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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 v elektronickom formáte publikovanom na stránke školy 

zstribecskato.sk v sekcii/V škole máme/Školský časopis. Redakčná rada: 

Mário Bartošek 6.B, Gréta Gogová 6.B, Monika Maceková 6.B, Tomáš 

Malec 6.B, Sebastián Schmizing 6.B, Bianka Spodniaková 6.B, Šimon Šupolík 6.B, Samuel Seleš 7.B, 

Katarína Bartošová 8.C, Nela Fekete 8.C. Jazykový korektor: Rastislava Macková. Jazyková úprava, 

grafika, distribúcia: Tomáš Kováčik. Koordinátor školskej redakcie pre I. stupeň: Gabriela Dragulová. 

Koordinátor školskej redakcie a koordinátor pre II. stupeň: Tomáš Kováčik. 

 



Vážení čitatelia!    (príhovor riaditeľky školy) 

Prešli ďalšie dva mesiace od vydania ostatného čísla nášho školského 

časopisu. Významným dňom pre školu je už tradične 28. marec, ktorý sa od 

roku 1955 na Slovensku stal Dňom učiteľov. Je to sviatok nie len samotných 

učiteľov, ale všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k výchove 

a vzdelávaniu našich detí. Preto mi dovoľte touto cestou ešte raz poďakovať 

všetkým zamestnancom ZŠ Tribečská, ktorí do svojej práce vkladajú okrem 

svojich znalostí a zručností aj svoje srdce. I my, ktorí máme školu už dávno 

za sebou vieme, že po rokoch si nepamätáme metódy a formy výuky, ale 

pamätáme si najmä to, ako sme sa v škole, triede cítili. Práve preto sú 

pedagógovia srdcom vzdelávacieho systému a tí naši, srdcom našej školy. 

Naša škola je plná vynikajúcich, inšpiratívnych, zanietených a zodpovedných 

zamestnancov, ktorí do svojho poslania vkladajú všetko. Hovorí sa, že škola 

je taká dobrá, akí dobrí sú jej učitelia. Je mi cťou, pracovať s tými najlepšími! 

Druhá polovica apríla priniesla dlho očakávané uvoľnenia a po žiakoch 

prvého stupňa, kde sa nám darí už niekoľko týždňov udržať prezenčnú 

výučbu, 19. apríla nastúpili žiaci 8. a 9. ročníka a 26.4. aj zvyšní žiaci 5.-7. 

ročníka. Obnovenie školskej dochádzky sa nezaobišlo bez nevyhnutných 

protiepidemiologických opatrení vydaných MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR na zaistenie 

bezpečnosti v školách. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sú ZODPOVEDNÍ, 

rešpektujú aktuálne nariadenia a prejavujú tým rešpekt aj jeden voči 

druhému. Vedenie školy (obrovská vďaka pani zástupkyniam!), celý 

pedagogický zbor a aj nepedagogickí zamestnanci školy robia všetko pre to, 

aby bol návrat žiakov do škôl po všetkých stránkach kvalitne pripravený 

a aby sme žiakom adaptačné obdobie čo najviac uľahčili. Verím,  že náročné 

obdobie, ktoré všetci prežívame, v nás  zanechá pocit porozumenia, 

spolupatričnosti a tolerancie.  

Mesiac marec sme venovali knihám. Je nám veľmi ľúto, že aj tento rok sa nám 

z dôvodu opatrení nepodarilo uskutočniť ďalší ročník veľmi úspešnej 

knižnej burzy. Apríl v našej škole už tradične patrí ochrane prírody. Online 

sme sa zúčastnili podujatia Ekotopfilm, pani učiteľky si pre žiakov pripravili 

zaujímavé aktivity ku Dňu zeme a zapojili sme sa do aktivity „Upracme si 

Topoľčany“. Pred pár dňami nám bol schválený rozvojový projekt „Spolu 

múdrejší“,  vďaka ktorému prihlásení pedagógovia doučujú svojich žiakov. 

Naši páni školníci a pani upratovačky sa nám krásne starajú o areál školy, 

ktorý čoskoro zakvitne všetkými farbami. Do letných prázdnin nám 

zostávajú ešte celé dva mesiace. Využime ich čo najlepšie! 

S úctou A. Krajčíková 



Úvodník 

Posledný aprílový týždeň zavŕšil návrat žiakov 5. až 7. ročníkov do svojich 

lavíc a škola sa tak po dlhom čase rozzvučala dlho nevídaným ruchom. Prvé 

týždne školského vyučovania sa žiaci adaptovali na školské povinnosti. 

Aspoň posledný štvrťrok aktuálneho školského roka teda napokon strávime 

v škole v našich triednych kolektívoch. Mimo svojich príbytkov si tak užijeme 

nielen začínajúce obdobie letných slnečných dní, ale môžeme intenzívne 

dobrať všetko to, v čom sme videli medzery počas dištančného vzdelávania. 

O tom, ako žiaci vnímali dištančné vzdelávanie, v čom vnímali jeho nevýhody, 

ale i výhody, sa dočítate v tomto čísle časopisu 3bečan.    

V pondelok 15. marca 2021 primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová a 

vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou MsÚ PhDr. Vladimíra 

Matušíková odovzdali našim žiakom ocenenia Detská osobnosť mesta 

Topoľčany 2020. Ocenených žiakov vám predstavíme na stránkach časopisu.  

Deň učiteľov učitelia druhého stupňa oslávili v rámci dištančnej výuky, 

učitelia prvého stupňa so svojimi žiakmi osobne v škole.  Všetkým učiteľom 

sa prihovorila prostredníctvom webovej stránky školy a mailov pani 

riaditeľka. Významného uznania sa dostalo pani učiteľke  Annamarie 

Mikulovej, ktorú sme favorizovali v rebríčku o najlepšiu online učiteľku 

v súťaži rádia Expres. Veľkú noc, ktorá pripadla tento rok na prvé aprílové 

dni,  sme strávili vo svojich domácnostiach. 22. apríl bol už tradične 

venovaný aktivitám zameraným na pripomenutie si Dňa Zeme.   

Školská knižnica  je otvorená pre našich žiakov a učiteľov. Okrem bohatého 

knižničného fondu si žiaci môžu vybrať z bohatej ponuky nových knižných 

titulov, napríklad novinky od Gabriely Futovej – Hups, rups a šups a Nototo 

a strašidelná škola Elvíry Múdrej.  Aj o doplnení knižného fondu sa dočítate 

v časopise.   

