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Váţení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach vianočného čísla nového školského časopisu 

„Sednička“. Najkrajšie sviatky roka sa blíţia a naši redaktori Vám na 

nasledujúcich stránkach priblíţia, ako škola preţíva posledné mesiace roka 

2018.  

 V aktuálnom čísle nájdete rozhovory s ďalšími učiteľmi. Nebudú však 

chýbať ani reportáţe zo školských akcií a podujatí. Toto vydanie je 

obohatené aj o vymyslené rozprávky, príbehy a básne z pera našich ţiakov, 

ktorí sa moţno neskôr rozhodnú dať na spisovateľskú dráhu. Veríme, ţe 

Vás zaujmú aj ďalšie témy, ktoré pre Vás v tomto čísle prinášame. 

 Ak sa chcete stať aj Vy súčasťou nášho nového časopisu, máte 

nejaký námet, tému, nápad a pod., neváhajte kontaktovať našich 

redaktorov. 

 

 Prajeme Vám príjemné čítanie! 
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Exkurzia v múzeu 

 Dňa 17.10 2018 sme my, ţiaci 5. 

A a 5. B, navštívili v rámci vyučovania 

slovenského jazyka a literatúry 

Draškovičov  kaštieľ. Videli sme tam 

portrét Alţbety Báthoryovej, no 

bohuţiaľ nie pravý, lebo ten pôvodný 

ukradli.  

 Na tento výlet sme sa všetci veľmi 

tešili, lebo sme vedeli, ţe nám odpadne matematika a slovenčina. Parádne 

sme sa teda uliali z vyučovania. Aj keď sme sa uliali, veľa sme sa naučili.   

Na túto exkurziu nás vzali pani učiteľky slovenčiny - Mgr. Imrišková a Mgr. 

Lopašková.  Ja osobne som tam nebola prvýkrát, no napriek tomu si 

odnášam nové vedomosti. Napríklad to, ţe sa Alţbeta vraj nekúpala v krvi. 

 Neodišli sme ani s prázdnymi vreckami, lebo sme si  kúpili aj leporelo 

s obrázkami artefaktov z Čachtíc. Som hrdá na to, ţe bývam v takej 

známej obci, ktorá je často popisovaná a zobrazovaná  v historických 

knihách a filmoch.  Teší ma aj  to, ţe som súčasťou školy, ktorá nesie meno 

po významnom slovenskom spolku, ktorého zakladateľom boli štúrovci. 

 

Nikolka Hrnčáriková  
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Krátke rozhovory s našimi 

učiteľmi 
 

 

Interview s Mgr. Alenou Kubrickou 
 

Chceli  ste byť od detstva učiteľkou?      

Bol to môj sen. 

Čo sa vám nepáči v našej škole? 

Keď  sú tu ukričané deti. 

Čo sa vám páči na predmetoch, ktoré 

učíte? 

Ţe môţem naučiť deti nové veci. 

Čo robíte vo voľnom čase? 

Rada chodím do prírody, lyţujem a rada 

cvičím. 

Máte nejaké domáce zviera? 

Mám psa - jorkšíra. 

Čo by ste v našej škole zmenili? 

Ukričané deti. 

Koľko rokov už učíte? 

Presne 15 rokov. 

 

Sabinka Baláţová a Radka Pardavá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview s Mgr.Soňou  Imriškovou 
 

Chceli ste byť od detstva učiteľkou? 

Bol to môj ţivotný sen. 

Čo  sa vám nepáči v našej škole? 

Na škole sa mi nepáčia počítače. 

Čo sa vám páči na predmetoch, ktoré  

učíte? 

Najviac sa mi páči literatúra.  

Čo  robíte vo voľnom čase? 

Venujem sa rodine. 

Máte rada aj nejaké športy? 

Mám rada bicyklovanie. 

Máte  nejaké  domáce zvieratko? 

Nie a nikdy nechcem.  
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Literárna vsuvka 

Vianoce      Traja králi 

Na Vianoce všetci sa tešíme,   Na Troch kráľov sviatok veľký, 

medovníky pečieme.    uţ môţeme vyjedať salónky. 

Pod stromčekom darčekov je kopec,  Mama na nás kričí hlučne, 

prajem si nový čepiec.    ţe budeme všetky tučné. 

 

Hostinu máme veľkú,    Uţ sme ich mali dosť, 

dostala som kabelku.    poď nám s jedením na pomoc. 

Babka pletie sveter,     Začali ma bolieť zuby, 

dostane ho Peter.     to sa mi veru neľúbi. 

