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Úvodník 

Život školy pokračuje ďalej aj za neustále sa meniacich protipandemických 
opatrení a podmienok. Do prázdnych lavíc sa po čase zatiaľ vrátili aspoň žiaci 
prvého stupňa a tí z druhého stupňa pracujú rovnako aktívne 
prostredníctvom online dištančnej výučby.  
O chode školského života svedčí množstvo aktivít, absolvovaných súťaží 
a olympiád, v ktorých sa, ako je už zvykom a tradíciou školy, naši žiaci 
umiestňujú na popredných miestach. Za týmito úspechmi stojí nielen 
šikovnosť samotných žiakov, ale najmä vytrvalá, cieľavedomá a odborná 
práca našich pedagógov. Za to im vyjadrujeme úprimné poďakovanie. 
O predmetových olympiádach a úspechoch našich žiakov v okresných 
a krajských kolách sa dočítate na stránkach nového februárového vydania 
časopisu 3bečan.   
O tom, že v škole máme aj umelecké talenty, sme sa presvedčili už v minulých 
vydaniach časopisu. V súčasnom vydaní sa aktívna pani učiteľka Benková 
s čitateľmi delí  nielen o úspechy svojich výtvarne nadaných žiakov, ale i ten 
vlastný. 
Pani učiteľku Mikulovú všetci poznáme aj vďaka originálnym online 
hodinám so známymi osobnosťami. Aj tentoraz si pripravila takúto hodinu, 
a to so slovenským atlétom a olympijským víťazom Matejom Tóthom.  Ak ste 
videli na facebooku video, v ktorom známa herečka a speváčka Nela 
Pocisková pozdravuje pani učiteľku Mackovú, tak to je práve vďaka nej a jej 
žiakom, a spracovaniu témy interview na online hodinách slovenského 
jazyka.  

Knižný fond našej školskej knižnice v januári 2021 tvorilo 7900 kníh. 
O zveľaďovanie školskej knižnice sa starajú pani učiteľky Šupová 
a Guričanová. Vedenie školy, ale i učitelia svojou aktivitou a projektami, 
obohacujú knižnicu o nové tituly. O najnovších novinkách v knižnici sa 
dočítate v časopise.  
Žiaci IV.A s pani učiteľkou Rumanovou po príchode do školy vtipným 
a svojráznym spôsobom zhodnotili svoje skúsenosti z online vyučovania. 
V rámci triednických hodín učitelia so žiakmi spracovali rôzne zaujímavé 
námety, ktorými spestrili online komunikáciu.  Žiacka redaktora Bianka 
Spodniaková sa s nami podelila o jeden z mnohých dní, tráviaci doma počas 
online vyučovania. V časopise nájdete aj anketu so žiakmi alebo ich vlastnú 
literárnu tvorbu.   
Veríme že pestrosť našich článkov je svedectvom o bohatom školskom 
živote, ktorý prebieha aj mimo školských lavíc.  

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



Príhovor riaditeľky školy 
Vážení čitatelia! 

Máme za sebou prvé dva mesiace kalendárneho roka 2021. Po vianočných 

prázdninách sme na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR obnovili výchovno-

vzdelávací proces najskôr iba pre deti rodičov pracujúcich v kritickej 

infraštruktúre, vo februári sa na prezenčnú výučbu vrátil aspoň prvý stupeň. 

Sme vďační za každý deň, ktorý môžu žiaci stráviť v škole. V prevádzke je 

školský klub detí a školská jedáleň doplnená novými pohodlnejšími 

stoličkami. Druhý stupeň aj naďalej pokračuje v dištančnej forme výučby, 

náročnej tak pre žiakov ako aj samotných pedagógov. S blížiacimi sa jarnými 

mesiacmi všetci veríme, že návrat všetkých žiakov do školy bude umožnený. 

O tom, že i napriek neľahkej situácii škola a vzdelávanie žiakov napreduje sa 

dočítate v úvodníku koordinátora školskej redakcie a samotných článkoch 

tohto vydania.  

Veľký dôraz kladieme na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti našich žiakov. 
Téme kníh sme sa počas februára venovali aj na triednických hodinách. 
V mesiaci december sme sa zapojili do výzvy MŠVVaŠ SR na rozvojový 
projekt pod názvom Čítame radi. Naša žiadosť bola úspešná a škola získala 
700 € na nákup kníh do školskej knižnice. Aké knihy nakúpime, mohli 
rozhodnúť aj samotní žiaci. Nové knihy z projektu si žiaci budú môcť nájsť 
v školskej knižnici už na začiatku mesiaca marec.  
Aktuálna situácia v školách si vyžaduje prísne opatrenia, dodržiavanie 
nariadení, veľké nároky na hygienu a ochranné prostriedky. Týmto by som 
chcela úprimne poďakovať všetkým nepedagogickým zamestnancom, ktorí 
sa neustále starajú o našu bezpečnosť, zabezpečujú čistotu a dezinfekciu, 
napríklad aj germicídnymi žiaričmi. Škola pre svojich zamestnancov 
zabezpečuje základné hygienické potreby, jednorazové rúška na každý deň 
a od nasledujúceho mesiaca aj respirátory. V oblasti ochranných pomôcok 
nám pomáha aj náš zriaďovateľ mesto Topoľčany – škole venoval 2500 
plátenných rúšok pre žiakov,  dva respirátory pre každého zamestnanca a 
ochranné štíty. MŠVVaŠ SR zabezpečilo pre každého zamestnanca taktiež dva 
respirátory.  
Čochvíľa tu máme jar a my sa už pripravujeme na úpravu areálu školy. Začali 
sme výrubom drevín, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre 
našich žiakov i materiálne škody. Samozrejme ich nahradia nové. Veľké 
poďakovanie patrí nášmu novému kolegovi p. Petrovi Faltysovi, ktorý dal 



druhý dych nádhernej soche, 
vsadenej do nášho areálu v roku 
1970 majstrom ľudovej umeleckej 
výroby Jozefom Hučkom.  
Verím, že v tomto náročnom období 
Vám náš časopis vyčarí aspoň malý 
úsmev na tvári a možno Vám 
spríjemní dlhé chvíle doma. 
O školských aktivitách sa môžete 
dočítať aj na web stránke školy 
www.zstribecskato.sk v časti MENU - Úvodná stránka a aktuálne informácie 
o výchovno-vzdelávacom procese nájdete v časti AKTUALITY!  
Prajem Vám krásny príchod jari! 
S úctou 

Anna Krajčíková, riaditeľka školy 
 
 

Okresné online kolo dejepisnej olympiády 

Dňa 11. 2. 2021 Okresný úrad v Nitre v spolupráci 
s www.iuventa.sk  (Slovenským inštitútom mládeže)  v 
Bratislave  uskutočnil ONLINE 13.ročník okresného kola 
dejepisnej olympiády. Do okresného kola postúpili tí 
žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste. 
Našu školu reprezentovali títo žiaci: Sebastián Košecký (6.C), Tomáš Malec 
(6.B), Lukáš Valaský (7.A), Peter Švajc (7.C), Patrik Štefkeje (8.D), Samuel 
Kollár (8.C), Alexandra Tóthová (9.C) a Ondrej Hrončok (9.C).  
Žiaci mali vypracovávať test, ktorý obsahoval v 6.a 7.ročníku monotematickú 
časť : Stredovek -život na vidieku, v mestách, v kláštoroch a štátoch. V 8. a 9. 
ročníku monotematickú časť: Významné stredoveké štáty – osobnosti 
a udalosti v Anglicku, vo Francúzsku, Sv. ríši rímskej a Pápežskom štáte. 
Test tentoraz  neobsahoval otázky z regionálnej histórie, obsahoval však 
príslušné polročné  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 OK DO 
sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60% (t.j. 54 bodov) 
z maximálneho počtu  bodov 90. Vyhodnotenie testu bolo pod kontrolou pani 
predsedníčky Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády:  PhDr.  Ľubici 
Kázmerovej, CSc. 
 

http://www.zstribecskato.sk/


Umiestnenie našich žiakov: 
Kategória F (6. ročník )  

Sebastián Košecký  

1. miesto (80 bodov) 

 

Tomáš Malec  

2. miesto (67 bodov) 

(z tejto kategórie sa na krajské kolo 

nepostupuje ) 

 

Kategória E (7. ročník )  

Lukáš Valaský  

1. miesto (88 bodov) postup na KK  

 

Peter Švajc 

3. miesto (78,2 b.) 

