovná Tamara Masná. Súčasní 

ôsmaci už začínajú premýšľať nad tým, čo ich čaká budúci rok – 

Testovanie 9, prijímacie skúšky na stredné školy, birmovka, 

venček, koncoročný výlet... Ešte predtým všetkých ale čakajú 

vytúžené prázdniny. 

Prajeme pekné prežitie prázdnin! 

Adela Snopová  

 

Školský časopis 3bečan (13. ročník) vydáva Základná škola na Tribečskej 

ulici 1653/22 v Topoľčanoch.  Vychádza trikrát počas školského roka 

v náklade cca 60 kusov v mesiacoch december, marec/apríl, jún. 

Redakčná rada: šéfredaktor – Michaela Bujnová (8. B), členovia: Nina 

Szabová, Michaela Horňáčeková (obe 8. B), Christiana Chovancová, Hana 

Koncová, Tomáš Kmotorka, Michaela Vargová (všetci 5. A).                 



Deň  Zeme 
Deň Zeme je deň venovaný 

Zemi, ktorý sa každoročne koná 

22. apríla. Tento sviatok je 

ovplyvnený pôvodnými dňami 

Zeme, ktoré sa konali pri 

oslavách jarnej rovnodennosti 

21. marca a oslavovali príchod 

jari. V modernom poňatí ide o 

ekologicky motivovaný sviatok. 

História  

Vyhlásenie tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John 

McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v 

rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol 

oslávený v San Franciscu. Táto oslava bola pravdepodobne 

myslená  ako ekologická. 

Deti v ŠKD si spoločne s pani vychovávateľkami porozprávali o 

našej nádhernej modrej planéte a rozhodli sa zapojiť svoju 

fantáziu s touto tematikou, a nakresliť plagáty v jednotlivých 

oddeleniach. Ukázali v nich nielen to, aká je naša Zem krásna, ale 

aj to, pred čím ju treba chrániť a ako im všetkým na nej záleží. 

Deťom sa táto akcia páčila a samy prejavili svoju iniciatívu inými 

kresbami a výrobkami. 



 

 

 

 

Pre najmenších... 

T Š K O L S K Ý 
R O K R L E T O 
P O Č Í T A Č E 
L A N O I J A R 
K O N E B M E D 
O S E K Ľ Ú Č E 
P Ä T A Č Ľ A D 
A C U K R Í K N 

Hľadaj slová: školský rok, cukrík, leto,  počítače, lano, ľad, jar, med, 
os, päta, kone, kľúče. 
Riešenie: _________________________________________________ 

Adela Snopová 



Slávik Slovenska 2018 (školské kolo) 

18. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže 

Slávik Slovenska 2018. Žiaci súťažili v troch kategóriách – 1 1.-3. 

ročník, 2  4.-6. ročník, 3 7.-9. ročník. Víťazmi sa stali Nina 

Bočkayová,  Vanda Gogová, Tamara Hubová, Matúš Burian, 

Patrícia Michalidesová, Stella Patai, Dominika Jakubičková, 

Miroslava Peťková a  Aleksandra Bajzíková. Našich slávikov sme 

sa spýtali, ako sa dostali ku spevu a odkedy spievajú.  

 

Dominika Jakubičková – 1. miesto,   

3. kategória 

Ku spevu som sa dostala tak, že ma 

raz pani učiteľka vybrala na školské 

kolo Slávika a potom ma spev začal 

baviť. Súťaž prebehla dobre, veľmi sa 

mi páčilo. 

Miroslava Peťková – 2. miesto,  

3. kategória 

Ešte v škôlke ma pani riaditeľka vybrala na spevácky krúžok. Spev 

ma veľmi baví, súťaž prebehla v poriadku tak ako aj iné roky. 

Stella Patai –  3. miesto, 2. kategória 

Spev ma inak bavil už keď som bola malá.  Začalo sa mi dariť a tak 

sa to prejavilo aj na tejto  súťaži. Som prekvapená, že som sa 

umiestnila na 3. mieste – konkurencia bola veľká. 

 

 



Matúš Burian – 1. miesto, 2.kategória 

Keď som bol menší,  chcel som 

chodiť na klavír, ale ocino 

povedal, že mi ide aj spev. 

Potom som začal chodiť na 

jednu ZUŠ tu v Topoľčanoch 

a dostal som sa na Slávika 

a postupujem na okresné kolo. 

