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Vážení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach nového čísla časopisu Sednička. Vraciame 

sa po dlhšej prestávke, nakoľko v čase pandémie bolo aj vydávanie nášho 

periodika prerušené. Veríme, že podobná situácia sa už nezopakuje a my 

Vám budeme opäť pravidelne prinášať zaujímavosti a novinky zo života 

školy.  

 V tomto čísle sa dozviete, ako netradične sme otvorili školský rok. 

Niektorí žiaci sa Vám pochvália, ako počas pandémie a letných prázdnin 

trávili čas. V škole sme začali využívať automat na mlieko a v septembri 

sme absolvovali aj tradičné cvičenie OŽAZ. 

Veríme, že Vás zaujmú aj ďalšie témy, ktoré opäť pre Vás pripravili 

naši žiaci a pedagógovia. Toto vydanie je trošku netradičné, chýbajú v ňom 

zaujímavosti zo športu, pretože športové aktivity sa pre koronakrízu 

zatiaľ nerealizujú. 

 

 Prajeme Vám príjemné čítanie! 

 

Keďže sa blížia aj najkrajšie sviatky v roku, na ktoré sa 

všetci tešíme, redakčná rada praje všetkým zamestnancom 

školy a žiakom príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa 

zdravia a úspechov v novom roku.  

 

redakčná rada 
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Návrat do školy 

 Dňa 2. septembra 2020 sa 

nám opäť otvorili školské brány. 

Tento rok trošku nezvyčajne 

a pre viaceré deti aj po veľmi 

dlhej dobe.  Z dôvodu, ktorý 

nemusíme pripomínať, sa nový 

školský rok začína s viacerými 

obmedzeniami, na ktoré si 

budeme musieť zvyknúť.  

 Ako prvých sme privítali našich prváčikov, ktorí sa ráno spolu s rodičmi 

zhromaždili pred zadným vchodom. S kytičkami v rukách, s rúškami na tvárach. 

Tu  ich už privítal pán riaditeľ Mgr. Roman Puchý s pani starostkou Ing. Erikou 

Ondrejkovou. Pán riaditeľ im predstavil triedne pani učiteľky, ktoré  budú viesť 

ich prvé kroky na dlhej ceste plnej písmen a číslic. Následne sa prváci odobrali 

do svojich tried, aby mohli prvýkrát zasadnúť do školských lavíc. 

 Aj ostatní triedni učitelia si vyzdvihli svojich žiakov vonku. Pred rôznymi 

vchodmi a v rôznych časových intervaloch. V triedach už potom všetci 

netrpezlivo očakávali slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa aj tento rok 

uskutočnilo prostredníctvom školského rozhlasu. Pán riaditeľ vo svojom vstupe 

privítal všetkých žiakov a pedagógov. Zaželal im veľa úspechov, pripomenul  

dôležité opatrenia v súvislosti s pandémiou a predstavil aj nových pedagogických 

zamestnancov. Po ňom nasledovala pani starostka, ktorá tiež venovala deťom aj 

učiteľom milé slová plné povzbudenia. 

 Školský rok začíname 

v zvláštnom režime, na aký sme 

doteraz neboli zvyknutí. Budeme preto 

disciplinovane dodržiavať všetky 

bezpečnostné a hygienické opatrenia, 

aby sa už situácia z minulého školského 

roka neopakovala. Veríme, že spolu to 

zvládneme.  

 

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Automat na mlieko – Školský mliečny program Brejky 

 Dostali ste chuť na mlieko počas vyučovania? 

Žiaden problém. Oproti zborovni nájdete veľký červený 

automat, ktorý je plný nielen mlieka. Zabezpečuje ho 

spoločnosť RAJO. Mliečny program Brejky dorazil aj do 

našej školy.  

 Cieľom mliečneho programu Brejky je podporovať 

zdravé stravovacie návyky u detí a zatraktívniť 

konzumáciu mliečnych výrobkov. Pretože mlieko je plné 

látok, ktoré sú dôležité pre vývoj organizmu každého 

školáka. Obsahuje 16 esenciálnych živín, vrátane vápnika 

pre zdravé zuby a niacínu pre rast a vývoj. Bielkoviny 

a sacharidy deťom dodávajú potrebnú energiu. 

Zodpovednou osobou za školské mlieko v našej škole je 

Mgr. Veronika Fraňová. Tá má na starosti jeho pravidelné 

zásobovanie. 