 

Kategória D (8. ročník )  

Patrik Štefkeje  

1. miesto (69 bodov) postup na KK 

 

Samuel Kollár  

7. miesto  (48, 7 b.) 

 

Kategória C (9. ročník )  

Alexandra Tóthová  

4. miesto  (70,4 b.) 

 

Ondrej Hrončok  

7. miesto (64,5 b.) 

                                                                                                                                                                                                                             

Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy a  držíme palce 
v krajskom online kole.  

Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL-HUV 

Geografická olympiáda 

Dňa 5. 2. 2021 sa konalo okresné kolo Geografickej 
olympiády. Podľa  usmernení Celoštátnych odborných 
komisií jednotlivých olympiád sa okresné kolo  
uskutočnilo online formou. Test pozostával z dvoch 
častí. V prvej časti išlo o preverenie vedomosti  
z geografie  bez atlasu a v druhej časti si súťažiaci 
vyskúšali,  ako tieto vedomosti vedia využiť v praxi 
v práci s atlasom.  

Našu školu reprezentovalo 8 žiakov. Dosiahli veľmi pekné výsledky. V každej 
kategórii bolo po 20 súťažiacich. 

Umiestnenia: 

V kategórii G /5. ročník/: 

9. miesto – Filip Guričan 

 V kategórii F /6. a 7. ročník/:  
1. miesto – Lukáš Valaský 
3. miesto – Peter Švajc 
4. miesto – Matúš Burian 



V kategórii E /8. a 9.ročník/:  
3. miesto – Ondrej Hrončok 
4. miesto – Daniel Holbay 
10. miesto – Jakub Nikodém 

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za veľmi peknú reprezentáciu školy 
na okresnom kole Geografickej olympiády. Tým, ktorí sa umiestnili  na 
prvých troch miestach, držíme palce na krajskom kole, kde budú 
reprezentovať našu školu. 

Eva Maková, učiteľka GEG-TSV, triedna učiteľka 5. B 
 

Okresné a krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku 

Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné 

kolo  31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. 

V školskom roku 2020/2021 okresné kolá OAJ 

obsahovali iba písomnú časť. Súčasťou testu bolo 

aj počúvanie s porozumením. V kategórii 1B 

súťažilo 14 žiakov a víťazkou sa stala žiačka 8A Marína Čorňaková, ktorá 

postúpila do krajského kola.  

Krajské kolo OAJ sa konalo dňa 10. 2. 2021. Žiaci v daných kategóriách mali 

dopoludnia online test, ktorý pozostával z gramatickej časti a počúvania s 

porozumením. Na základe výsledkov postúpilo 6 najlepších žiakov v každej 

kategórii do ústneho kola. Vo svojej kategórii 1B postúpila aj Marína. Ústna 

forma mala dve časti: príbeh podľa obrázka a dialóg. Na základe výsledkov 

sa Marína Čorňaková umiestnila na výbornom 3. mieste. Gratulujeme a 

ďakujeme za reprezentáciu školy. 
Monika Kubrická, učiteľka ANJ-DEJ, triedna učiteľka 6. A 

 

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 
Dňa 9. februára sa konalo krajské kolo Olympiády 
v nemeckom jazyku, ktoré sa realizovalo on-line 
formou prostredníctvom MS Teams. 
Okrem formy realizácie súťaže sa nezmenilo nič 
a súťažiaci, ktorí postúpili z okresných kôl si 
v krajskom kole zmerali sily v kategóriách 1A, 1B, 1C.  
Našu školu reprezentoval v kategórii 1A Samuel Držík zo 7. A triedy, ktorý do 
súťaže postúpil z prvého miesta v okresnom kole. 
Písomná časť krajského kola pozostávala z gramatického testu, čítania 
s porozumením a počúvania s porozumením. Za preukázanie svojich 
kompetencií mali žiaci možnosť  získať maximálne 50 bodov.  



Spomedzi dvanástich súťažiacich v danej kategórii mohlo do ústnej časti 
súťaže postúpiť iba  päť žiakov s najvyšším počtom bodov získaných 
v písomnej časti. Samkovi Držíkovi sa podarilo získať úctyhodných  45 
bodov, to však nestačilo  a postup do ústnej časti mu unikol o jediný bod. 
V celkovom hodnotení získal vynikajúce šieste miesto, za ktoré si právom 
zaslúži veľké blahoželanie!  

 
KK ONJ 1A Samuel Držík, 7. A –  6. miesto 

 
Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-NEJ-VYU,  triedna 7.B, vedúca PK SJL 

 

Výtvarné súťaže 
Pred Vianocami TOS vyhlásilo dve výtvarné súťaže: 

Súťaž Moje vysnívané Vianoce bola určená pre 

deti v troch kategóriách –  1. predškoláci, 2. prvý 

stupeň ZŠ, 3. druhý stupeň. Do súťaže sa celkovo 

zapojilo 53 detí. Celá súťaž bola online a priamo 

cez FB stránku sa mohol každý lajkom vyjadriť 

k súťažným prácam. Naša škola sa zapojila do tejto 

výzvy so žiakmi z 1. stupňa, vďaka aktivite pani 

vychovávateľky Bronislave Illášovej v ŠKD 

s triedou 2. C. Napriek dištančnému vzdelávaniu 

druhý stupeň zastúpili práce sestier  Šturmových 

(z 5.B a 8.B) A. Bobáka (5.A) a V. Hlavačkovej (7.A). 

Oficiálne výsledky TOS budú oficiálne vyhodnotené po ukončení lockdownu. 

Neoficiálne nám organizátor oznámil, že v 2. kategórii Nicolette Šturmová 

(8.B) získala 2. miesto a jej mladšia sestra Nanette Šturmová (5.B)  získala 

čestné uznanie. Obom dievčatám srdečne blahoželáme. 

 

Do súťaže Maskot sa zapojilo 18 

súťažiacich. Víťazný maskot bude detí 

sprevádzať detí pri iných detských 

súťažiach. Hlasovalo sa online cez FB 

portál TOS. Z našej školy sa do tejto 

súťaže zapojilo 9 žiakov. Oficiálneho 

víťaza však ešte nepoznáme. Počkáme 

si na znovuotvorenie TOS. 



Návrh logo trička pre európsky deň jazykov 

Rada Európy aj tento rok pri príležitosti Európskeho dňa jazykov vyhlásila 

súťaž, do ktorej sa zapojili naši kreatívni žiaci z 5. B triedy L. Ferková  a S. 