Okrem rozmanitých bohatých aktivít nášho školského klubu, olympiád 

a súťaží vám predstavujeme i okolnosti vzniku čerstvého videoklipu 

Tribečská to nevzdá, na ktorom sa pod vedením Petra Faltysa, nášho 

kreatívneho pána školníka,  podieľal kolektív pani učiteliek prvého stupňa. 

Nápaditý videoklip a pieseň, ktorú si už na druhý deň po zverejnení 

vyspevoval nejeden žiak, je dôkazom toho, že ťažšie chvíle sa dajú oveľa 

lepšie zvládnuť s nadhľadom a optimizmom.  

Návrat do školy sme všetci zvládli a veríme, že naplno si užijeme možnosť 

byť so svojimi kamarátmi v škole a tiež možnosť plnohodnotne sa vzdelávať.  
          Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 



Medzinárodná výtvarná súťaž 

Rozprávkové nebo 
Krajská hvezdáreň v Žiline a 

Hvězdárna Valašské Meziričí vyhlásili 

výtvarnú súťaž, ktorej cieľom je 

zvýšiť záujem detí o astronómiu a 

prírodné vedy. Zo školského kola boli 

vybrané tri práce žiakov V. Ďurákovej, 

M. Svorada, T. Gogu zo 4.D triedy. 

Tieto boli zaslané do Krajskej 

hvezdárne v Žiline, kde budú následne 

vystavené. 

Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

Veľká noc u nás 2021 – výtvarná súťaž 

V týchto dňoch prebieha virtuálna súťaž Veľkonočné 

zvyky a tradície u nás. Do súťaže sa zapojili takmer 

všetky triedy a všetci vyučujúci, aj školské kluby z 1. 

stupňa. Zaslali sme niekoľko našich najkrajších prác. 

Súťaž môžete sledovať a podporiť lajkom na FB stránke 

Tríbečského osvetového strediska.  
 

Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

Vesmír očami detí 

– vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže 
Slávnostné vyhodnotenie okresného kola súťaže sa 

uskutočnilo v prvej polovici apríla 2021 vo výstavnej 

miestnosti Tribečského osvetového strediska v 

Topoľčanoch online formou. Do súťaže sa zapojilo 18 

škôl a škôlok. V šiestich kategóriách súťažilo 223 prác. 

Zo školského kola postúpilo 20 prác. 

Tento rok si naša škola v okresnom kole odniesla 

oficiálne iba jednu cenu – 2. miesto v 3. kategórii vďaka 

Barbore Duschekovej z 8.B triedy a jej práci s názvom 

"Ja a moja sestra". 



Netreba však zabudnúť ani na Kláru Vargovú z 8.A triedy a jej 1. miesto v 5. 

kategórii so svojou prácou "Plavba vesmírom". Súťažila za ZUŠ, ktorú 

navštevuje. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom 

kole, ktoré sa bude konať v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove 

koncom mája 2021. 

Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

Moje (ne)istoty 

Milí žiaci, chcem sa s vami podeliť o radosť, ktorá bola v zatvorenej obálke, 

ktorá prišla nedávno do našej školy. Bolo v nej ocenenie pre našu žiačku 

Klárku Vargovú z 8.A triedy. V konkurencii asi 120  prác sa umiestnila na 

peknom 3. mieste v krajskej výtvarnej a fotografickej súťaži "MOJE NE-

ISTOTY". 

Svoju prácu realizovala na tému "S 

kamarátkami do každého počasia ma to baví 

viac". Za svoju prácu dostala diplom, 10 eurovú 

poukážku na kúpu kníh a publicitu aj na 

sociálnych sieťach. 

Súťaž bola vyhlásená Školou umeleckého 

priemyslu v Kežmarku. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa 

tvorivosti. 
  Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

Aj naši prváci dokážu tvoriť projekty 

Žiaci 1.C triedy ukázali, že sa 

dokážu na hodine prvouky 

zapojiť do netradičného 

učenia o prírode a  

zvládnu plniť aj náročnejšie 

úlohy. Celý týždeň usilovne 

hľadali v časopisoch obrázky 

súvisiace s prírodou. Poctivo nosili časopisy a tešili sa 

na prácu s nimi. Pri tvorbe plagátu presne vedeli, čo je 

súčasťou živej a neživej prírody, veď sme sa to učili. Pomocou obrázkov 

rozprávali o základných prejavoch života rastlín a živočíchov. Nerobilo im 

problém nájsť obrázky neživej prírody a nalepiť ich na plagát. To, čo sa 

naučili, si potom vyskúšali v praxi na školskom dvore v areáli školy. S chuťou 



sa predbiehali v tvorení kôpok živých a neživých prírodnín. Hoc sú ešte len 

prváci, dokázali, že príroda im nie je cudzia. 

Jana Vranová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka I. C 

Zážitkové učenie na hodine angličtiny 

Existuje veľa inovačných metód na vyučovanie 

cudzieho jazyka. Jednu z nich sme využili, ktorá sa 

zameriava na žiakov, navodzuje ilúziu 

porozumenia, harmónie, kde sa deti môžu vyjadriť 

a stredobodom pozornosti je atmosféra. A práve to 

sa nám podarilo dosiahnuť.  

Počas posledného veľkonočného týždňa žiaci 

tretieho ročníka zažili na hodine anglického jazyka vyučovanie 

sprostredkované zážitkom na základe vôní a chutí. Po prebratom učive na 

tému JEDLO sme sa rozhodli, že si spravíme učenie zážitkovou formou, kde 

žiaci navzájom komunikovali, tvorili vety a rozprávali v anglickom jazyku o 

jedle. Okrem toho ochutnávali niektoré jedlá, ovocie, pochutiny. 

Ďakujeme manželom Tarinovým, ktorí sponzorsky zabezpečili deťom pizzu, 

s ktorou sa s radosťou všetci popasovali. Tie úžasné iskričky v očiach detí 

stáli za to. 

Žiaci si odniesli veľa nových zážitkov a skúseností, ale hlavne si rozvíjali 

komunikačné zručnosti. Zážitkové učenie sa podarilo. Žiaci boli spokojní a 

nič iné sme ani nechceli. Určite si to zopakujeme pri iných lekciách. Už sa na 

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

Deň učiteľov v našej škole 

Deň učiteľov je možno obyčajným dňom, ale 

predsa je tento deň čímsi výnimočný. Aj keď 

sme každý deň na pracovisku spolu, 

venujeme sa skôr pracovným povinnostiam, 

učíme a žiaci sa učia tiež. Veď každodenná 

edukačná činnosť je založená na kvalitnej 

interakcii učiteľ – žiak – rodič a je spojená s 

mnohými prekážkami. Tak to funguje v škole, 

ale aj v živote...  