                                    

Radka Pardavá a Sabinka Baláţová  Radka Pardavá 

 

Mikuláš      Vianočný darček 

Čiţmičky si vyčistím,    Pod vianočným stromčekom 

na Mikuláša sa pripravím.    darčekov je veľa. 

Prajem si veľa sladkostí,    Sláva, je tu nedeľa. 

poslúchala som, veď nemám dva roky.  Koledy si spievame 

       a Vianoce čakáme. 

Mech má veľký,     Pod stromčekom veľa vecí, 

prichystaný na sušienky.    rýchlo, rozbaľujte deti! 

Mliečko bolo čerstvé, 

od kravičky biele. 

 

Radka Pardavá    Hanka Holodňáková a Rebeca Nyilasová 
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Vianočný čas 

Za oblokom všetko biele, 

tíško znie kolied hlas. 

Spievajú nám krásne piesne 

a Vianoce sú tu zas. 

Mama doma upratuje, 

mrázik okná vymaľuje, 

uţ vypeká koláče, 

my čakáme Vianoce. 

Jedlička je vyzdobená, 

okolo nej beháme, 

darčeky sú uloţené 

a túţobne čakáme. 

Uţ sú tu Vianoce, 

všetko sa ligoce. 

Všetci sa tešíme 

a koledy spievame. 

     

                     

Hanka Holodňáková a Rebeca Nyilasová 
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Vianočné vtipy 

O Filipovi a Patrikovi 

Filip stretne Patrika a hovorí mu: ,,Ahoj Patrik! Ja som preţil Vianoce v bielom!“ 

Patrik sa ho opýta: ,,Ty si bol na horách?“ Filip mu odpovie: ,,Nie, v sadre!“ 

O blondínke Katke a Monike 

Idú blondínky po ulici a Katka povie Monike: ,,Vieš, ţe tento rok budú Vianoce 

v piatok?“ Monika jej na to: „Dúfajme, ţe nie trinásteho!“ 

O skvelom riaditeľovi a pánovi Novákovi 

,,Pán riaditeľ, môţete mi dať zajtra voľno? Manţelka chce, aby som jej pomohol 

s vianočným upratovaním!“ pýta sa v práci pán Novák. ,,Z takého dôvodu vám 

predsa nebudem dávať voľno!“ odmietne to riaditeľ. ,,Ďakujem, vedel som, ţe je 

na vás spoľahnutie,“ vydýchne si zamestnanec. 

O Joţkovi a rodičoch 

Joţko sa pýta na štedrý deň rodičov:,, Určite mi toto všetko priniesol Jeţiško?“ 

Mamička na to:,, Áno, a kto iný?“ Joţko sa zamračí:,, A čo ste mi teda priniesli 

vy?“ 

O blondínkach  

Natália a Sára, dve blondínky, sa túlajú po lese štyri hodiny. Zrazu Sára povie: 

,,Ja uţ som unavená! Kašlime na to, zoberme neozdobený!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanka Holodňáková  
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Vianočné rozprávky 

Snežné vločky  

 Moţno to bolo včera,  moţno to bude zajtra, no určite to nebolo dnes. 

Odohralo sa to v mestečku, ktorého meno bolo pre ľudské uši doteraz neznáme – 

Demose.   

 V mesto ţilo dieťa trochu iné, neţ ostatné. Vianoce tam boli zvláštne. 

Všade bolo veselo a občania boli schopní minúť všetok svoj majetok len kvôli 

ozdobám, maškrtám, či iným hlúpostiam. O to by ani tak nešlo. Dieťa nemalo rado 

to hrozné teplo, ktoré cez Vianoce panovalo. Počujete dobre. Presnejšie, čítate 

dobre. Zima tam vôbec neexistovala. Ţiadne teplé oblečenie ani ruţové líčka. Len 

a len obrovské teplo.  

 Jedného dňa to zvláštne dieťa išlo von a vybralo sa na kvetinové námestie. 

Namierilo si to rovno k tieňovým hodinám. Keď sa dostalo dovnútra – tam kde je 

čas vidieť naopak, začulo len tikanie hodín a občasné vŕzganie zubatých 

hrdzavých koliesok. Vtom uvidelo niečo zvláštne. Hodiny bolo vidno zvnútra inak. 

Vonku bol ich obraz popísaný starým písmom a znakmi  ţltej farby. Ale vo vnútri 

boli hodiny rozdelené na štyri časti – štyri ročné obdobia. A len na dvoch 

častiach svietili zvláštne trblietavé veci.  