Paulík, J. Ferenčík zo 6. A, Samuel Paulík zo 6. C, a súrodenci Snopovci Adelka 

z 8. B a Adamko zo 6. A. Ich úlohou bolo navrhnúť logo trička pre Európsky 

deň jazykov. Výherca získa desať tričiek so svojím návrhom. Do uzávierky 

k 31.12.2020 sme zaslali naše súťažné návrhy. Výsledky súťaže budú 

vyhlásené po ukončení súťaže. Zúčastneným držíme palce. 

Aj počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci 2. stupňa aktívne zapájajú aj do 

nepovinných  výziev. Na druhom stupni máme veľa nadaných budúcich 

umelcov. V druhom polroku sú vyhlásené rôzne výtvarné a fotografické súťaže 

– Vesmír očami detí, AMFO, Dúha, Výtvarné spektrum, Kráčaj neudržateľne, 

Biblia očami detí a ďalšie... 

4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej 

republike už má svojich víťazov 

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v roku 

2020 4. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť 

UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo 

vytvorenie metodického listu s témou UNESCO. Do súťaže sa mohli zapojiť 

učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi 

široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.  

Do súťaže sa zapojili učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. 

Na základe požiadaviek stanovených po vyhlásení súťaže porota udelila päť 

cien. Autori víťazných metodických listov budú odmenení cenou vo výške 

200 eur: 
 Mgr. Denisa Maslíková, Materská škola Skalité, Ústredie č. 632, Skalité 

 Mgr. Michaela Hovorková, Základná škola, Námestie A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš 

 PaedDr. Eva Raffajová, Základná škola Ľubica, Školská 1, Ľubica 

 Mgr. Lucia Benková, Základná škola, Tríbečská 1653/22, Topoľčany 

 Mgr. Jana Charváthová, Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava 

Najlepšie (nielen víťazné) metodické listy budú po grafickej úprave 

zverejnené na webovom sídle ŠPÚ a MZV – UNESCO. Výhercom srdečne 

blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. 

                                                                             Organizačný výbor súťaže 

Do tejto súťaže pre pedagógov Slovenska som sa zapojila spontánne, pretože 

ešte počas prezenčného vyučovania VYV sme sa s triedami 7. A a 6. C venovali 



tematike architektúry a pamiatkam Unesca na Slovensku. V motivácii sme 

využili interaktívnu tabuľu, fotografie našich najkrajších pamiatok – Vlkolínca, 

Kalvárie v Banskej Štiavnici či artikulárnych drevených kostolíkov, ktoré sú 

našim skutočným pokladom. Využili sme techniku kresby tušom a koláže. Práve 

tieto práce boli pre mňa inšpiráciou k napísaniu súťažného metodického listu 

a podeliť sa s mojou skúsenosťou vo vyučovaní na hodine VYV. Veľmi ma 

potešilo toto verejné uznanie a ocenenie mojej práce v rámci celého Slovenska. 
Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 

Výtvarná súťaž Biblia očami detí 
Katolícke pedagogické a katechetické 
centrum, n. o. (www.kpkc.sk) organizuje 
celoštátnu výtvarnú súťaž pod názvom 
Biblia očami detí a mládeže.  
Do 20. ročníka sa zapojila aj naša študentka 
Nicolette Šturmová z 8.C triedy so svojou 
prácou Putovanie za cieľom. Inšpiráciou boli 
Knihy Starého zákona Kniha Jozue a Kniha 
Tobiáš. Túto náročnú tému, ktorú znázornila vo svojom dielku opísuje 
nasledovne: „V tom obrázku som sa snažila znázorniť to, že tá cesta za cieľom 
je vždy ťažká a je tam veľa prekážok, ale na konci tej hrôzostrašnej cesty plnej 
námahy, častokrát pádov je ten vysnívaný krásny cieľ za ktorým sme sa celú tú 
dobu, je jedno akým spôsobom snažili prísť...“ 
Usmernenie po výtvarnej stránke usmernila pani učiteľka VYV Lucia 
Benková a po náboženskej pán učiteľ NBV Matúš Benko.  
Práca postupuje do diecézneho kola do Nitry, kde bude vystavená 
v priestoroch DKU na diecéznom kole vedomostnej súťaže Biblická 
olympiáda.  Držíme palce. 

Lucia Benková, učiteľka VYV-ETV 
Matúš Benko, učiteľ NBV 

 

Špecifické  vývinové poruchy učenia 
Špecifické vývinové poruchy učenia (ŠVPU) 
– je termín, ktorý označuje rôznorodú skupinu 
ťažkostí, ktoré sa prejavujú pri osvojovaní 
a používaní reči, čítania, písania a matematiky, 
teda pri osvojovaní si vedomostí a zručností. 
Vznikajú na podklade dysfunkcií CNS 
(centrálnej nervovej sústavy).  
 



Do skupiny ŠVPU patrí:  

1.  dyslexia 

2.  dysgrafia 

3.  dysortografia 

4.  dyskalkúlia 

5.  dyspraxia 

Dyslexia – neschopnosť naučiť sa čítať, aj keď dieťa dostáva bežnú výuku                        
a má primeranú inteligenciu.         
Dysgrafia – porucha osvojovania si zručnosti písania.  Postihuje grafickú 
stránku písomného prejavu, čitateľnosť, úpravu, osvojovanie tvarov písmen. 
Dysortografia – porucha osvojovania si pravopisu. Prejavuje sa 
predovšetkým v osvojovaní a aplikácii gramatických pravidiel.  
Dyskalkúlia – vývojová porucha osvojovania si matematických schopností. 
Prejavuje sa výraznými ťažkosťami v chápaní matematických pojmov, 
v predstave číselného radu, v priestorovej orientácii atď., ktoré majú vplyv 
na porozumenie a zvládanie základných matematických operácií. 
Dyspraxia – postihuje osvojovanie a vykonávanie vôľových pohybov. 
Narúša vykonávanie aktivít v bežnom živote človeka a charakteristická je 
celková neobratnosť v každodenných činnostiach, športovej aktivite, písaní 
a výtvarných činnostiach.   
 
Pre viac užitočných informácií o ŠVPU a ich reedukácií odporúčam: 
D. Jucovičová, H. Žáčková, 2008: Reedukace specifických poruch učení u dětí. 
Praha, Portál. ISBN 978-80-7367-474-8 
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/8_oso sulikova_iveta -
_namety_na_reedukacnu_cinnost_u_ziakov_s_vpu.pdf 

Marcela Šustrová,  školská špeciálna pedagogička 
 

Veľa nových kníh v školskej knižnici 
Naša školská knižnica prispieva 
každoročne k podpore čitateľskej 
gramotnosti okrem výpožičiek kníh a 
podujatiami pre deti a mládež, aj 
pravidelným rozširovaním knižného 
fondu. Nové knihy, či už náučné alebo 
beletriu, požadujú naši čitatelia stále 
najviac. Ponuka našej knižnice je v 
tomto ohľade počtom kníh vysoká a žánrovo pestrá. Stav knižničného fondu 
v januári 2021 je 7900 kníh.  
Aj v roku 2020 sme priebežne dopĺňali knižničný fond a obohatili sme ho o 
nové tituly rôznych žánrov.  V decembri pribudli do našej knižnice  knihy v 
hodnote 230 €, ktoré sme získali ako zvláštnu cenu Klubu mladých čitateľov 
Albatros za podujatie „Objavujeme poklady v našej knižnici“ v rámci projektu 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/8_oso%20sulikova_iveta%20-_namety_na_reedukacnu_cinnost_u_ziakov_s_vpu.pdf
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/8_oso%20sulikova_iveta%20-_namety_na_reedukacnu_cinnost_u_ziakov_s_vpu.pdf


Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc. V tom istom mesiaci pani 
riaditeľka už tradične nakúpila nové knihy  pre našich malých i veľkých 
čitateľov. Najmenší žiaci sa môžu tešiť na krásnu knihu Zatúlané jahniatko, 
príbehy o myške, králikovi, psíkovi, mačičke i kocúrovi. Knihy o Brontíkovi 
potešia obdivovateľov dinosaurov. Na objavenie čaká napínavá rozprávka 
IKABOG, Sherlock junior, Barry Trapny i Príšerný učiteľ. Svojich fanúšikov 
poteší obľúbený Harry Potter a Dary smrti, Traja pátrači, či ďalšie príbehy 
z Klubu záhad. Mnohých čitateľov iste zaujmú knihy z edície Príšerná veda 
a Hrozný zemepis. S myšlienkami  modernej doby sa  môžu čitatelia 
zoznámiť v knihe Ako sa majú veci. Starším žiakom odporúčame prečítať  
knihu Za všetko nemôže Štúr, z edície Naše hrôzyplné dejiny. Pre menšie deti 
sú pripravené Slovenské povesti z hradov a zámkov. 
 A mnoho ďalších krásnych kníh čaká na našich čitateľov, ktorí sa dúfame už 
čoskoro vrátia do školy. Do tretice ešte jedna super správa - získali sme 700 
€ na nákup  kníh od  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky za úspešný projekt „Čítame radi“. Knižný trh dnes 
ponúka široký výber kníh výnimočných svojim obsahom, ilustráciami či 
spracovaním  a my sa tešíme, že opäť môžeme  pre našich čitateľov nakúpiť 
niektoré z nich.  
Milí čitatelia, veríme, že v našej rozšírenej ponuke sa nájde kniha naozaj pre 
každého z vás.  
Mgr. Drahomíra Šupová, vedúca školskej knižnice,  učiteľka 1. stupňa,  triedna učiteľka 2.C 

 

Projekt „Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti“ 
Tak znie názov interaktívneho putovného 
programu pre mladých ľudí. Hlavnou 
myšlienkou je rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti, akceptácia odlišností a netolerancia 
násilia a extrémizmu v spoločnosti. Tento 
projekt pripravilo a aj zrealizovalo Gymnázium 
v Topoľčanoch s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky. 
Cieľom projektu je posilniť zručnosti komunikácie a riešenie problémov 
mierovou cestou vzájomného porozumenia medzi mladou a staršou 
generáciou. 
 
Obsahom projektu sú štyri základné kroky realizácie: 
1. krok – Máme svoje práva , ale aj povinnosti... 
2. krok – Chceme porozumenie... 



3. krok – Podajme si ruky... 
4. krok – Posuň ďalej... 
 
Naša škola sa zapojila do spomínaného projektu v polovici decembra 2020, a 
to konkrétne na hodinách občianskej náuky (triedy 8.A a 9.A) a na hodine 
dejepisu (trieda 9.B). 
Žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto projektu si môžu svoje práce pozrieť na 
webovej stránke www.spolocnekludskosti.sk v časti virtuálna výstava. 

Dominika Jamborová, učiteľka OBN-BIO, triedna učiteľka 5. A 
Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL-HUV 

 

Môj bežný deň 

Sníval sa mi krásny sen, o ktorom som si 
myslela, že je to realita. Vtom mi zazvonil 
budík. Ráno mám vždy veľký problém vstať 
z postele, preto si nastavujem budík na dve 
zvonenia – na 7.30 a 7.50.  
Pokým sa postavím z postele zistím, že do 
online vyučovania mi zostávajú dve minúty. 
Niekedy vstanem skôr a stihnem si pripraviť 

raňajky, napríklad teplé kakao s ovocnou misou.  
Online vyučovanie mi vyhovuje viac ako vyučovanie v škole, pretože 
nemusím do školy dochádzať autobusom. Po skončení všetkých online hodín 
nezabudnem nakŕmiť rybičky a psíka..  
Po dobrom obede idem na prechádzku s mojím psíkom Maggy. Zopakujeme 
si staré triky a učím ju chodiť popri mne bez vodítka. Po výcviku sa s ňou 
hrám, upratujem jej búdu a hračky.  
Po rozlúčke s Maggy sa vrátim domov upratať si izbu. Potom sa pripravujem 
na druhý deň na online hodiny. Po učení si vždy oddýchnem, napríklad 
hraním  PS4. Keď sa zotmie, čo je teraz ešte skoro, chodím venčiť psíka 
druhýkrát.  
Po príchode domov sa navečeriam a spolu so sestrou si pozrieme náš 
obľúbený seriál. Po sledovaní televízie si už len umyjem zuby a idem spať. 
A najlepšie na koniec... keď už všetci spia, potajomky si vyberiem mobilný 
telefón a napíšem správu rodičom: „Ja ešte nespím, ha-ha-há!“ 

Bianka Spodniaková, žiacka redaktorka, 6. B 
 
 
 



Moja obľúbená kniha 

Žiaci 6. B spolu s triednym učiteľom diskutovali na tému Čítanie a obľúbené 

knihy. Vieme, že situácia mládeže a čítania nie je v pretechnizovanej dobe 

priaznivá, preto sme radi ak čítajú čokoľvek, najlepšie však kvalitnú 

literatúru, či už beletriu pre deti a mládež alebo odbornú literatúru v podobe 

encyklopédií. Žiaci si na pripravili množstvo zaujímavých podnetov 

a skúseností, o ktoré sa medzi sebou podelili. Čitateľská skúsenosť žiakov 

neraz iniciuje k vlastnej tvorbe.  

 

Teraz čítam knižku od Darrena Shana Cirkus Monsterus, ktorú preložil 

Vladislav Gális. Mojou obľúbenou literárnou postavou je Hermiona z Harryho 

Pottera, pretože vie čarovať a je veľmi múdra. Knižky čítam väčšinou pred 

spaním. Okrem kníh čítam hocijaké časopisy a noviny, ktoré nájdem doma.  

 Emily Mallová, 6. B 

 

Mám rozčítanú populárno-náučnú knihu od Guya Campbella Nemysli na 

nezmysly.  Mám rád tiež komiksy a časopis Fľak. Najviac sa mi páči postava 

Spiderman, lebo lieta ako o život. Väčšinou čítam poobede, keď sa brat učí 

a mamina ho skúša. V školskej knižnici by som rád našiel viac kníh o hrách. 

Stanislav Podolec, 6. B 

 

Najobľúbenejšie knihy pre mňa sú o Harrym Potterovi, ale postavu nemám 

žiadnu najobľúbenejšiu. Čítam cez voľný čas a len knihy. Časopisy ma 

nezaujímajú. Ešte som neprečítal všetkých Potterov. 

Šimon Šupolík, 6. B 

 

Moja najobľúbenejšia kniha je od Thomasa Brezinu Tigrí tím – Diabolský 

parník. Najradšej mám však postavu Harryho Pottera. Čítam si vždy pred 

spaním, najradšej knihy o záhadách. Zo školskej knižnice by som si rád požičal 

knižku Tigrí tím – Tajomstvo potopeného vraku.  

Andrej Godál, 6. B 

 

Mám rada knižku Selekcia od Kiery Cassovej. Inak sa mi páči hrdinka Captain 

Marvel, ktorá je silná a má schopnosť rozpoznať mimozemšťanov na Zemi. 

Čítam si, keď mám na to čas a nudím sa. V knižnici by som si požičala knižky 

o Perym Jacksonovi od Ricka Riordana. Videla som film a ten sa mi páčil.  