V tento deň v našej škole vládla príjemná a hlavne veselá atmosféra, zabavili 

sme sa, a veľa sme sa nasmiali. Deti z I. D si pripravili niekoľko básničiek, 

ktorým spríjemnili a potešili svojich učiteľov i vedenie školy. Za ich pekné 



verše ich čakala sladká odmena, ktorej sa veľmi potešili. Dokonca im pani 

riaditeľka ukázala interiér riaditeľne. A, samozrejme, že deti nezabudli 

vyrobiť handmade v podobe kvietku, ktorý s radosťou podarovali. Bolo to 

veľmi pekné a príjemné poďakovanie učiteľom. Opäť sa ukázalo, že máme 

úžasné deti, ktoré sa zaujímajú o dianie školy. Veď si to môžete pozrieť vo 

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

Školské online kolá biologickej olympiády 

Aj napriek nepriaznivej situácii sa žiaci 

môžu zapojiť do rôznych súťaží, ktoré sú 

organizované online formou. Pozadu 

nezostáva ani biologická olympiáda. V 

mesiaci marec sa uskutočnili školské online 

kolá práve tejto súťaže. 

V kategórií E súťažili žiaci v dvoch odbornostiach. Filip Slamka z 5.A súťažil 

za odbornosť zoológia. Odbornosť geológia reprezentoval Juraj Ferenčík zo 

6.A. Obidvaja súťažiaci úspešne zvládli test aj identifikáciu prírodnín, a tak 

postúpili do okresného kola. 

V kategórií D súťažil Adam Snop zo 6.A s projektom Procesy učenia a 

zapamätávania u potkanov Dumbo. Adam prepojil naštudované teoretické 

vedomosti s praktickým výcvikom, nakoľko má doma domáceho miláčika, 

potkana Dumbo, ktorý sa volá Smoothie. S projektom postúpil do okresného 

kola. 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme im 

palce v okresnom kole! 
Dominika Jamborová, učiteľka OBN-BIO, triedna učiteľka 5. A 

Vítanie jari a Veľká noc s ŠKD 

Tento rok sa pani zime nechcelo odísť, tak sme sa aj my s deťmi v ŠKD 

rozhodli privolať jar rôznymi jarnými 

kreáciami. Deti vyrábali jarné kvietky, 

bociany či baletky. Vyzdobili sme si 

triedy, oslávili Deň 

šťastia aj Deň vody. 

Všetci sa tak tešíme 

na príjemné jarné 

počasie.   
          Vychovávateľky ŠKD 



Zdravá (nezdravá) výživa 

Od 16.3. do 19.3. 2021 sme sa v ŠKD venovali 

zdravej strave. Témou bolo: Moje 

najobľúbenejšie jedlo. Úlohou detí bolo 

nakresliť jedlo, ktoré majú najradšej a najviac 

im chutí. Ako sme my, pani vychovávateľky 

očakávali, boli to väčšinou nezdravé jedlá – 

pizza, hranolčeky, hamburgery. Našli sa aj deti, 

ktoré majú rady ovocie, zeleninu. Na záver sme 

rozobrali význam vitamínov pre náš organizmus. Deti si uvedomili, že strava 

by nemala obsahovať veľké množstvo sladkostí a dali si záväzok, že sa to 

pokúsia zmeniť.        Vychovávateľky ŠKD 

Marec – mesiac knihy 

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti 

patrí k dôležitému spoločníkovi malých, 

mladých či starých. V ŠKD sme sa spolu s 

deťmi počas celého mesiaca rozprávali o 

knihách, časopisoch, knižniciach... O práci 

spisovateľov, aká je náročná, ale aj 

zaujímavá. 

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne 

potrebuje pre svoj život. Ak chceme, aby sa stali dobrými čitateľmi, máme im 

dopriať čo najviac stretnutí s knihou. 

Situácia nám teraz nedovoľuje návštevu knižníc - školskej, mestskej. Deti si 

však priniesli svoje najobľúbenejšie knihy, o ktorých nám porozprávali. 

Veríme, že čítanie sa môže stať potešením a zábavou pre celú rodinu.  
Vychovávateľky ŠKD 

Krajské kolo dejepisnej olympiády 

Dňa 22. marca 2021 sa uskutočnil 13. ročník krajského 

kola Dejepisnej olympiády. Tentokrát on-line formou. 

Do krajského kola postupovali tí žiaci, ktorí sa v 

okresnom kole umiestnili na 1. a 2. mieste. 

Našu školu reprezentovali títo dvaja žiaci: Lukáš 

Valaský (7.A) - kategória E (7. ročník) a Patrik Štefkeje 

(8.D) - kategória D (8. ročník). 



Test tentoraz neobsahoval otázky z regionálnej histórie (celý Nitriansky 

kraj), obsahoval iba monotematickú časť a príslušné 3/4 ročné učivo z 

daného ročníka. Časový limit na vypracovanie bol 60 minút. Monotematická 

časť - maximálny počet bodov 50. Príslušné učivo daného ročníka - 

maximálny počet bodov 40. 

Úspešným riešiteľom KK DO sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60 

% (t. j. 54 bodov) z maximálneho počtu bodov 90. 

Umiestnenie našich žiakov: Kategória E (7. ročník): Lukáš Valaský - 6. miesto 

(81,8 b.) - úspešný riešiteľ a Kategória D (8. ročník): Patrik Štefkeje - 14. 

miesto (58,9 b.) - úspešný riešiteľ. Obom žiakom ďakujeme za reprezentáciu 

našej školy. 
Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL-HUV 

Zelený svet – je to v tvojich rukách 

Ešte v novembri 2020 sa naši žiaci z 5.D, 6.B a 6.D 

triedy zapojili do celoslovenskej výzvy Zelený svet. V 

ťažkej konkurencii spomedzi 1 524 výtvarných a 26 

literárnych prác porota vybrala iných víťazov. Aj keď 

sme tento rok neboli medzi tými najúspešnejšími, teší 

nás, že sme sa mohli byť zúčastniť tak populárnej 

súťaže ako je Zelený svet. Snáď nabudúce... 