 Tam, kde tieto „svetielka“ svietili, boli napísané najzvláštnejším 

a najozdobnejším druhom písma dva nápisy - leto a jar. Lenţe, poznáte deti. 

Všetko magické a doposiaľ neznáme ich priťahuje. To malé dieťa pristúpilo 

k hodinám a zvláštne si ich obzeralo. Zrazu ale natiahlo rúčku smerom k 

jednej neosvetlenej časti. Keď sa dieťa dotklo steny, zasvietila modrým svetlom. 

Niektorí starí mudrci tvrdia, ţe takto vznikli zvláštne javy - vločky. To dieťa, 

ktoré zimu oţivilo, sa totiţ volalo Snow. A tak sme vďaka Snow spoznali Vianoce, 

aké máme dnes. Premrznutí aţ na kosť a s vianočným duchom v srdci.  

 

Vanesa Kubicová 
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Zázračná ceruzka 

 Kde bolo, tam bolo, v hlbokých horách ţil jeden ilustrátor, ktorý mal 

čarovnú ceruzku. Čarovná bola preto, lebo keď ilustrátor Jozef Sakamaki  

nakreslil niečo na papier, zrazu to oţilo. Túto ceruzku dostal od rodičov, keď mal 

deväť rokov. Jedného dňa si zobral čarovnú ceruzku a nakreslil dinosaura.  Ten 

zrazu  oţil. No hrôza! 

 Dinosaurus z ničoho nič narástol a mal asi päť metrov, keď o malú chvíľu 

vybehol do mesta. Ľudia začali panikáriť a beţali sa ukryť do lesa. Keď to videl 

Jozef, tak im beţal na pomoc. Začali spolu vymýšľať plán, ako vrátiť 

predhistorického tvora späť.  Jeden obyvateľ mesta bol zvárač, no v lese nemal 

ţiadne ţelezo ani zváračku. Jozef mu to s pomocou ceruzky nakreslil. Zvárač 

pozváral nakreslené ţelezo a vytvoril klietku. Ďalší z obyvateľov bol mäsiar, no 

v lese nebolo mäso. Zase sa činil Jozef a začal kresliť. Do klietky nastraţili kus 

bravčového. Keďţe bol tvor kreslený, Jozefovi nakoniec napadlo, ţe by mohla 

zabrať aj obyčajná guma.  

 Ich plán vyšiel. Tvor sa chytil do ich pasce s mäsom a pokým si pochutnával, 

klietka sa zavrela. Ostatní ľudia ho zatiaľ rýchlo vygumovali. Dino nakoniec 

nikomu neublíţil, bol totiţ kreslený. Kreslič Jozef sľúbil, ţe uţ nebude pouţívať 

čarovnú ceruzku na nebezpečné ilustrácie.  

                    

Radka Pardavá a Sabinka Baláţová 

 

Traja králi 

 Kde bolo, tam bolo, ţili v malom domčeku traja bratia s mamou, ktorá mala 

v tých časoch ešte nevyliečiteľnú chorobu. Mama im neskôr zomrela, keď mali 13 

rokov. Keď mal Melichar 20 rokov, tak sa oţenil so šľachtičnou  a o pár rokov sa 

stal kráľom. Jeho starší brat Baltazár sa oţenil  s  maďarskou princeznou a stal 

sa tieţ kráľom. Najmladší Gašpar si vzal za ţenu českú princeznú.  Melicharovi sa 

narodil syn Tomáš a dcéra Anna. Baltazár mal jednu dcéru Máriu a Gašpar dvoch 

synov - Matúša  a Jozefa. A tak si kraľovali kaţdý vo svojej krajine, aţ kým 

nepomreli.  

                                                                       Radka Pardavá  
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Tanečný pondelok 

 Dňa 5. 11. 2018 sa na našu školu 

znova „vrátil“ známy slovenský  

tanečník Miroslav „Bruise“ Ţilka 

z tanečnej skupiny Old School 

Brothers, ktorá sa pravidelne 

objavuje v talentových súťaţiach 

nielen na Slovensku, ale aj v celej 

Európe. Prvýkrát k nám zavítal ešte 

v roku 2013. Toto predstavenie opäť môţeme zaradiť do kategórie 

výchovný koncert, tentoraz s názvom „Prejav sa pohybom!“   

 Bruise nám ukázal neuveriteľné tanečné kreácie, pri ktorých sa 

kaţdému z nás na moment zastavilo srdce. Rýchlo sa ale opäť nahodilo 

v sekunde, kedy začal aj so svojou kolegyňou k tancu navádzať i nás. 

Niektorí odváţlivci  prekonali trému a vydali sa do ,,tanečnej školy“. 