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

 



Konzultačné hodiny z matematiky pre deviatakov 
Aj počas dištančného vzdelávania majú deviataci z tried 9. 
A a 9. B možnosť pravidelne prekonzultovať úlohy 
z matematiky aj nad rámec online hodín. Konzultácie sú 
samozrejme online a žiaci sa pripájajú dobrovoľne. 
Možnosť opýtať sa, využívajú najmä na otázky ohľadom úloh, ktoré riešia ako 
prípravu na Testovanie 9, no samozrejme aj na práve preberané učivá.  
Atmosféra je pracovná i pohodová zároveň. O zábavné momenty tu ale 
nebýva núdza. Či sú to samotné „návrhy“ riešení úloh, diskusia k riešeniam, 
no i otázky „od veci“.  No bez toho by to nebolo ono.  Ďalšie konzultácie budú... 

Ivan Kopčan, učiteľ MAT-FYZ-INF, triedny učiteľ 9. A 

 

Bájky (vlastná tvorba) 
O ježkovi a strake 

Ježko si vykračoval po zelenej lúke, keď tu zrazu zbadal strom a pod nim 

napadané jablká. Potešil sa, že bude mať chutnú večeru. Zopár jabĺk si 

napichal na pichliače a utekal s nimi domov. Vtom letela nad ježkom straka, 

ktorej zachutili jablká. Rozhodla sa, že ježkovi jablko uchmatne, ale namiesto 

toho sa popichala o jeho pichliače. Ubolená uletela naprázdno. Ponaučenie: 

Karma je zdarma.  

J. Absolon, 6. B 

O koale 

Jedného dňa sa narodila koala, ktorá bola iná ako ostatné. Nebola šedá ani 

sivá, ale čierno-biela. Ponášala sa na pandu, za čo sa jej všetci vysmievali. Keď 

vyrástla, jedného krásneho dňa odišla do iného lesa. Keďže bola hladná, 

chcela sa najesť. Ako sa šplhala sa po strome, zlomila si pazúrik. Plačúcu 

koalu tam našla panda. Chcela jej pomôcť, ale koala sa jej bála. Potom si však 

uvedomila, že sú si podobné a prestala sa jej báť. Ponaučenie: Nikdy nesúď 

ostatných podľa toho ako vyzerajú. 

L. Mihoková, 6. B 

O neposlušnom psíkovi 

Jedného krásneho dňa sa narodilo malé šteniatko. Hoci bolo ešte veľmi malé, 

bolo veľmi neposlušné. Keď šteniatko trochu podrástlo, adoptovala si ho 

jedna rodina. Najskôr sa mu všetci venovali, ale po čase ho prestali 

vycvičovať a nechali ho robiť si čo chce. Čím bolo šteniatko väčšie, tým väčšiu 

neplechu robilo. Jeho majiteľom sa to nepáčilo, preto sa rozhodli, že ho budú 

opäť cvičiť. Ale už bolo neskoro! Psík ich už neposlúchal. Ponaučenie: 

Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko... 

L. Chrkavá, 6. A 



 

O pánovi Klobáskovi a líške 

Bol raz jeden pes, ktorého volali pán Klobáska. Býval vo veľkom dome pri 

temnom lese. Vo veľkom dome býval aj so svojím pánom Karolom Hurkom. 

Jedného dňa ich záhradu navštívila líška a pomyslela si: „Dnes by som si dala 

dve sliepky.“  Pán klobáska, ktorý vyzeral z okna ju uvidel a rozbehol sa za 

ňou. „Stoj, stoj, líška, zastav!“ kričal pán Klobáska No líška sa mu stratila 

v temnom lese, kam sa pán Klobáska bál ísť. Na ďalší deň však líšku už pán 

Klobáska chytil. Ponaučenie:  Líška bude dovtedy skúšať svoj osud, kým 

ju pes nechytí. 

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

 

 

Topoľčiansky pogrom 
Minulý rok v decembri ma požiadal o spoluprácu náš 
bývalý žiak Kristián Plaštiak, ktorého som učila v 5.- 9. 
ročníku dejepis. Kristián je v súčasnosti už študentom 4. 
ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie na Trnavskej 
univerzite. Oslovil so svojím zadaním – potreboval 
vytvoriť prácu, audio dokument o histórii mesta, z ktorého pochádza.  
Spoločne sme si vybrali tému o  Topoľčianskom pogrome na Židov, ktorý je 
čiernou škvrnou v dejinách nášho mesta po roku 1945. 
Je dôležité najskôr vysvetliť význam slova pogrom (z ruského slova: 
pohroma) – ide o násilnú akciu jednej skupiny obyvateľstva  voči inej skupine 
obyvateľstva, zvyčajne má rasový alebo náboženský podtón. Pogrom je 
spojený vždy s rabovaním  a fyzickými útokmi (aj s vraždením). 
Toto presne sa stalo dňa 24. septembra 1945 v Topoľčanoch, keď skupina 
asi 200 obyvateľov zaútočila na židovské domy a obchody a fyzicky napádala 
Židov v meste. Zranených bolo vtedy 48 Židov, 15 z toho ťažko.   
Toto malé audio dielo, ktoré sme vytvorili má približne 10 minút. Môže sa 
využiť ako doplnkový učebný materiál na hodinách dejepisu v 9. ročníku, pri 
téme  Židia, deportácie, holokaust.   

  Kristián Plaštiak, bývalý žiak ZŠ Tribečská 

Andrea Rybanská, učiteľka DEJ-SJL-HUV 
 
 
 
 
 

                                                  



Žiacke vedecké sympózium 
Topoľčianske gymnázium organizovalo súťaž pod 
názvom „Žiacke vedecké sympózium“, ktorá 
podnecovala žiakov k tvorivosti, rozvíjala ich 
vedecko- technické poznanie, logické myslenie a 
zručnosti. Hlavným zámerom súťaže bolo prispieť k 
popularizácii vedy a ku kvalitnejšiemu porozumeniu 
vzťahov medzi vedou, technikou a verejnosťou. 
Žiaci mali za úlohu spracovať problém, ktorý ich zaujíma a navrhnúť jeho 
riešenie. Projekt musel byť vo forme videa. 
Súťažilo sa v troch kategóriách:  

 matematika – informatika,  

 chémia – fyzika,                         

 biológia – geografia. 

 
Z našej školy sa do súťaže zapojili dvaja žiaci z prvého stupňa: Monika 
Tóthová z 3. A triedy a Alex Feledi zo 4. A triedy. Monika súťažila v kategórii 
geografia, kde so svojim projektom  Svätý Martin získala krásne 1. 
miesto. Alex súťažil v kategórii informatika. Jeho projekt Škola hrou si 
odniesol taktiež krásne 2. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme! 

Martina Majtánová, zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň, učiteľka I. stupňa  

 

Pasovanie prvákov 

Dňa 15. 12. 2020 zažili prváci v ŠKD veľký deň – 

Prvácku pasovačku. Pani vychovávateľky si pre 

deti pripravili súťaže a hry. Pri plnení úloh sa 

veľmi snažili a navzájom sa povzbudzovali. Po 

splnení všetkých zadaní, kde ukázali svoju 

zručnosť, šikovnosť a vedomosti, zložili prvácky 

sľub a potom ich pani riaditeľka Mgr. Anna 

Krajčíková spolu s pani zástupkyňou Mgr. 