Veľmi ma spev baví. 

Adela Snopová  

 

Tipy na seriály 

1. Black mirror-  
Vplyv internetu 

a sociálnych sieti 

a médií na ľudstvo. 

Každá epizóda má 

iný príbeh 

a podotýka na iný 

problém. 

(prvá a druhá séria 

majú 3 epizódy cca 

po hodinu, tretia a štvrtá majú cca 6-7 epizód) 



2.Atypical-  
Príbeh autistického chlapca, ktorý sa snaží si nájsť priateľku 

a zaľúbi sa do svojej psychologičky. Sam (Keir Gilchrist) chodí do 

normálnej školy, ale svoje emócie prežíva trochu inak. 

Michaela Horňáčeková, Nina Szabová, Michaela Bujnová 

 

Najlepšie hlášky zo Simpsonovcov 

Homer: Keď mi je niečo ukradnuté, neznamená to, že tomu 
nerozumiem! 

Homer: To viete, chlapci, jadrový reaktor je ako 
žena. Stačí si prečítať manuál a stlačiť ten správny 
gombík. 

Marge: Homer, nezabudni, čo si deťom sľúbil.  

Homer: Hej, že v osemnástich pôjdu z domu. 

Bart: Mami, máš schovane Homerove ľúbostné listy? 

Marge: To vieš, že áno. Vlastne, bol iba jeden a bola to skôr 
pohľadnica z akéhosi pivovaru na exkurzii. 

Nina Szabová 



 

vengers          

kvíz      
Veľa chlapcov, ale i dievčat pozná Avengers 

alebo takzvaný  Marvel Cinematic Universe.  

Otestujte si svoje vedomosti v krátkom kvíze. 

Veľa šťastia!  

Ako sa volajú všetky kamene nekonečna?  

a) Time stone, Water stone, Electricity stone, Reality stone, 

Power stone, Incredible stone  

b) Life stone, Fire stone, Soul stone, Space stone , light stone , 

Luck stone  

c) Reality stone, Soul stone, Time stone, Mind stone, Power 

stone, Space stone  

                                    

Ako sa volajú členovia Avengers (súčasní)?   

a) Iron man, Kapitán Amerika, Spiderman, Hulk ,Hawkeye, 

Black widow,  Thor  

b) Thor, Kapitán Amerika, Iron man, Hawkeye, Black widow 

Hulk  

c) Wasp, Iron man, Thor, Antman  

 

Čo vie robiť agamottove 

oko?  

a) ohýbať realitu  

b) vytvárať časové svorky  

c) vytvárať štíty 

Tomáš Kmotorka 



Ďakujeme za Slávnostnú akadémiu 

Dňa 25. mája 2018 sa v popoludňajších hodinách v kinosále 

Spoločenského domu v Topoľčanoch uskutočnila ďalšia 

slávnostná akadémia pre rodičov, ktorá pokračovala v tradícii 

kultúrno-umeleckých programov žiakov a žiačok ZŠ Tribečskej 

pre svojich rodičov. Program pod názvom Poďme spolu do 

rozprávky zaujal celé publi-

kum, ktoré našich malých 

hercov a herečky odmenilo 

búrlivým dlhým potleskom. 

Pani riaditeľka školy Mgr. 

Anna Krajčíková vyjadrila 

veľké ďakujem všetkým, 

ktorí sa na príprave tejto 

úžasnej udalosti podieľali.  Okrem režisérok Mgr. Martiny 

Majtánovej a Mgr. Andrey Jakubičkovej to bolo ozvučenie 

a osvetlenie – Mgr. Ivan Vőpy, kostýmy – Mgr. Eva Gregorová, 

kulisy a výzdoba – Viera Rybanská, Tatiana Kupcová, príprava 

scény – Radovan Gaži, foto a grafika – Lenka Filipeje, video – Mgr. 

Ivan Kopčan a viacero tých, ktorí pripravovali so žiakmi jednotlivé 

vystúpenia – Zdenka Marková, 

Mgr. Drahomíra Šupová, Mgr. 

Jana Vránová, Mgr. Dana 

Strejčková, Mgr. Andrea 

Jakubičková, Mgr. Božena 

Kováčová, Mgr. Jana Rumanová, 

Mgr. Darina Mišovýchová, 

Andrea Matejová, Mgr. Zuzana 

Grauzlová a Mgr. Jana Chvojková.  

redakcia 



A čo hovoria na Akadémiu 

naše herečky? 
1. Aká bola atmosféra? Ako si sa cítila počas hrania? 