Taktieţ nechýbal tanečný súboj ţiakov, na ktorom sme sa celkom pobavili. 

Kaţdý mal svojho favorita a poctivo 

mu fandil. Tanečnú kráľovnú 

v záverečnom finále určila intenzita 

skandovania publika. Víťazka získala 

Bruisovo tanečné DVD. Na záver len 

poviem, ţe premárnené hodiny mali 

opäť zmysel. 

 

Vanesa Kubicová 
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Stručné správy 

Čo nové v mediálnom krúžku 
 V mediálnom krúţku sme aktuálne nakrútili upútavku na školský časopis 

Sednička a aj na Občasník mladého historika, ktorý vydáva Študentský spolok 

Concordia. Video môţete zahliadnuť na známej stránke youtube.com. Odkaz 

nájdete v sekcii „Školský časopis“. Vymýšľame taktieţ aj rozprávky, vtipy 

a básne. Veľmi nás to baví. Odporúčame vám prihlásiť sa. 

  Upútavky nakrúca pán učiteľ Kerak. Ţiaci nahrávajú hovorené komentáre 

k videu. Následne sa všetok nakrútený a nahraný materiál zostrihá a upraví. 

Sledujte naďalej webovú stránku školy. Tešte sa kaţdé dva mesiace na nové 

vydanie Sedničky a aj ďalšie videá, ktoré pripraví mediálny krúţok. 

 

Rebeca Nyilasová a Hanka Holodňáková 

 

Náučný chodník  

 Koncom októbra ţiaci zo všetkých 

tried tvrdo pracovali na svojich 

nástenkách, aby si mohli na pár hodín 

oddýchnuť a pochváliť sa svojimi 

výtvormi. Kaţdá trieda si vybrala 

chránené zviera, ktoré prezentovala na 

svojej nástenke. Zvieratá, ktoré 

povaţujeme za chránené druhy 

Slovenska, boli skutočne prepracované 

do tých najmenších detailov.  

 Ţiadna trieda nezostala pozadu. Pri ceste náučným chodníkom sme sa 

dozvedeli o zvieratách, ktoré sme zrejme ešte nikdy nevideli, alebo sme o nich 

nikdy nepočuli. Jednoducho povedané, tento rok sa nikto nenechal zahanbiť 

a náučný chodník splnil svoj cieľ, ktorý vyplýva z jeho názvu. Dôleţitým 

prostriedkom pre úspech však bola spolupráca medzi spoluţiakmi. 

 

Vanesa Kubicová 
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Pasovanie prvákov 

 Slávnostné pasovanie prvákov sa na našej škole realizovalo dňa 15. 11. 2018. 

Spolu 56 prvákov predviedlo svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré 

nadobudli od začiatku školského roka.  

 Okrem básní, ktoré sa postupne učili pri vyvodení hlások, spievali piesne 

a tancovali. Oblečení v rovnakých oblekoch sľúbili nielen vedeniu školy, ale aj 

rodičom a triednym učiteľom, ţe sa budú slušne správať a zodpovedne si plniť 

svoje školské povinnosti. Po tomto sľube ich pán riaditeľ slávnostne pasoval za 

riadnych ţiakov našej základnej školy. Kaţdý prvák získal od svojej triednej 

učiteľky pasovací dekrét.  

 Pri organizácii celého programu 

pomáhali aj ţiačky 8. ročníka – Nina Gáborová 

a Michaela Bakaľarová. Účasť na slávnostnom 

pasovaní potvrdili svojím podpisom pán 

riaditeľ, pán zástupca, triedne učiteľky (Mgr. 

Gregorovičová, Mgr. Kukučová a Mgr. 

Kubrická) a hostia. 

Mgr. Lívia Gregorovičová a Mgr. Alena Kubrická 

 

Testovanie 5 

 21. 11. 2018 sa uskutočnil celoslovenský 

piatacky test, ľudovo nazývaný monitor. Písali sme  

z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

Mali sme strach asi všetci, ţe aké to bude a koľko 

percent získame. Konečné výsledky sa dozvieme aţ 

v decembri. Zatiaľ ich poznáme len neoficiálne.  

Kaţdý ţiak sedel v jednej lavici sám, aby sme nemohli odpisovať. Taktieţ 

sme pri sebe nemohli mať napr. učebnice, ťaháky, zošity. Dovolené sme mali len 

modré pero a čokoládu. Na riešenie úloh sme mali 60 min. Našli sa ţiaci, ktorí sa  

priznali, ţe tipovali niektoré úlohy.  Odpovede sme písali na odpoveďový hárok.   