 Automat nie je mincový. Vzhľadom na dotovaný systém je automat 

prispôsobený na výdaj prostredníctvom špeciálnej karty Brejky, ktorú môže 

dostať iba žiak.  Kartu Brejky dodáva školám spoločnosť RAJO. Jej platnosť je 

po celú školskú dochádzku. Žiak tak má dostatok času na pohodlný výber vtedy, 

keď má na mlieko chuť. 

 Kartu Brejky predplatí rodič. Ten rozhodne, či sa jeho dieťa zúčastní na 

mliečnom programe alebo nie. Karta, nie hotovosť, je pre rodiča zárukou, že jeho 

dieťa dostane zdravý mliečny produkt. 

 Brejky kartu vášho dieťaťa môžete dobiť ľubovoľnou sumou nasledujúcim 

spôsobom: 

 

1. Prostredníctvom internet bankingu vašej banky 

2. Poštovou poukážkou typu „U“ priamo na pobočke pošty 

3. Vkladom na účet priamo v Tatra banke 

 

Bližšie informácie získate u pani učiteľky Mgr. Fraňovej. 
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 Žiak má nárok na jedno dotované mlieko denne. Každé ďalšie, druhé, tretie 

v ten istý deň dostane, ale už za cenu nedotovanú.    

Hneď ako bol automat spustený, žiaci ho vzali doslova útokom. Behom 

jedného dňa bol prázdny a p. učiteľka Fraňová musela objednávať ďalší tovar.  V 

našej škole je to hit tejto jesene. Keďže automat zažíva každodenný nápor 

žiakov, p. učiteľka vypracovala časový harmonogram, podľa ktorého si jednotlivé 

triedy môžu chodiť nakupovať mlieko a iné dobroty. 

 

Čo všetko sa v automate nachádza? 

 V automate sa nachádzajú dotované mlieka Brejky v troch príchutiach: 

kakao, vanilka, jahoda, Brejky 100 % jablková šťava, 100% Smoothie a Brejky 

cereálie. V priebehu školského roka sa ponuka obmieňa. 

Dotované ceny: Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,40 €), Brejky polotučné 

mlieko 250 ml (0,04 €). 

Nedotované ceny: Brejky ochutené mlieko 250 ml (0,49 €), Brejky polotučné 

mlieko 250 ml (0,45 €). 

Dobrú chuť! 

 

 

Mgr. Jozef Kerak 

https://brejky.sk/skolske-mlieko 

 

https://brejky.sk/skolske-mlieko
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Ako sme trávili čas v období pandémie a letných prázdnin? 

Moje „koronaprázdniny“ 

Moje prázdniny začali už vlastne v marci, lebo bol 

koronavírus a boli zatvorené všetky školy. Mali sme on-line 

vyučovanie, takže vysvedčenie som mala relatívne 

dobré. Síce som na začiatku na to kašlala, no potom 

volali mojim rodičom učitelia, že ak to so mnou pôjde takto 

ďalej, tak budem mať štvorky. To som naozaj nechcela. To on-line vyučovanie mi 

veľmi pomohlo v známkach, lebo neboli žiadne písomky a podobne, takže to bolo 

ľahké.  

Bola som sa kúpať na našej Čachtickej priehrade, na Dubníku a na Zelenej 

vode. Čiže len na jazerách a priehradách, kde som nemusela mať rúško. Keď sme 

si tam boli sadnúť na piknik, raz tam prišli aj policajti, lebo tam bola veľká 

skupina ľudí. Nakoniec museli odísť. Možno aj s pokutou.  

21. júla som bola v doline s krstnou mamou a jej kamarátmi. Predposledný 

deň prišla za nami Anička a spala tam. (...) Večer sme si dali guláš a išli sme do 

jaskyne. Bolo to tam naozaj krásne, síce som bola celá od blata, ale prišla som až 

na koniec. Išla som ja, Anička, jaskyniar a Matej alebo Mišo (už si nepamätám). 

Bolo tam jazero hlboké 300 metrov. Do konca leta som sa chodila von 

korčuľovať. To boli moje prázdniny, ktoré som si napriek „korone“ užila. Aj 

vďaka mojim kamarátom a rodine.     

 

Moje prázdniny 

Cez prázdniny som pozerala filmy a seriály, čítala knihy a 

chodila som von s kamarátmi. Začiatkom augusta sme boli na 

svadbe. Týždeň som strávila u starkých, s ktorými sme boli 

opekať v hore a išli sme na turistiku. Na výlet nás zobrali do 

Rajeckých Teplíc. V  jeden deň sme sa všetci stretli u starkých, aby sme 

zagratulovali starkej k jej sviatku. Starký uvaril guláš a ujo Rasťo opiekol ryby, 

klobásky, cuketu a šampiňóny. Bolo to vynikajúce. 