Martinou Majtánovou pasovali za ozajstných prvákov. Za odmenu deti dostali 

malý darček, sladkosť a prvácky certifikát. Na záver si deti zatancovali a s chuťou 

sa pustili do malého pohostenia.  
vychovávateľky ŠKD 

 

 
 
 



Piataci v akcii 
Keď v marci minulého roka koronavírus priniesol prvýkrát dištančné 
vzdelávanie, bola som zhrozená. Dovtedy mi totiž všetky tie online nástroje 
pripadali ako Matrix. Nejako to prehrmelo (aj keď som sa umailovala na 
smrť), a my sme sa vrátili do školy. 
Toto už nechcem zažiť, vravela som si v lete. Potom prišla druhá vlna a s ňou 
vytriezvenie. Buď sa s tým zmierime a vyťažíme z toho maximum, alebo sa 
budeme naďalej boriť s pocitom neúspechu, zbytočnosti a beznádeje. 
Nezostávalo mi nič iné, len kúpiť si nový počítač, prispôsobiť domácnosť na 
výuku a z niekdajších týždenníkov si urobiť technických asistentov. A to bola 
iba časť vecí, ktoré som musela začať robiť inak. 
Rozhodla som sa fungovať ako v triede. Staviť na diskusiu o knihách, viesť 
deti k argumentácii, hrať slovné hry. Rozmýšľala som nad tým, ako hodiny 
oživiť, aby neboli nudné. 
Na slovenskom jazyku s 5.D som pri téme interview nadhadzovala deťom 

nápady. Medziiným padlo aj urobiť rozhovor 
s mediálne známou osobou. Ani vo sne by mi 
nenapadlo, že dvaja žiaci sa toho tak akčne 
chopia. 
Sebastiánovi Skrinskému sa podarilo 
nakontaktovať na Juraja Hajdina. Známy 

moderátor televízie JOJ ochotne odpovedal na všetky otázky, ktoré Sebastián 
vytvoril a poslal do redakcie. Vzniklo video, ktoré spestrilo vyučovaciu 
hodinu. J. Hajdin prezradil, aký predmet považuje za najdôležitejší ( anglický 
jazyk ), a síce nerád, ale pripustil, že sa v škole aj natrápil,  hlavne s fyzikou 
a matematikou. 
Druhým  z akčnej dvojice je Tomáš Gieci. Tomu sa 
podarilo získať rozhovor s muzikálovou 
herečkou Nelou Pociskovou. Tá priznala, že bola 
vzornou žiačkou a v triede patrila k tým 
pracovitým a snaživým. Na záver rozhovoru 
pozdravila všetky decká v našej škole. 
Je skvelé, že si tieto populárne osobnosti dokázali 
nájsť čas a takto podporiť nielen žiakov, ale aj 
dištančnú výučbu vôbec. 
Som rada, že aj počas tejto náročnej online doby, 
dokázali niektorí žiaci prísť s inšpiratívnym 
nápadom a dotiahnuť ho do konca. Takisto som vďačná rodičom, ktorí sa 
svojim deťom venujú a podporujú ich aj v takýchto,, bláznivých“  nápadoch. 

                                                              Rastislava Macková, učiteľka SJL-DEJ, triedna učiteľka 8. A 



Farebné dištančné vyučovanie 

Po vianočných sviatkoch nám situácia 
nedovolila vrátiť sa do lavíc. Výučba 
prebiehala aj v IV. A dištančne. Zažili sme pri 
nej kadečo, aj veselé, aj vážne.  
Keď sa konečne brány škôl otvorili, opäť sme 
sa mohli stretnú, vidieť sa na vlastné oči 
a začať sa „normálne učiť.“ 
Nezabudli sme ani na dištančné vyučovanie 
a pozreli sme sa naň, trochu z iného súdka. 
Použili sme metódu 6 mysliacich klobúkov.  
 
 
Biely klobúk a dištančné: 

 Stretli sme sa online.  

 Pomohla nám aplikácia MC TEAMS.  

 Na TEAMSe sa dá meniť pozadie. 

 Žiaci používajú kameru s mikrofónom. 

 Žiaci vedia chatovať, pomôcť si s úlohami, zdieľať obrazovku, usmiať 

sa na seba.... 

Červený klobúk a dištančné: 

 Žiaci môžu vypnúť kameru a nazrieť do učebnice. 

 Niekedy sa to seká. 

 Žiaci môžu mať problém s technikou. 

 Pani učiteľka nám nemôže niektoré veci ukázať. 

 Nemôžeme sa stretnúť. 

Žltý klobúk a dištančné: 

 Žiaci sa môžu vidieť na diaľku. 

 Vedia sa vzdelávať aj s pani učiteľkou pomocou PC. 

 Majú viac voľného času. 

 Keď si nepripravia pomôcky, môžu si ísť po ne. 

 Môžu dlhšie spať, lebo ušetria cestu školy. 

Zelený klobúk a dištančné : 

 Aplikácia TEAMS nám priniesla online vyučovanie. 

 Moderná doba nás naučila lepšie narábať s notebookom, PC. 

Čierny klobúk a dištančné: 

 Online hodina nám pripomína vyvolávanie duchov (Alex, si tam? 

Počujeme sa? Ak áno, ozvi sa.) 



 Keď je preťažená sieť, vyhadzuje nás to.  

 Čakáme v čakárni.  

 Máme problémy so zvukom. 

 Nevidíme sa všetci. 
Jana Rumanová, učiteľka II. stupňa, triedna učiteľka IV. A 

  

Marec – mesiac knihy   

Dňa 18. 2. 2021 sa konala online 
triednická hodina 6.A , ktorej témou  
bol Marec – mesiac knihy. Po krátkom 
úvode triednej učiteľky, ktorá 
oboznámila žiakov s niektorými 
zaujímavými informáciami týkajúcimi 
sa kníh a knižníc, sme sa virtuálne 
preniesli do priestorov  Tribečskej 
knižnice v Topoľčanoch.  
Tu nás už vítala pani Dragulová, vedúca detského oddelenia. Žiaci  hovorili 
o svojich  skúsenostiach s knižnicou, o knihách, ktoré radi čítajú.  Pani 
knihovníčka ich zase informovala o tom, ako sa stať  čitateľom  v okresnej 
knižnici a pripravovaných súťažiach, do ktorých sa môžu zapojiť. Potom ich 
oboznámila s knihami, ktoré by ich  mohli prilákať k  čítaniu podľa žánrov, 
napr. Ikabog od autorky H. Pottera, Nočné mory, Čarodej dávnoveku, 
Dievčatko Momo a stratený čas, Baby na stope a iné. Niektoré z nich majú 
vášniví  triedni čitatelia už doma a len potvrdili, že jej tipy boli správne. 
Chlapcov upútala najmä informácia o knihách  edície  Minecraft. Pre deti, 
ktoré trápia problémy s rovesníkmi, v rodine, by mohli byť zaujímavé knihy 
– www.trápenie od J. Wilsonovej, Grétkin príbeh alebo Keď si môj otec chcel 
vziať mamu Anny Lososovej.  
V období  distančného  vzdelávania  možno  aj  táto  návšteva knižnice  
podporí záujem  detí o čítanie a knihy sa pre nich stanú  priateľom, s ktorým 
sa rady budú stretávať vo  voľných chvíľach.  