Takýto list dostala naša škola od koordinátorov 

výstavy Zelený svet:  

Pekný deň prajem, 

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k 

zamysleniu sa, nazýva sa zeleným. Radi by sme vás pozvali na virtuálnu výstavu 

25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet na tému: Je to v mojich rukách! V 

období medzi marcom a novembrom 2020 mohli žiaci výtvarne znázorniť svoj 

pohľad na dnešný svet, na situáciu v ktorej sa nachádzame, svoje vnímanie 

environmentálnych problémov a hľadanie riešení. Nahliadnite spolu s nami do 

tohto sveta. Na výstave môžete nájsť ocenené a výstavné práce žiakov a 

študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl 

z celého Slovenska. Pre tých, ktorý obľubujú literatúru máme možnosť prečítať 

si ocenené a vybrané literárne práce! 

https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/galeria 

  Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 
 

https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/galeria


Naša pani učiteľka nominovaná  

v ankete rádia Expres 

Pani riaditeľka školy na webovej stránke 

školy oznámila všetkým žiakom 

a priateľom školy milú správu, že našu 

pani učiteľku PhDr. Annamarie Mikulovú 

jej žiaci 7.B triedy nominovali do ankety 

rádia Expres –  online učiteľ roka. Pani 

učiteľka sa dostala do prvej päťky.  

Hlasovanie prebiehalo do nedele 28. 

marca 2020 do 20.00 hod.  Pani učiteľku 

sme individuálne svojim hlasom podporili 

na webovej stránke rádia Expres: 

https://www.expres.sk/244368/online-ucitel-roka/  

Pani riaditeľka školy v mene všetkých kolegov i žiakov pani učiteľke srdečne 

zablahoželala.   

Už rok žijeme v pandémii, ktorá učiteľov preniesla spoza katedry za počítače. 

Zo dňa na deň sme na Slovensku prešli na online vyučovanie bez nejakých 

jasných pravidiel. Učitelia sa však vynašli a tejto dobe sa prispôsobili. 

Pani učiteľka Mikulová na online hodiny pozýva známe osobnosti, ako 

napríklad Daniel Hevier, Marián Čekovský, Táňa Pauhofová, či Matej Tóth. 

Domáce úlohy zadáva spôsobom, že ich ukryje na nejaké miesto v meste a 

deti musia ísť von a domácu úlohu si nájsť. 

Poslucháči rádia Expres posielali tipy na učiteľov, ktorí z online vyučovania 

dokázali urobiť nezabudnuteľný zážitok a k vyučovaniu cez internet 

pristúpili kreatívne. Porota Rádia Expres zo všetkých tipov vybrala 5 

finalistov. Poslucháči rádia svojím hlasovaním rozhodli a naša pani učiteľka 

sa umiestnila na krásnom 3. mieste.  Ešte raz pani učiteľke všetci 

blahoželáme!  

Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 

 

 

 

 

 

 



Ekotopfilm – Envirofilm 2021 
Žiaci našej školy sa počas osláv Dňa Zeme 
zapojili do viacerých aktivít. Jednou z nich 
bol aj najznámejší filmový festival o trvalo 
udržateľnom rozvoji – Ekotopfilm / 
Envirofilm. Cieľom tohto festivalu je 
vzdelávať budúcu generáciu, aby sa aj tí 
najmenší správali k životnému prostrediu 
šetrne.  
Junior festival, environmentálne vzdelávanie pre žiakov základných škôl, sa 
uskutočnil on-line v týždni od 26.4 do 30.4.2021. Tento rok bol festival 
zameraný na klimatické problémy, vymieranie hmyzu, problematiku 
moderných inteligentných miest v kontraste s divokou slovenskou prírodou, 
do ktorej stále viac zasahuje človek. 
Filmový program bol doplnený pútavou ekovýchovou. Vďaka zaujímavému 
spracovaniu obsahu festivalu sa naši žiaci naučili, čo je to uhlíková stopa, 
ako si ju vypočítať a spolu s raperom Kalim odpovedali v špeciálnom 
interaktívnom kvíze na vedomostné otázky, týkajúce sa témy foodwaste – 
plytvania potravinami.  
Junior festival pútavou formou inšpiruje a nabáda k zodpovednejšiemu 
správaniu, ako aj k lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Krátke 
dokumentárne filmy o prírode a ekológii žiakom umožnili nahliadnuť do 
súčasnej situácie a momentálneho stavu životného prostredia. Z 
ponúknutých videí žiakov zaujalo video o včelách so zaujímavými faktami, 
video Olajkuj a sleduj o závislosti na mobiloch a taktiež Na kolieskach, kde v 
šedom a znečistenom meste začnú obyvatelia jeden po druhom nachádzať 
slobodu pohybu bez auta. 
Veľký úspech mal raper Kali, taktiež youtuber Zlý Zajo a virtuálna 
sprievodkyňa z Energolandu Mochovce Gaia. V spoločnom dialógu 
s odborníkom zo Slovenských elektrární žiakom vysvetlili, čo je to globálne 
otepľovanie, ako súvisí nákup oblečenia s uhlíkovou stopou a ako sa dá 
znižovať či vypočítať. 
Bolo zaujímavé sledovať, ako žiaci dokázali z "nemého filmu" vyčítať, aké 
nedostatky a problémy trápia naše životné prostredie. 
Po každom filme žiaci diskutovali o zobrazených témach. Priznali, že po 
vzhliadnutí dokumentov zistili, že plytvajú potravinami, často sú pohodlní a 
s rodičmi chodia autom aj na krátke vzdialenosti. Kupujú si veľa oblečenia, aj 
také, ktoré v skutočnosti nepotrebujú.  
Krátke poučné filmy žiakov oslovili a poukázali na možnosti a rezervy, ktoré 
všetci máme vzhľadom k ochrane životného prostredia a k ochrane našej 
krásnej planéty. 

Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň, učiteľka ANJ-INF  



Detská osobnosť Mesta Topoľčany 2020 

V pondelok 15. marca 2021 primátorka mesta JUDr. 

Alexandra Gieciová a vedúca odboru školstva, kultúry 

a práce s mládežou MsÚ PhDr. Vladimíra Matušíková 

odovzdali žiakom ocenenia Detská osobnosť Mesta 

Topoľčany 2020. Žiaci boli nadšení a úprimne sa tešili. 

Ďakujeme mestu Topoľčany, ktoré podporuje a 

oceňuje mladé talenty a veľmi si vážime, že aj napriek 

súčasnej situácii našli spôsob ako oceniť a prekvapiť 

úspešných žiakov. 