2. Aké bolo predstavenie? Bolo ako si si predstavovala? Čo sa ti 

páčilo najviac? 

3. S čím si vystupovala?  

Adela Horňáčeková 

1. Atmosféra bola napätá. Bola som nervózna 

a stále som si opakovala text. 

2. Áno, ešte lepšie ako som si predstavovala. 

Mali sme veľký aplauz... Najviac sa mi páčilo 

vystúpenie zbojníka – bolo to také 

dynamické a rytmické.  

3. V mojom folklórnom vystúpení som 

spievala Čižiček a Kukulienka. Horko ťažko sme to zvládli. 

Nelka Šodelouvá 

1. V pohode. Upokojovala som sa. Na javisku 

som bola trochu nervózna, no keď prišlo na 

vec, nervozita opadla. 

2. Omnoho lepšie od skúšky. Od prvej skúšky 

sa toho dosť zmenilo – scenár, pribudli kulisy. 

Páčili sa mi šmolkovia, zbojníci a víly. 

3. Ja som bola líška. Vystúpenie bolo 

o zvieratkách, ktoré vychovávajú svoje deti. 

Vystúpenie ma bavilo, hneď som vedela text.       

                  Michaela Horňáčeková 



Robotika po taliansky 

Robotici našej školy sa v júni zúčastnili ďalšej významnej 

medzinárodnej súťaže. Po návrate sme ich požiadali, aby sa 

s nami podelili o svoje dojmy a zážitky z tejto súťaže. 

Kde a akej súťaže ste sa zúčastnili? 

Zúčastnili sme sa na súťaži RoboCup 

Junior 2018 Italy. Súťažilo sa 

v katetórii Soccer Lightweight (ľahká 

váha) v talianskom meste 

Montesilvano. 

Aká bola cesta? Ako sa vám páčilo 

Taliansko? 

Cesta bola veľmi dlhá, ale zaujímavá 

a trvala dovedna 14 hodín. Taliansko 

sa nám veľmi páčilo, pretože je to 

prímorský štát a náš hotel bol blízko pláže.  

Predstavte nám váš súťažný tím. 

Náš tím sa volá XLC-Youglings a sme v ňom piati – Samuel Peter, 

Šimon Peter, Pater Krajčík, Marek Košťál a Filip Filo. Každý v tíme  

máme nejakú úlohu. Kapitánom tímu a programátor je Šimon, 

konštruktéri Marek a Samuel. Funkciu dizajnérov zastupujú Filip 

a Peter. 

Ako ste sa na súťaž pripravovali?  

Pripravovali sme sa na súťaž štyri 

mesiace. Máme dvoch robotov. Prvý sa 

volá Stella A a druhý Stella G. Stellu 

A sme zlepšovali v programovaní a aj 



zlepšovaním konštrukcie. Stellu G sme celú prestavali ešte od 

slovenského kola. 

Ako prebiehala samotná súťaž? 

Súťaž prebiehala pokojne, uvítací ceremoniál bol veľmi pekný 

a súťažilo sa tri dni. Prvý deň sa volal Set-up day, a to znamená, že 

pripravíme roboty na aktuálne prostredie a dokončujeme 

konštrukciu po transporte. Druhý a tretí deň sa súťažilo. Štvrtý 

deň bolo vyhodnotenie.  

Aké ocenenia ste si odniesli? 

Odniesli sme si cenu Best presentation a umiestnili sme sa na 6. 

mieste z celkového počtu  štrnásť. 

Čo plánujete do budúcnosti? 

Plánujeme roboty zlepšiť a chceme sa tomu aj naďalej venovať 

v budúcnosti. Budúci rok sú Majstrovstvá sveta v Melbourne 

v Austrálii a my tam nemôžeme chýbať, preto musíme poriadne 

zamakať. 

Tím XLC-Youglings a Hana Koncová 

Boj proti obezite 
V súčasnej dobe je obezita 

nielen estetickým 

problémom, ale najmä 

vážnym zdravotným 

problémom. Je zvlášť 

rozhodujúcim faktorom pri 

ochoreniach srdca, ciev, 

nádorových ochorení i 

cukrovky. Príčinou obezity 



môže byť nielen dedičnosť, ale predovšetkým sú to zlé stravovacie 

návyky a nedostatok pohybu. 