Knihy, ktoré odporúčajú žiaci 6. A triedy: 

Anna v Glenn St. Mary (Lucy Maud Montgomery) 
Stranger Things, Twilight sága, Captain Marvel BD 
Harry Potter a fantastické zvery (J. K Rowlingová) 
Denník malého minecrafťáka 1,2,3,4,5,6  
(Erik Gunnar Taylor , prezývka Cube Kid) 
Detektívi z dvora – Prípad strateného náhrdelníka (Samuel Bjørk) 

http://www.trápenie/


Ako vychovať šťastného psa (Brandon Mcmillan) 
David walliams a jeho knihy sú : Niešo, Diabolská zubárka, Tatko za 
mrežami, Polnočná banda, Hnusná teta Berta, Dedkov veľký útek,  
Chalan v sukni, Babka gaunerka, Malý milionár, Obluda z ľadu 
a Najhoršie deti na svete 1,2,3 

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

Matej Tóth na hodine slovenčiny 

Matej Tóth je pre žiakov na 
tribečskej známy nie len  z televíznej 
obrazovky, ale aj z osobnej  návštevy  
na našej škole.  Vzhľadom k tomu, že  
sa momentálne nemôžeme osobne 
stretávať, spojili sme sa s Matejom 
prostredníctvom on-line pripojenia.  

Olympijský víťaz z Ria de 
Janeiro 2016 prijal pozvanie na mimoriadnu hodinu slovenčiny, ktorej 
hlavným cieľom bolo motivovať žiakov k pohybu na čerstvom vzduchu 
a okrem posilňovania imunity vnímať  krásy  prírody, ktoré by mohli 
siedmaci využiť v umeleckom opise.  

Žiaci 7.B a 7.C triedy nenechali nič na náhodu a aj pre Mateja Tótha si 
pripravili virtuálne prekvapenia, v ktorých ukázali schopnosť pracovať 
v tíme aj napriek obmedzeným podmienkam. Vytvorili rôzne karikatúry, 
portréty i videá, zachytávajúce najvýznamnejšie okamihy z jeho športovej 
kariéry. Výsledok dojal nie len hosťa, ale slzička sa objavila aj na tvárach 
niektorých žiakov.  

Okrem skvelých momentov sa siedmaci pýtali i na menej populárnu 
stránku športu, a to je doping. Matej Tóth úprimne porozprával o svojom 
príbehu a skúsenostiach, ktoré prežil v čase dopingovej aféry a vyjadril 
radosť z toho, že očistil svoje meno. Porozprával aj to, ako sa z malého 
nádejného futbalistu stal úspešný atlét a ukázal siedmakom obrovské 
množstvo svojich vzácnych trofejí.  

V závere hodiny sa náš sympatický  atlét rozlúčil so slovami vďaky 

a jedným dychom dodal, že pohyb na čerstvom vzduchu je i v dobe pandémie 
veľmi dôležitý. Spoluprácu na vzájomnej motivácii žiaci spečatili pripojením 
sa do spoločnej aplikácie s Matejom Tóthom, kde si vzájomne zdieľajú rôzne 
športové aktivity, napr. beh, bicyklovanie i prechádzky.   
 
 



Špeciálne sa na príprave besedy podieľali títo žiaci a patrí im za to veľké 
ďakujem! 
Tadeáš Bujna, Mário Tarina, Petra Hrnková, Sára Košťálová, Martin Pitron, 
Oliver  Bakaľár, Karin Miškovičová, Timea Budajová, Alexander Velčický. 

Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-NEJ-VYU, triedna učiteľka 7. B, vedúca PK SJL 

 

Klub detektívok 
Bol zamračený januárový piatok. Ráno pred 
siedmou som kráčala do školy. Z oblohy padali 
ťažké vločky mokrého snehu. Mala som službu 
v ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej 
infraštruktúre, konkrétne som sa chystala stráviť 
deň v spoločnosti šiestich dievčat zo štvrtého 
ročníka. 
Dve z nich tam boli už pred mojím príchodom, 
ostatné prišli o chvíľu, bolo vidno, že sú zohratá 
partia. Katka hneď vybrala z tašky krabicu s názvom Klub detektívov 
a povedala, že dnes naučí ostatné dievčatá perfektnú hru. Hra bola určená 
pre 4 – 8 hráčov. Keďže ani jedno z dievčat hru nepoznalo, bolo pre mňa 
fascinujúce pozorovať ich ako už o pol ôsmej sedia v kruhu na koberci 
a postupne sa oboznamujú s nie práve najjednoduchšími pravidlami. Čítanie 
s porozumením s následnou diskusiou o prečítanom texte zvládli na 
jednotku. Aj mi bolo trochu ľúto ich o ôsmej pripájať na online vyučovanie. 

Zatiaľ čo sa oni učili o podstatných 
menách na hodine SJL, preštudovala 
som si pravidlá aj ja. Ku koncu hodiny 
sme už všetky netrpezlivo čakali na 
prestávku. Ako prvú sme dali 
otvorenú hru. Potom som sa na celé 
dopoludnie aj časť odpoludnia ocitla 
v klube detektívok. Vo svete 
prekrásne ilustrovaných kariet, na 
ktorých dievčatá hľadali spoločné 
detaily, vo svete informátora, 
sprisahanca a detektívov, vo svete 
farieb, prírody, duchov, aj svetla. Vo 
svete rozmýšľania, pozorovania, 
vyvodenia záveru, odôvodnenia si 

svojho stanoviska, prijatia, spolupráce a z toho plynúcej tichej radosti. Na 
záver to vyjadrila opäť Katka: „Veď som Vám hovorila, že sa Vám to bude 
páčiť!“ 



Počasie sa v priebehu dňa umúdrilo a deň sme zakončili na školskom dvore 
hrou na sochy a Honzu, ktorý čas vníma akosi inak. Dievčatá prežili iný, ale 
plnohodnotný školský deň. 
 

Henrieta Knoblochová, pedagogický asistent 
 

 

Martin Pitron a jeho  PRÍBEH O SMIEŠNOM BACILOVI 
Mnohým  z nás už takpovediac lezú na nervy slová ako 

vírus, bacil, ochorenie, pandémia a podobne. Martin 

Pitron zo 7.B  sa na to pozerá inou optikou a z bacila- 

vírusu, o ktorom sa dnes toľko hovorí, urobil  vtipnú 

postavičku v jeho netradičnom príbehu. Martinko o tom 

hovorí takto: 

Vytvoriť rozprávku mi napadlo vtedy, keď sme na 

hodine slovenčiny dostali na domácu úlohu napísať 

krátke rozprávanie. Chcel som, aby sa môj príbeh od ostatných líšil, preto 

som nepísal do zošita ani vo Worde, ale zvolil som formu prezentácie.  Na 

začiatku sme spolu s mojou  rodinou vytvorili postavy, ktoré v ňom budú 

vystupovať. 

Prvá postava bola Smiešny bacil, a tak sme sa pustili do jeho stvárnenia. 

Príbeh sa začal v laboratóriu, z ktorého smiešny bacil pochádza. Tu sa 

skamaráti s vedcom Petrom a onedlho opúšťa miesto svojho zrodenia 

a vyberie sa spoznávať svet. Smiešny bacil sa po krátkom čase dostane i do 

Žochároviec, kde  stretáva strapatého chlapca - toho som hral ja Martin 

Pitron. Strapatý chlapec mu povedal, že by chcel byť ako vedec Peťo, preto 

zohnali mikroskop a objavili Covid, nazvali ho kamarát Covid. Po pár dňoch 

sa vydali do sveta za dobrodružstvom. 

Precestovali celý svet a roznášali smiech. Prvú navštívili Čínu, ďalej 

Francúzsko, Arabské Emiráty a nakoniec aj Taliansko. 