V kategórii Prírodné vedy a technika sa najlepším 

astronómom stal Maxim Kopčan zo 6.A, ktorý už niekoľko rokov úspešne 

reprezentuje našu školu v súťaži Čo vieš o hviezdach a to na celoslovenskej 

úrovni. Je to zanietený a veľmi usilovný žiak, ktorý vie naozaj veľa o 

hviezdach a nielen o nich. 

Kategória Kultúry zahŕňa umelecký prednes a v tom je úspešným 

reprezentantom Adrián Mihalík z 5.D. Za svoj výkon v prednese povestí 

súťaže Šaliansky Maťko získal ocenenie - najlepší prednášateľ. Adrián je 

výborný čitateľ a pri počúvaní jeho prednesu sa prenesiete do sveta fantázie. 

Športové súťaže sú v našej škole veľmi obľúbené a tešia sa bohatej účasti 

žiakov. V kategórii Šport boli ocenené dve družstvá: 

Najlepším družstvom v bedmintone sa stali Lea Belanská zo 7.A a Nina 

Kyseľová z 9.D, ktoré zvíťazili v krajskom kole v bedmintone. Obe sú 

športovkyne telom aj dušou, pravidelne reprezentujú našu školu v rôznych 

športových súťažiach a sú aj veľmi dobré žiačky. 

Najlepšie družstvo v stolnom tenise vytvorili žiaci Alexander Katona z 9.D, 

Tomáš Kmotorka z 8.A, Kristián Hrutka zo 6.D a Samuel Arpáš bývalý žiak 

7.B, ktorí uspeli v krajskom kole stolného tenisu. Družstvo týchto žiakov 

výborne spolupracuje a podali výkon, ktorý im priniesol skvelé ocenenie. 

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy, poblahoželala víťazom jednotlivých 

kategórií a poďakovala prítomným učiteľom za ich prácu, pretože výhry a 

ocenenia v rôznych súťažiach sú výhrami a oceneniami nielen pre žiakov, ale 

aj pre pedagógov, ktorí im venujú čas a snažia sa ich čo najlepšie pripraviť na 

súťaž tak, aby podali vynikajúci výkon. V tomto prípade patrí poďakovanie 

Mgr. Dane Strejčkovej, PaedDr. Ľubici Balážiovej, Mgr. Ivanovi Kopčanovi a 

PaedDr. Ladislavovi Vozárovi, ktorí sa každoročne spolu so žiakmi 

zúčastňujú súťaží a získavajú výborné umiestnenia. 



Ocenení získali diplomy, trofeje a vecné ceny. Srdečne blahoželáme a 

všetkým zúčastneným prajeme veľa chuti a síl do ďalšieho súťaženia! 
Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň, učiteľka ANJ-INF  

Malí a veľkí čitatelia v I. D 

Marec sa už odpradávna spája nielen s 

príchodom jari, obdobím, kedy sa 

príroda prebúdza k životu, ale aj s 

knihou, neutíchajúcim zdrojom 

vedomostí, informácií, relaxu ... A je len 

na rodičoch, či budú svoje dieťa viesť od 

narodenia ku knihám a pomôžu im tak 

vytvoriť ničím nenahraditeľný vzťah na 

celý život, alebo ich nasledujúci život o toto potešenie ochudobnia.  

Práve preto sme sa rozhodli urobiť aktivitu v I.D triede Malí a veľkí čitatelia, 

počas ktorej sa rodičia mohli priblížiť k vyučovaniu online formou, a to 

čítaním rozprávkových, neobyčajných príbehov pre deti. 

Počas celého týždňa sa rodičia zapájali do online čítania počas vyučovania. 

Bola to úžasná aktivita, prostredníctvom ktorej sa deti preniesli do 

rozprávkového sveta plného záhad, neskutočných udalostí a hlavne krásnych 

zážitkov. Rodičia čítali rozprávky a zároveň si zaspomínali na svoje detstvo 

prostredníctvom príbehov, rozprávok, ktoré sprostredkovali deťom. A verte 

tomu, že deti ani nedýchali – v ich očkách bolo vidieť radosť, ale aj zvedavosť. 

S radosťou sa pozerali a počúvali. 

Už teraz je vidieť, že v budúcnosti budú deti s knihami veľkí kamaráti. Najviac 

ma potešilo, že niektorí rodičia navštívili mestskú knižnicu, kde si vypožičali 

knihy vhodné pre deti, ktoré nám s radosťou a veľkým oduševnením čítali. 

Aj touto formou sme sa znovu priblížili k čitateľským zručnostiam detí, ktoré 

by mali byť samozrejmosťou pre ich zdravý vývin. Veď práve v marci – v 

mesiaci knihy – sme upriamili pozornosť na knihy. Aj týmto spôsobom sme 

našich prváčikov motivovali ku knihám a k pravidelnému čítaniu. Verím, že 

sa nám to podarilo a hlavne, že si deti odniesli veľa nových zážitkov. 

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí sa podujali na túto aktivitu, určite urobili 

niečo pozitívne nielen pre svoje deti, ale aj ostatných žiakov, veď si to deti 

zaslúžia. Som hrdá na mojich zlatých rodičov, ktorí sa na to podujali. Ďakujem 

im veľmi pekne. Už teraz sa teším na ďalšiu novú aktivitu pre naše deti. 
Gabriela. Dragulová, koordinátorka časopisu 3bečan, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 1.D 



Čítame radi 

V decembri 2020 sa 

naša škola zapojila do 

výzvy MŠVVaŠ SR na 

rozvojový projekt pod 

názvom Čítame radi. 

Naša žiadosť bola 

úspešná a získali sme 

700 € na nákup kníh 

do školskej knižnice.  

Tentoraz samotní žiaci mohli rozhodnúť, aké knihy sa nakúpia. Najnovšie 

knihy rôznych žánrov sú už v knižnici pripravené pre našich čitateľov. Z 

bohatej ponuky predstavujeme horúce novinky. 

Milovníkov Harryho Pottera iste potešíme dvomi novými knihami. Prvá z 

nich Filmové prútiky, je magickým obrazovým sprievodcom o kúzelných 

prútikoch, ich tvorcoch a výrobe s podrobným opisom a rôznymi 

zaujímavosťami z natáčania. V príbehoch o Harrym Potterovi je každý prútik 

taký jedinečný ako čarodejnica alebo čarodejník, ktorých si vybral. Druhá 

kniha – Tvory a netvory predstavuje všetky fantastické tvory z kompletnej 

série o Harrym Potterovi - od mierumilovných domácich škriatkov a 

poštových sov po nebezpečných dementorov a drakov. Vznikla v spolupráci 

so štúdiom Warner Bros, ktoré prenieslo príbehy malého čarodejníka na 

filmové plátna. 