Vysoko kalorické jedlá 

obľubuje minimálne raz 

týždenne 76 percent detí. 

Obľube sa čoraz viac tešia aj 

sladené a dochucované 

nápoje. Tých cez týždeň vypije 

až štvrtina detí viac ako 1,5 

litra. Dve tretiny detí športujú 

aspoň trikrát týždenne a len 

šesť percent sa mimo školy 

vôbec nevenuje športovým 

aktivitám. Platí, že prevencia 

je efektívnejšia ako liečba. 

Preto sme sa rozhodli na 

našej škole vyhlásiť SÚŤAŽ, čo najviac hodín strávených pohybom 

v priebehu troch týždňov. Do súťaže sa prihlásilo spolu 127 detí. 

Veľa z nich vymenilo sedenie pred televíziou či počítačom za 

aktívny pohyb. Svoj voľný čas začali tráviť bicyklovaním, 

korčuľovaním, behom, aktívnou chôdzou, cvičením, tancom, ale i 

jazdou na koni, plávaním, či rôznymi športami ako napríklad 

futbalom a basketbalom. Na prvom stupni sa umestnili : 1. miesto 

Matej Sloboda 2. miesto Aneta Tomanová 3. miesto Stanislav 

Podolec Na druhom stupni sa umiestnili: 1.miesto Alexander 

Bakalár 2. miesto Julianna Gajdošová 3. miesto Ivan Hlavina 

Všetkým žiakom ďakujem za účasť a dúfam, že i po ukončení tejto 

súťaže budú pokračovať v cvičení.  

pani učiteľka Johana Fabová 

 

 



Letná tajnička 

 

Leto je tu a s ním  i veľké horúčavy.  Na schladenie vám 

prinášame malú tajničku.  

 

1. Čo máme na očiach,  aby nám nesvietilo slnko? 

2. Opaľujeme sa na nej. Je tam piesok. 

3. V čom býva Spongebob? 

4. Šmýkačka v aquaparku 

5. Cez júl a august sú... 

6. Kto má meniny 30. februára?  

 

Cez leto máme čas na _____________________. 

 

Tomáš Kmotorka 



Domáce nanuky (urob si sám) 

Potrebujeme: 

- 250g čučoriedok 

- 2 lyžice čučoriedkového džemu 

- 2 banány 

- 280g bieleho jogurtu 

- hrnček kryštálového cukru  

 

Postup: 

Do jednej misky si dáme čučoriedky, džem, 140g jogurtu a ½ 

hrnčeku s cukrom. Do druhej si dáme banány. Popučíme ich. 

Pridáme zvyšný jogurt a cukor. Zoberieme si formu na nanuky 

a tie dve zmesi dávame striedavo do foriem. Necháme zamraziť 

cez noc. Na druhý deň už máte hotovo. 

 

Michaela Bujnová 

Zasmejme sa... 

Hovorí bača ovečke: 

- Máš dve možnosti: 

po á – budeš sa pásť s ostatnými ovečkami na lúke alebo 

po bé – spravím z teba guláš. 

- Čo si vyberieš?  

- Béééé! 

Tomáš Kmotorka 

 



Vlastná tvorba 
 

*** 

No bravo, 

Zabudol si odbočiť vpravo. 

Šoféruješ to fáro, 

že mi z toho stojí  háro. 

 

Prevodovka dostáva zabrať, 

mal by si ísť na novú prachy zobrať. 

Urobil si už tri defekty,  

motor z toho robí zaujímavé efekty 

 

Keď si na tú červenú preletel, 

celý život mi pred očami preletel, 

Tachometer na stodvadsať, 

chce sa mi z toho zvracať. 

 

Ten vodičák by si nemal dostať, 

mal by si už s týmto prestať. 

Odbil si bočné zrkadlá, 

odtrhol si na dverách madlá. 

 

Túto skúšku už robil tretíkrát, 

nie, že by som to nemal rád, 

ale padaj už odtiaľto, 

aj tak sa čudujem, 

že si to dotiahol až potiaľto. 

 

Martin Žiak 
 



Prázdninová 

anketa 
Zavítali sme do školského klubu detí, 

aby sme sa deti spýtali, kam pôjdu 

cez prázdniny...  

Marek Bielich,  2. C 

Najviac  by som chcel ísť do Košíc, 

ale starký ma zoberie do Bratislavy, kam sa veľmi teším. 