Koniec prázdnin som ukončila táborom. V tábore som bola aj so sestrou. 

Jazdili sme na koňoch, stretla som sa kamarátkami a kamarátmi. Navštívili sme aj 

miesto, kde M. R. Štefánik havaroval. Na konci leta som ochorela.  
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Prázdniny s koňmi 

Mirka prišla k nám do dediny na koncert. Varili sme 

guláš. Kvôli „korone“ sme na koncerte pri vstupe museli 

mať rúška. Cez prázdniny som bola na koňoch skoro každý 

deň. Prišli k nám nové deti, takže sme ich museli učiť 

jazdiť. 

Na konci júla som išla do Česka na kurz s koňmi, kde som bola dva týždne.  

Keď som sa vrátila, rozhodla som sa, že by som tam začala chodiť do klubu, aby 

som mohla ísť na súťaže a mať ďalšieho koňa. Každý deň som chodila so psom 

von. Občas som sa chodila pozerať na futbal. Moju kobylku zranila iná kobyla, 

takže som musela jazdiť inú kobylu. Skákali sme cez prekážky a klusali cez 

kavalety . 

 Predali sme jedného žrebca, lebo sme nemali miesto. Po dlhej dobe sme 

sa, bohužiaľ, vrátili do školy a museli sme mať rúška. Veľmi mi chýbali ostatní 

spolužiaci, ale vôbec som sa netešila do školy. 

 

„Nudné“ prázdniny 

Cez prázdniny som nebol skoro nikde, lebo 

pandémia nám to nedovolila. Každý víkend som bol 

u babky, bolo tam dosť dobre. Od babky sme išli s 

krstným na ryby. Chytili sme veľkého kapra, a tak sme ho dali do sieťky. Cestou 

domov z rybačky sme stretli srnku.  

Keď sme došli domov, boli sme veľmi unavení, tak sme išli spať. Potom sme 

sa zobudili a šli sme si napustiť bazén. A keď sa bazén už napustil, tak sme 

museli čakať, kým sa voda zohreje. Tieto prázdniny boli také nudné. 

 

Dedko na babete 

Cez prázdniny som chodil na Váh  zachytať si ryby. Jedného  dňa 

sme s dedkom išli na  rybačku.  Bol som sa pozrieť aj na vojenský brod 

a zrazu zistím, že dedka nikde. Tak som sa vrátil k babke, ale doma 

nebol tiež.  
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Zrazu som videl malé svetlo,  ktoré sa zväčšovalo.  Potom som si uvedomil, 

že to dedko ide na babete. Z diaľky na mňa kričí: ,,Veď som ti hovoril, že som na 

kanáli!“ No dedko mi vôbec nepovedal, že ide na kanál. Takže tak.    

Žiaci 8. A a 8. B 

OŽAZ – jesenná časť 

Dňa 24.9 2020 sa celý II. stupeň zúčastnil cvičenia OŽAZ. Každá trieda 

išla na iné miesto, pretože sa triedy  nemôžu miešať.  Naša trieda si to namierila 

do Rexovej boriny. Mysleli sme si, že sa budeme učiť kvôli nepriaznivému 

počasiu, ale nakoniec nepršalo. Vyrazili sme o 8:00. Cesta trvala približne 40 

minút. Počas nej sme sa rozprávali a chalani si púšťali cez reproduktor hudbu. 

Cestou sme sa ešte kochali pohľadom na okolitú prírodou a užívali sme si jesennú 

náladu poletujúcu vo vzduchu. Keď sme dorazili na miesto, každý si rozložil deku. 

Chalani hrali futbal a my sme hrali spoločenské hry a karty. Niekto si aj pospal, 

niekto zasa maškrtil. Bola to veľká zábava. Samozrejme, k tomu nesmeli chýbať 

čipsy.  

Po štyroch hodinách sme sa vrátili späť do školy a tam sme sa aj 

naobedovali. Boli sme radi, že sme mali voľnejší deň bez učenia. Už sa teším na 

jarnú časť.  