Súborné vydanie svetového bestselleru – sedem príbehov Letopisov 

Narnie vás vtiahne do sveta fantázie v novom a jedinečnom rozmere. 

Spoznáte históriu Narnie od jej vzniku až po poslednú bitku. Prežijete 

dobrodružstvo v zemi obrov, trpaslíkov, kentaurov a ďalších tajomných 

bytostí v ríši, kde vládnu kúzla, zvieratá hovoria a môže sa stať čokoľvek. 

Kráľovstvo zvierat môžete navštíviť v štyroch encyklopédiách: Skutoční 

lovci, Skutočne výnimoční, Skutoční priatelia a Skutočné talenty. Spoznáte v 

nich jedinečné živočíšne druhy žijúce vo voľnej prírode, preskúmate 

nevšedné schopnosti zvierat v ich prirodzenom prostredí. Nezabudnuteľné 

chvíle s veselou ryšavkou Annou môžete zažiť v knihách: Anna zo zeleného 

domu, Anna v Avonlea, Anna na Redmonde. 

Obľúbená autorka Kerstin Gierová vo svojej úspešnej trilógii – Modrá ako 

zafír, Červená ako rubín, Zelená ako smaragd oživila najkrajší cit na svete! 

Romantické, vtipné a jedinečné príbehy. 



Traja pátrači budú spolu s čitateľmi riešiť ďalšie záhadné prípady v 

niekoľkých nových knihách: Záhada lyžiarskeho diabla, Záhada hrozného 

vlkolaka, Záhada tancujúceho dinosaura, Záhada zlodejov komiksov, Záhada 

starého denníka, Záhada faraónovho odkazu. 

Dve pokračovania mimoriadne úspešnej série Denník odvážneho bojka - Na 

spadnutie a Snehová bitka prinášajú nové dobrodružstvá a trampoty školáka 

Grega Heffleyho. Naše malé čitateľky sa iste potešia ďalším príbehom o 

zvieratkách v knihách – Bella, Dusty, Gump, Môj tajný jednorožec, Tri 

mačiatka tety Mily, Hmyzí hotel. Priaznivci obľúbenej slovenskej 

spisovateľky Gabriely Futovej sa môžu tešiť na jej dve nové knihy: Hups, rups 

a šups, Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej. 

V týchto dňoch naším najväčším želaním je, aby si čitatelia mohli tieto a 

mnohé ďalšie nové knihy pozrieť čo najskôr v knižnici. 
Knihovníčky ŠK 

 

Celoslovenská výtvarná súťaž Dúha 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky vyhlásilo 25. 

ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej 

súťaže DÚHA 2020/2021. Do tejto výzvy sa 

zapojili dve žiačky 2. stupňa - Petra 

Skublyová (6.D) so svojou prácou na tému 

"Jeden deň s mojou najobľúbenejšou 

rozprávkovou postavič.-kou" a Nicolette 

Šturmová (8.B) "Ovocie a zelenina, moji najobľúbenejší kamaráti". 

Teší nás, že vo svojom voľnom čase, počas dištančného vzdelávania, tvoria a 

zapájajú sa do mimoškolských výziev. Držíme palce a netrpezlivo čakáme na 

vyhodnotenie tejto súťaže. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 7. 5. 

2021 v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni. Práce budú vystavené od 7. do 

28. mája 2021 v Galérii Provinčného domu v Starej Ľubovni. Usporiadateľom 

je Ľubovnianske Osvetové Stredisko, Prešovský Samosprávny kraj, Mesto 

Stará Ľubovňa, Slovenský Zväz protifašistických bojovníkov, Ľubovnianske 

Múzeum a Knižnica v Starej Ľubovni.  
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 

 



Kreatívna hra Veselé kamene 

Hra, ktorú pod rôznymi názvami hrajú ľudia po 

celom svete. Cieľom hry je robiť ľuďom radosť. 

Je založená na maľovaní, zdobení kameňov, ich 

šírení po blízkom a ďalekom okolí. Hra prebieha 

pod heslom: Nájdi, vyrob iný, ukry, zverejni… 

Objavený kameň možno zdvihnúť a tešiť sa z 

neho alebo ho preložiť na iné miesto a urobiť 

radosť niekomu inému. Už ste sa zapojili? Deti z 2.A áno. 

Najprv treba nájsť vhodné kamene, doma ich umyť, namaľovať, označiť z 

druhej strany názvom hry a PSČ obce, kde autor veselého kameňa býva. 

Potom kamene počas prechádzky odložiť na viditeľné miesto. 

Ak chcete, nájdený kameň odfotíte a pridáte na FB stránku Veselé kamene. 

Môžete vidieť, odkiaľ a kam kameň putuje, komu všetkému už radosť urobil 

a spoločne si užiť radostnú reakciu nálezcu. 

Každý namaľovaný kamienok potešil toho, kto ho maľoval aj toho, kto ho 

našiel. My budeme naďalej kamienky maľovať a rozdávať len tak. Pre radosť.  
Zuzana. Grauzlová, učiteľka 1. stupňa, triedna učiteľka 2.A 

Čo si žiaci myslia o dištančnom vzdelávaní 

Všetci sme sa tešili na návrat do školských lavíc, dištančné vzdelávanie však pre 

nás zostáva dôležitou skúsenosťou. Ako sme vnímali učenie na diaľku mimo 

školských lavíc? Čo nám chýbalo a čomu sme sa naopak tešili? Pýtali sme sa 

žiakov... 

Najviac som sa naučil, keď... 

 som na hodine počúval.  

 som dával pozor. 

 som chcel. 

 som bol sám. 

 nepozeral na hodiny. 

 mi nesekal internet. 

 sme mali vypnuté kamery. 

 keď som sa učil. 

 keď som mala ísť odpovedať. 

Nebavilo ma:  

 písať testy, ktoré boli na čas. 

 nudné hodiny. 

 učiť sa. 

 

 

 

 počúvať  stále o korone. 

 vstávať. 

 sedieť doma. 

 

 

 

 



Najviac som sa zabavil, keď: 

 boli na hodine hostia. 

 sme nemali hodinu. 

 si niekto zabudol vypnúť 

mikrofón. 