Filip Anton Kozinka,  2.C 

Cez prázdniny pôjdeme do Talianska. Veľmi sa tam teším, pretože  

som tam chcel ísť a pôjdem tam s maminou a mojím strýkom. 

Natália, Simonka, Lenka Bočekové, 2. D 

Chceli by sme ísť do Anglicka a Španielska. Do Španielska aj 

pôjdeme. Veľmi sa tešíme. Pôjdeme s maminou, ocinom , 

s mamininým kolegom a jeho ženou. 

Lívia Longauerová, 2.A 

Cez prázdniny by som chcela ísť do Legolandu v Dánsku. Možno 

tam aj pôjdeme. Veľmi sa teším, keď tam možno pôjdem s rodičmi 

a bratrancom. 

Veronika Foltánová, 3. A 

Chcela by som cez prázdniny ísť do Japonska, ale pôjdeme do 

Egypta. Veľmi sa  tam teším a pôjdem s rodičmi, bratom, starými 

rodičmi a s dvoma bratrancami.  

Michaela Vargová a Adela Snopová  



Rozhovor s pani učiteľkou 

Stanislavou Štulajterovou 

Koncom apríla išla pani učiteľka Soňa Májiková na materskú 

dovolenku. Jej miesto odvtedy zastupuje nová pani učiteľka, 

ktorá okrem toho, že vyučuje angličtinu, je triednou učiteľkou 

6. C. Predstavujeme vám ju v rozhovore s pani učiteľkou 

Stanislavou Štulajterovou.  

 Ako dlho učíte v našej škole? Aké je vaša doterajšia 

pedagogická kariéra? 

V našej škole učím od 30. apríla 2018, takže veľmi krátko. Mám 12-

ročnú prax, učilo som na základných školách v rôznych mestách, 

nakoľko som sa viackrát sťahovala.  

 Prečo ste si vybrali povolanie učiteľka? 

Vždy ma bavila práca s ľuďmi, najmä s deťmi. Je fajn vidieť, že som 

niečo deti naučila. 

 Aké sú vaše tri dobré a tri zlé vlastnosti? 

Tri dobré vlastnosti: priateľskosť, dobrosrdečnosť a úprimnosť. Tri 

zlé vlastnosti: Nepriebojnosť, dôverčivosť, dlhšie mi trvá, kým 

nadviažem priateľstvo. 

 Aké sú vaše záľuby 

Nakoľko mám šesťročnú dcéru, môj voľný čas sa podriaďuje hlavne 

jej potrebám. Ale keď mám čas, rada ho strávim s dobrou knihou. 

Rada hrám na klavír, starám sa o záhradku a keď počasie dovoľuje, 

ideme na turistiku. 

 Ako sa vidíte o desať rokov? 

Vidím sa ako spokojný, vyrovnaný človek. 



 Keby ste chytili zlatú rybku, 

čo by ste si želali a prečo? 

Aby bolo čo najviac spokojných 

a vyrovnaných ľudí na tomto svete. 

 Aký je váš vzťah k športu? 

Športujem skôr pasívne, ale rada si 

zabehám a zaplávam. 

 Ako budete tráviť letnú 

dovolenku? 

Leto strávim na potulkách po Slovensku. Máme rodinu roztrúsenú 

po celom Slovensku, takže pôjdeme do Prešova, do Tatier a do 

Trenčína. Navštívime  aj moje rodné mesto Brezno a doprajeme si 

wellness víkend v kúpeľoch.  

Michaela Bujnová 

Logická Hádanka 

Chlapík býva na desiatom poschodí. Každý jeden deň zíde 

výťahom na prízemie a ide do práce. Keď sa vracia z roboty, 

ide opäť výťahom, avšak len na siedme poschodie, odtiaľ 

prejde zvyšok po schodoch. Priamo na desiate poschodie ide 

iba v prípade, že s ním ide ešte niekto alebo prší. Prečo? 

RIEŠENIE: Chlapík je trpaslík a teda akokoľvek sa snaží, dokáže stlačiť 

maximálne siedme tlačidlo. Pokiaľ však cestuje vo výťahu s niekým ďalším, 

poprosí ho o stlačenie desiateho poschodia, prípadne počas dažďa stlačí 

desiatku aj dáždnikom. Netreba v tom samozrejme hľadať niečo hlboké, tieto 

typy úloh sa zameriavajú na bočné, laterálne myslenie. 

Tomáš Kmotorka 

 



 

 