Žiaci 8. A 

 

Dňa 24.9. 2020 bol celý II. stupeň na 

OŽAZ-e a každá trieda si urobila výlet do 

prírody. My, piataci, sme išli na priehradu a báli 

sme sa, že bude pršať, no nakoniec nepršalo, 

ale bolo len zamračené. Pán učiteľ Kerak bol 

chorý, a  tak nás sprevádzali pani učiteľky 

Berecová a Bulková.  

Keď sme už boli tam, tak nám jedna milá 

pani ponúkla, že si môžeme odtrhnúť pekné 

červené jabĺčko. Každý z nás si jedno vzal 

priamo z jablone. Pekne sme sa jej poďakovali a išli sme ďalej. Kúsok od 

jablkového sadu boli lavičky, kde sme si boli odpočinúť, najesť sa a zahrať 
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sa.Voda v priehrade bola pekná a čistá. Boli sme trocha špinaví a mokrí, ale to 

nevadí. Hlavne, že sa neučilo. 

Sofia Anita Cingelová, Ema Dendisová 

 

 

 Na OŽAZ-e bolo dobre  Zobral som si so 

sebou bumerang a lietajúci tanier. Keď sme si 

hádzali bumerang, tak nám padol do kríkov a pani 

učiteľka Fraňová nám ho vytiahla. Bola tam 

zábava. Škoda, že sme  nemohli šantiť, lebo bola 

mokrá tráva. Deň predtým pršalo, ale, našťastie, 

v ten deň už nie. Keď sme išli okolo jablkového 

sadu, dali nám zadarmo každému jedno jablko. 

Bolo šťavnaté a dobré.  O 11:30 sme prišli do 

školy a išli sme na obed. 

Tadeáš Augustín 

 

V deň OŽAZ-u som bol, bohužiaľ, chorý. Doma som sa liečil tak, že som pil 

čaj, spal, pozeral TV a hral s Matúšom počítačové hry. Poobede som si písal úlohy 

z minulého dňa. Tento deň som si vôbec neužil, no aspoň mi kamaráti o výlete 

porozprávali. 

Nicolas Damian Hladký 
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Knižná novinka 

Kniha Izabelkine dobrodružstvá pomáha dvakrát – malým čitateľom 

i čitateľkám, aj nevidiacim deťom. 

Izabelkine dobrodružstvá sú knižnou 

prvotinou občianskeho združenia To je život, 

ktorá si zvolila jednoduchý cieľ. Pomáhať deťom, 

a to hneď dvakrát. Martine Paškovej, autorke 

tejto detskej knižky, ide o budovanie prirodzenej 

túžby detí po čítaní, a to prostredníctvom 

pútavých príbehov malej hrdinky Izabelky a jej 

kamarátky Kláry, ktoré zažijú množstvo zážitkov, 

nadobudnú nové skúsenosti, spoznajú kamarátov 

a neminú ich ani drobné starosti. 

Pridanou hodnotou je však filantropický 

rozmer projektu, ktorý v sebe zahŕňa pomoc 

deťom so zrakovým znevýhodnením. Každý z tých, ktorí podporia vydanie knihy, 

prispieva aj na pomoc deťom z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  

Kniha Izabelkine dobrodružstvá obsahuje desať príbehov malej hrdinky. 

V úvode publikácie sa malí čitatelia a čitateľky dozvedia, ako zakúpením knižky 

pomohli znevýhodneným rovesníkom. V závere nájdu krátky kvíz, ktorý hravým 

spôsobom preverí ich čitateľskú gramotnosť. Celá publikácia je doplnená 

originálnymi ilustráciami Andrey 

Nešťákovej. 

Kniha by mala vyjsť 

v predvianočnom období a byť tak 

darčekom nielen pre čitateľov 

a čitateľky, ale aj pre deti, ktorým 

poputuje výťažok z predaja.  

 

Mgr. Jozef Kerak 
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ON-LINE výučba 

 Počas prvej vlny pandémie viacerí vyučujúci začali používať rôzne 

aplikácie, ktoré umožňujú on-line výučbu. Fungujú na princípe konferenčného 

hovoru, pri ktorom sa žiaci a učitelia navzájom vidia a počujú. 

 Bohužiaľ, situácia sa zopakovala a od 26. 10. 2020 sa na II. stupni opäť 

prešlo na dištančné vzdelávanie. Naša škola používa aktuálne aplikáciu Teams od 

spoločnosti Microsoft a vyučovanie je tak jednotné. 