 

 si učiteľka zapla kameru. 

 skončila hodina. 

 sme robili aktivity. 

Dištančné vzdelávanie je 

 hrozné, zábavné, zaujímavé, tak 50:50, celkom fajn, dobré, nenormálne, 

zložité, super, nanič, v pohode, dobrá vec, zlé, všelijaké, niekedy ťažšie...  

Výhody dištančného vzdelávania:  

 málo hodín, nemusím skoro vstávať, môžeme byť doma, všetko, nemuseli 

sme mať rúško, mohli sme hocikedy jesť a piť, mohla som počúvať hodinu 

na slúchadlách, nemusím sa obliekať, dlhšie prestávky, nemusím 

komunikovať s triedou, menej náročné, väčší pokoj, lepšia stolička, 

robenie vlastných projektov, bola som u babky, mohol som si pomáhať 

zošitom, mohla som si cez online hodiny písať s mojimi láskami, mohol 

som byt v pyžame.... 

Nevýhody dištančného vzdelávania:  

 žiadne, nie každý sa zapne, úlohy na čas, niekedy to seká, zlé 

porozumenie učiva, odovzdávanie úloh na čas, stále sedenie za PC, 

žiadny osobný kontakt so spolužiakmi, bez pohybu, spolužiaci sa mohli 

fotiť, horšie 
Tomáš Kováčik, koordinátor 3bečan, učiteľ SJL-INF, triedny učiteľ 6. B 

 

Tribečská to nevzdá SONG 

Pieseň Tribečská to nevzdá vznikla na podnet 

pani zástupkyne Mgr. Martiny Majtánovej, 

ktorá sa snažila o uvoľnenie napätej situácie, 

ktorá nás zastihla. Dištančné vyučovanie bolo 

náročné nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov, 

a tak sme ich chceli trošku podporiť a pobaviť 

práve touto piesňou. Tento projekt pani 

riaditeľka Mgr. Anna Krajčíková schválila a rada sa ho zúčastnila. Nápad 

sa ostatným pani učiteľkám veľmi zapáčil a každá chcela aspoň malou 

troškou prispieť svojim spevom a úsmevom. Preto pod vedením pani 

učiteľky Mgr. Alžbety Fábikovej sa nahral zvuk a pod vedením Petra Faltysa 

sa natočilo video k tejto piesni. Najlepšia časť celého klipu prekvapila aj 

samotné pani učiteľky, kedy na scénu nastúpila naša pani upratovačka 

Gabriela Haluzová a svoju rolu zahrala bezkonkurenčne najlepšie. Napriek 

stresu a obavám si nahrávanie a natáčanie pani učiteľky veľmi užili a dúfali, 



že sa radosť a opora preniesli aj k žiakom či rodičom, že v tom nie sú sami. 

To, či sa to podarilo, musíte zhodnotiť už vy. 

Alžbeta Fábiková, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 3. C 

 

Vlastná tvorba 

Škriatok 

Dcéra:  Mami, mami, zanes ma do školu! 

O chvíľu mi začne hodina. 

Mama:  Áno, zanesiem..., pani učiteľka...  

Učiteľka: Prosím, pani Katka? 

Mama: Chcela by som odhlásiť moju dcéru 

z obeda.  

Učiteľka: Dobre.  

Mama: Ďakujem! 

Učiteľka:  Príďte za mnou do Klubu  

  rozumných učiteliek. 

Mama:  A čo tam budeme riešiť? 

Učiteľka:  Predsa čo potrebujeme k tomu, aby 

sme ju odhlásili.  

(Po príchode do školy.) 

Mama:  Dobre, tak poďme. 

Učiteľka:  Sadnite si, prosím. Môžem vám 

ponúknuť kávu, čaj alebo džús? 

Mama:  Kávu, prosím. 

Učiteľka:  Dobre, zatiaľ mi trikrát podpíšte tento papier. To bude všetko.  

 Musím už ísť do triedy.  

Mama: Odprevadím vás. 

Škriatok:  Ahoj, ja som škriatok Maťko a robím samé dobré veci.  

Mama: Škriatok? Čo tu ten robí? 

Škriatok: Pani učiteľka, môžem vám vyčistiť okná? 

Učiteľka: Ale som sa zľakla. Prečo nám chceš čistiť okná?  

Škriatok:  Lebo chcem veľmi chodiť do vašej školy. 

Mama: Vieš čítať, počítať a kresliť? 

Škriatok:  Áno, viem. 

Učiteľka: Môžem ťa prihlásiť. 

Škriatok:  Jupí, jupí, konečne môžem chodiť do tejto školy.  

Anna Mateju, 2. C 



Deň Zeme so 4. A 

Už tradične si 22. apríla pripomí-

name Deň Zeme. Každý  z nás 

potrebuje zdravú Zem na prežitie,  na 

obživu, zdravé pracovné prostredie 

a i pre osobné šťastie. Pretože aj nám 

žiakom IV. A záleží na prírode, 

prispeli sme aj my troškou k jej 

zdraviu. Triedenie, recyklovanie už 

poznáme.  Tento rok sme sa zaujímali 

o filtrovanie vody, zhotovili sme si jednoduchú 

čističku  a presvedčili sme sa, aký význam pre život 

na zemi majú zalesnené plochy.  Vyrúbaný les už 

nemôže zdržiavať vzdušnú vlhkosť, dažde menia 

vodný systém a spôsobujú záplavy, prichádzame 

o úrodnú pôdu. 

Jana Rumanová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka IV. A 

 

Deň Zeme v ŠKD 

Aj  v našom školskom klube sa uskutočnila 

akcia ku Dňu Zeme. Počas celého týždňa sa 

deti zapájali do aktivít, ktoré si  pripravili 

pani vychovávateľky. Vytvárali a pozerali 

prezentácie, dokumenty, rozprávali sa, prečo 

je potrebné chrániť našu Zem, ako by mala 

naša Zem vyzerať, prečo je potrebné sa o ňu 

starať, a to nielen v tento deň, ale počas 

celého roka. 

Deti sa zapojili do výtvarného prejavu, mozaiky z 

vrchnákov... Nápady a kreativita sa preniesli na 

kartóny, výkresy a tieto práce zdobia oddelenia 

a chodby ŠKD. 
Vychovávateľky ŠKD 

 

 



Výtvarná súťaž Fullova paleta 2021 

ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku vyhlásila 

výtvarnú súťaž Fullova paleta. Je to 11. 

ročník regionálnej súťažnej prehliadky. Na 

tému "Môj pes" sme z našej školy zaslali 14 

prác v rôznych technikách –  v kresbe, 

maľbe i v počítačovej grafike. 