Postupom času sme s mojou rodinou nahrali k príbehu aj audio. Smiešneho 

bacila dabovala Katka Pitronová, kamaráta Covida dabovala Simona Maková 

a strapatého chlapca Martin Pitron 

Ostatné postavy Mária Nechalová Pitronová  - moja skvelá mama  



Som veľmi rád, že sme tento môj nápad 

zrealizovali,   pretože sme prežili veľa 

zábavy a  naučili sme sa pri tom aj niečo  

nové. 

Príbehy, ktoré vytvoril Martinko Pitron 

ocenil aj spisovateľ Daniel Hevier. Vyzdvihol 

kreativitu a nápaditosť pri ich tvorbe a podotkol, že je škoda, že na takéto 

formy literárnej tvorby ešte nie sú v súťažiach príslušné kategórie. 
Martin Pitron, žiak 7. B 

PhDr. Annamarie Mikulová, učiteľka SJL-NEJ-VYU, triedna učiteľka 7.B, vedúca PK SJL 

 

 

Aktivity s knihou so žiakmi 6. C 
V rámci triednickej hodiny si spestrili online vyučovanie aj žiaci zo 6. C, pre 
ktorých si triedny učiteľ pripravil niekoľko aktivít.: 

1. Čo pre vás znamená kniha? – Žiaci mali jedným slovom povedať, čo pre 
nich znamená kniha, čo ich napadne pri slove kniha. Z týchto slov sme potom 
vybrali 5 a ďalších 5 slov pridal triedny. Žiaci mali vytvoriť krátky príbeh 
s využitím svojho obľúbeného hrdinu alebo knihy, v ktorom použijú 
všetkých 10 daných slov. Nemusel to byť príbeh, mohla to byť aj báseň alebo 
komiks. Väčšina žiakov odovzdávala práce hneď po triednickej hodine, no 
niektorým sa to zapáčilo a napísali dlhší príbeh, na ktorý potrebovali dlhší 
čas (posielali triednemu popoludní). 

2. Knižná šifra – 
Triedny pripravil pre 
žiakov 30 obrázkov, 
ktoré reprezentovali 
a nejakým spôsobom 
súviseli s názvami 30 
kníh. Úlohou žiakov 

bolo rozlúštiť šifru a napísať čo 
najviac názvov týchto kníh. Iba 



2 obrázky zostali neodhalené, ostatné minimálne jeden žiak/žiačka spoznali. 

3. Rozhovor s triednym o knihách a čítaní s následnou anketou – Okrem 
témy obľúbených, zaujímavých kníh a hrdinov, sa rozhovor dotkol aj 
elektronických kníh a audiokníh. Hlavnou otázkou ankety bolo: Čo by si 
uvítal/a v školskej knižnici?  

Ivan Vöpy, učiteľ MAT-GEG, triedny učiteľ 6. C 

 

Hry s knihou 
Aktivitami z hodín čítania sa môžu pochváliť aj žiaci z 3. C. Na každej hodine 
čítania od januára 1-2 žiaci rozprávajú o knihe, ktorú doma čítajú. 
Vyučovanie sme si spestrili nasledovnými aktivitami: 

1. Hra na detektíva – žiaci na lístok 

opísali obal svojej knihy (je stredná, 

tenká, modrá, s dievčatkom na 

vrchu...), lístky dali do krabice a 

potom si lístok vylosovali. Žiaci mali 

podľa opisu nájsť správnu knihu 

spomedzi všetkých kníh na koberci. 

2. Nájdi svoju knihu hmatom – žiaci so 

zakrytými očamipodľa hmatu vyberali svoju knihu krabice. 

3. Reklama na knihu – žiaci jednotlivo prezentovali svoju knihu tak ako 

v TV teleshoping.  

4. Kreslenie hlavnej postavy na chrbát – 

vytvorili sme dvojice žiakov. Jeden kreslil na 

papier na stene a druhý na papier prvému 

žiakovi  na chrbáte. To, čo nakreslil druhý žiak 

na chrbát, musel prvý žiak nakresliť na svoj 

papier. 

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

 

 

Čítajú žiaci? – prieskum 
V triede 9. C som realizovala triednickú hodinu a v rámci nej prieskum na 
tému kniha a čítanie. Žiakom som vytvorila dotazník, ktorý som im poslala 
ešte pred triednickou hodinou. Zisťovala som u žiakov záujem o čítanie, 
záujem o návštevu knižníc a pod. Žiaci mi dotazníky odovzdali a ja som ich 
vyhodnotila prostredníctvom grafov. Na hodine sme sa rozprávali na danú 
tému a vyhodnotila som dotazníky. Témou besedy na hodine bolo aj 



zdieľanie rôznych názorov žiakov. Chcela som počuť ako vnímajú dnešnú 
dobu, ako sa zmenila počas pandémie a či si myslia, že ľudia čítajú viac. 
Myslím, že hodina bola veľmi zaujímavá, pretože som napríklad zistila, že 
žiaci nechodia do knižnice vôbec. Knihy si radšej kúpia. V triede  so 18 žiakmi 
sú iba dvaja žiaci, ktorí čítajú denne. Vyslovila som potrebu čítania v každom 
veku. Zdôraznila som prínosy čítania, ako aj vytvárania si kladného vzťahu 
ku knihám už od útleho veku.  

 

 
Tatiana Vrábelová,  učiteľka ANJ,  triedna učiteľka 9. C 

 

 



Čas premien 
Program „Medzi nami dievčatami“ od 
MP Education, s.r.o., ponúka 
prednášku Čas premien ako 
doplňujúcu aktivitu v rámci školského 
vzdelávacieho programu pre žiačky 7. 
ročníka ZŠ. Jedným z cieľov 
vzdelávania je učiť žiačky aktívne 
rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie a byť zaň aj 
zodpovední. 
Dňa 23. 2. 2021 si siedmačky našej školy mali možnosť užiť tradičnú 
prednášku o dospievaní netradičnou formou. Tento školský rok sa stretnutie 
po prvý krát uskutočnilo on-line – dištančne. Triedne učiteľky p. uč. Gočová, 
p. uč. Mikulová a p. uč. Kopencová sprostredkovali žiačkam informácie o 
prednáške, motivovali dievčatá a podporili tak realizáciu celého stretnutia.     

Počas prednášky sa dievčatá dozvedeli: 

  o fyzických a psychických zmenách, ktorými budú prechádzať alebo už 
prechádzajú a že tieto zmeny sú prirodzenou súčasťou ich vývoja, 
  získali ucelené vedomosti o anatómii a fyziológii ľudského tela,  
  pochopili význam reprodukčného zdravia v súvislosti s budúcou úlohou 
ženy - matky, 
  načerpali možnosti, ako v tomto období plnom zmien, posilňovať zdravé 
sebavedomie, 
  dozvedeli sa o hygienických návykoch, ktoré súvisia s dospievaním, 
  a ako sa celkovo pripraviť na obdobie dospievania. 
 
Atmosféra počas celého stretnutia bola výborná, dievčatá boli nesmierne 
disciplinované, v diskusii sa pýtali otázky, na ktoré im pani lektorka veľmi 
citlivo a trefne odpovedala.  

Prednáška Čas premien v on-line podobe mala úspech, za čo patrí 
poďakovanie najmä pani lektorke Mgr. Viere Holecovej, jej príjemnej 
komunikácii a bohatým skúsenostiam v oblasti tejto problematiky a práce s 
mladými dievčatami. Ďalšie poďakovanie patrí triednym učiteľkám 7. A, 7. B 
a  7. C za bezproblémovú komunikáciu s pani zástupkyňou p. Mrižovou a za 
ich podporu. A v neposlednom rade ďakujeme samotným dievčatám za ich 
100 % účasť a ukážkové správanie. 

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

 

 



 