 Výhodou tejto aplikácie (v porovnaní s inými) je to, že okrem videohovoru 

umožňuje žiakom aj učiteľom používať zdarma napr. Excel a Word. Okrem toho 

má aj mnoho iných funkcií. Dokáže napr. zdieľať obrazovku, umožňuje nahrávať 

učebné materiály, realizovať chat a mnoho iného. Žiaci II. stupňa ešte 

v septembri a v októbri absolvovali školenia, ktoré realizovali učitelia 

informatiky. Myslím, že si pomerne rýchlo osvojili ovládanie tejto aplikácie. Každý 

žiak obdržal prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa jednoducho prihlási do 

systému. Môže tak urobiť na webovej stránke https://www.office.com/ alebo 

priamo cez aplikáciu Teams, ktorú si môže stiahnuť do počítača alebo mobilu.  

 Naša škola kráča s dobou. Žiaci a učitelia sa naučili používať moderné 

technológie, ktoré sú (v prípade potreby) vhodnou alternatívou priameho 

vyučovania v triedach. Veríme, že sa deti čoskoro vrátia do škôl, pretože 

plnohodnotné prezenčné vzdelávanie nič nenahradí. 

  

Mgr. Jozef Kerak 
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Výhody a nevýhody on-line vyučovania 

 Aj na našej škole sme zaviedli opatrenia, pod ktoré patrí aj on-line 

vyučovanie. Prinieslo nám to aj pár nevýhod. Už sa nemôžeme porozprávať 

osobne, ani spolu chodiť von. Počas on-line vyučovania sa nám môže seknúť 

systém a niektorí môžu mať problém s Wi-Fi pripojením. Niektorí žiaci sa vôbec 

na hodiny nepripájajú.  

 Má to aj svoje výhody. Nemusíme sa namáhať chodiť do školy a pracujeme 

rovno z izby. Oproti klasickým hodinám máme viac času na písanie poznámok, 

pretože ich máme v počítači. Učitelia nám nedávajú toľko domácich úloh. 

Najväčšou výhodou je to, že keď skončíme, sme doma a ja môžem ísť rovno do 

záhrady.  

Matúš Cerovský 

 

Za výhody on-line vyučovania považujem 

to, že nemusím skoro vstávať do školy a nemusím 

riešiť to, čo si oblečiem. Páči sa mi, že nemusím 

nosiť veľkú a ťažkú školskú tašku a na hodinách 

môžem byť bez rúška. Mám viac času na 

opakovanie a úlohy, keďže šetrím cestu do školy 

a zo školy. Takéto vyučovanie nám umožňuje 

zlepšovať sa aj v informatike. 

 Za nevýhodu však považujem to, že nemôžem tráviť čas s kamarátmi cez 

prestávku. Nepozdáva sa mi, že mám dva dni po sebe ten istý obed a niekedy nám 

vypadne aj internet. Musím dávať pozor, či mám zapnutý mikrofón a kameru. 

Keby som mohla, navrhla by som, aby sme zadania úloh mali poslané priamo 

v Teams-e v našej skupine.  

 Najviac by som chcela, aby sme sa už konečne vrátili do školy. Môžem 

povedať, že za tento krátky čas sme sa na Teams-e naučili, ako si neskákať do 

reči. Aj takto na diaľku sa môžeme hlásiť. Každopádne však zvládame obe formy 

vyučovania. 

Laura Peterková 
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Výstava tekvíc 

 Jesenné obdobie býva v našej škole 

sprevádzané veľmi milou a zaujímavou akciou – 

výstavou tekvíc. Žiaci, ktorí mali chuť do práce a čas, 

mohli s rodičmi vytvoriť nejaký výrobok z tekvíc, ale 

aj iného prírodného materiálu.  

 Ich nápaditosť a tvorivosť bola úžasná. Mohli 

sme tam vidieť rôzne výtvory: ježkov, čarodejnice, ikebany z jesenných kvetov, 

panáčikov a iné. Bola to pestrofarebná pastva pre oči. Ďakujeme všetkým, ktorí 

sa na tejto peknej jesennej akcii podieľali.  

 

Mgr. Alena Kubrická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šarkaniáda 

 Jedno pekné jesenné slnečné dopoludnie sa žiaci I. stupňa zúčastnili 

šarkaniády. Veľmi sa na túto akciu tešili, ako im budú šarkany vysoko lietať 

a chvostmi mávať. Šarkany si deti navzájom vymieňali, aby mal každý príležitosť 

si pobehať. Aj ostatné triedy mali možnosť si ich požičať a spríjemniť si nimi 

ešte jesenné obdobie.  

Mgr. Lívia Gregorovičová 

 

 

 

 