Z 1. stupňa (v 2. kategórii) sa do súťaže 

zapojilo sedem žiakov: šesť detí z 3.A od 

pani učiteľky Mgr. E. Gregorovej a Chrenková zo 4.B treidy. 

Druhý stupeň (3. kategóriu) zastúpili žiaci: Šodelová (6.D), Piterka (6.C), 

Holbay (8.A), Gogová (5.D), Krajčova (7.A), Slávič (5.A) a Gabrišová (6.C). 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Fullova paleta 2021 sa uskutoční 27. 

mája 2021. Našim súťažiacim držíme palce.  
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 

Výtvarná súťaž Jarné inšpirácie prírody 

Vyhlasovateľom je ŠOP SR. Štátna ochrana prírody 

Slovenskej republiky je  osobitnou odbornou 

organizáciou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky s celoslovenskou 

pôsobnosťou, zameranou najmä na 

zabezpečovanie ochrany prírody a krajiny vrátane 

správy jaskýň. 

Úlohou detí bolo nakresliť kresbu s jarnou 

tematikou a ku kresbe napísať krátky príbeh o 

tom, čo spodobili. Z našej školy sa zapojili triedy z 

1. stupňa: 1.A  (p. uč. J. Galasová), 3.A (p. uč. E. 

Gregorová), 3.C a 4.D (p. uč. S. Holbayová). Do 

Banskej Bystrice bolo zaslaných 17 prác. 
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 

 

 

 



Naše pohľadnice poputujú až do Anglicka 

Táto výtvarná ilustrátorská súťaž bola 

vyhlásená v spolupráci s BIBIANOU, 

medzinárodným domom umenia pre 

deti a mládež v Bratislave. Ide o projekt 

Migrácie z Medzinárodného centra pre 

obrázkovú knihu, ktorý sa zaoberá 

životným prostredím, najmä oceánom 

a morským životom. 

Do tejto medzinárodnej výtvarnej 

výzvy sa zapojili siedmi žiaci našej 

školy: Hariňová, Čaniga, Jamrichová, Hangya, Snopová, Jánoš (všetci 8.B) a 

Čimbora z 2.C triedy. 

Za úlohu mali vytvoriť skutočnú pohľadnicu s originálnou ilustráciou ryby 

na obrázkovej strane a príslušnou správou, frázou alebo myšlienkou v 

anglickom jazyku so svojou spiatočnou adresou na tému na strane správy. 

Pohľadnice zaslali prostredníctvom obvyklej poštovej služby až do 

Birminghamu. Aj pečiatka a ofrankovanie vlastnoručne vyrobenej 

pohľadnice je súčasťou príbehu každého minidielka. Držíme palce. 
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 

Znovu sme sa  umiestnili vo výtvarnej súťaži 

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch 

vyhlásilo výsledky mimoriadnej výtvarnej súťaže 

Veľká noc 2021 "Veľkonočné zvyky a tradície u 

nás". Tentokrát sa do súťaže zapojili iba žiaci 1. 

stupňa, takže sme súťažili iba v jednej z troch 

kategórií. Z mnohých prác porota ocenila 3. 

miestom prácu Natálie Šuranovej z 1.D triedy pod 

vedením p. uč. Mgr. G. Dragulovej a čestným uznaním kolektívnu prácu 

žiakov 4.A triedy pod vedením p. uč. Mgr. J. Rumanovej. Veľké poďakovanie 

patrí všetkým zúčastneným deťom, ich pani učiteľkám a pani 

vychovávateľkám, ktorí sa tejto výzvy zúčastnili. 

Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

 



Deň Zeme a ekotop filmy 
Na triednických hodinách si žiaci 6.A pozreli 
obe videá – plytvanie potravinami aj 
uhlíkovú stopu. 
Z ponúknutých videí ich zaujalo video o 
včelách so zaujímavými faktami, video 
Olajkuj a sleduj o závislosti na mobiloch a 
taktiež Na kolieskach.  Žiakov veľmi bavil 
kvíz s Kalim, v ktorom boli nové informácie, 
prekvapilo ich napríklad, že na výrobu 
chleba treba 10 litrov vody.  
V druhom dokumente s informáciami o uhlíkovej stope bolo veľa 
zaujímavostí, predovšetkým ako aj výroba a nosenie oblečenia spôsobuje 
uhlíkovú stopu.  
Po každom filme sme diskutovali a daných témach, ako oni prispievajú k 
plytvaniu potravinami a aj k uhlíkovej stope. Žiaci  priznali, že plytvajú veľmi 
potravinami, často sú pohodlní a s rodičmi často chodia autom aj na krátke 
vzdialenosti. Kupujú si veľa oblečenia, aj také, ktoré naozaj nepotrebujú. 
Celkovo zhodnotili oba dokumenty ako zaujímavé. Viacerí žiaci prejavujú 
záujem o životné prostredie, separujú odpad, a preto sa radi v rámci projektu 
Upracme si Topoľčany podieľali na čistení okolia spolu s ďalšími triedami. 

Monika Kubrická, učiteľka ANJ-DEJ, triedna učiteľka 6. A 

Vlastná tvorba 

Deň Zeme 

Vždy v apríli príde deň, 

keď sviatok oslavuje naša Zem. 

Menej používajme autá, 

chôdza na pešo je zdravá. 

Plast radšej nepouži, 

sklenená fľaša ti dlho slúži. 

Odpadky patria do koša, 

farba kontajnerov ťa vyskúša. 

Nemôžeme si ničiť našu Zem, 

ale musíme ju chrániť každý deň. 

Najlepšie je sprchovanie, 

ako vaňa na kúpanie. 

Živé tvory chráňme si, 

plasty separovať poďme si. 

Energiou si šetríme, 

 

 

a na peňaženku pritom myslíme. 

Sadiť stromy musíme, 

život si tým chránime. 

Ľudstvo výzvu prijalo, 

igelitiek by sa najradšej zbavilo. 

Korona nám život zastavila, 

zrkadlo vlastné nám nastavila. 

Zvieratá našou činnosťou zomierajú, 

ochranu preto veľmi potrebujú. 

Budúcnosť je v rukách našich, 

sľub sme dali do rokov ďalších. 
Kolektív žiakov 3.D 

 

 

 



 

 

 