Musíme povedať, ţe z toho máme zmiešané pocity. Sme však radi, ţe sme 

skončili v škole skôr, neţ zvyčajne. Trošku sme závideli ţiakom z vyšších ročníkov, 

ţe boli doma celý deň.   

 

Radka Pardavá 
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Šaliansky Maťko – školské kolo 

 Dňa 3. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaţe v prednese 

povestí - Šaliansky Maťko. Literárne ukáţky prezentovalo celkovo 19 ţiakov z I. 

aj II. stupňa. Ich výkony hodnotila porota v zloţení: Mgr. Imrišková, Mgr. 

Lopašková, Mgr. Kerak, Mgr. Blahová a Mgr. Pavlovičová. Víťazi, ktorí postupujú 

do okresného kola:  

I. kategória – Laura Peterková (3. B) 

II. kategória - Vivien Kubová (5. A) 

III. kategória – Aneta Imrišková (7. A) 

Mgr. Jozef Kerak 

Mikuláš  

 Dňa 6. 12. sa po našej škole prechádzal 

Mikuláš. Spolu aj s anjelom a čertom. Ich 

príchod bolo počuť z diaľky. Po chodbách sa 

rozliehali dunivé kroky a hlas cinkajúceho 

zvonca. Strach sa ozval v našich srdciach, 

keď sa do našich uší dostal prudký buchot 

prichádzajúci spoza zavretých dverí.  Keďţe 

slovné spojenie  „dobré dieťa“ sa u nás nevyskytuje aţ tak často, trochu sme sa 

báli. Nakoniec sme však boli spokojní, no s čiernymi tvárami sme váţne skončiť 

nemienili. 

 Mikuláš nakoniec obdaroval všetky deti drobnou sladkosťou. Niektorí boli 

odváţni a nebáli sa mu zaspievať a zarecitovať. 

  Vanesa Kubicová 

Vianočná akadémia 

 Na tradičnej vianočnej akadémii, ktorá sa uskutočnila dňa 19. 12. 2018 

v KD Čachtice, vystúpili ţiaci základnej školy, aby spríjemnili záver kalendárneho 

roka 2018 svojim spoluţiakom aj obyvateľom obce.  

 Celý program pripravovali ţiaci pod vedením svojich triednych vyučujúcich 

počas posledných týţdňov. 

 Zazneli vianočné piesne, deti zatancovali rôzne moderné tance, 

no nechýbali ani vtipné a poučné scénky. Za predvedený výkon si vyslúţili veľký 

potlesk od publika. Všetci účinkujúci zaţelali divákom šťastné a veselé Vianoce. 
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V dopoludňajších hodinách ţiaci vystúpili pre Základnú školu Čachtice a o 16:30 

hod. si svoje vystúpenie zopakovali aj pre verejnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mgr. Jozef Kerak 
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Interview s Mgr. Jozefom Kerakom 

 

Aké ste mali známky zo slovenčiny? 

Väčšinou dvojky. 

 

Chceli ste byť od detstva učiteľom? 

Najprv som chcel byť traktoristom, potom policajtom alebo filmovým reţisérom. 

Aţ neskôr som sa chcel stať učiteľom. 

 

Čo sa vám páči na predmetoch, ktoré učíte? 

Interpretácia umeleckých textov, ktorá môţe byť rôzna. Na hodinách slovenčiny 

a najmä literatúry často so ţiakmi filozofujeme o zmysle a význame napísaného 

(a prečítaného) textu. 

 

Čo by ste chceli zmeniť na tejto škole? 

Zatiaľ som tu krátko na to, aby som nejakú zmenu mohol navrhnúť. Spýtaj sa ma 

o  rok. 

 

Ktoré miesto na našej planéte by ste chceli navštíviť? 

Moskvu a Petrohrad. Ale pokojne pôjdem aj do Ameriky, keď mi niekto zaplatí 

výlet. 

 

Aké sú vaše záľuby? 

Čítanie kníh, plávanie, rybárčenie, bicyklovanie a sledovanie filmov. 

 

Na akej škole ste študovali? 

Na UCM v Trnave a na UKF v Nitre. 

 

Aké je vaše motto? 

Nemám konkrétne motto, ale často preberám citáty alebo výroky z kníh 

a  filmov, ktoré patria medzi moje obľúbené. Tie potom citujem aj na hodinách 

slovenčiny. Občas sa hodia na situácie, ktoré zaţívam v danú chvíľu nielen 

v beţnom ţivote, ale aj v triede.  

 

Linda Čepcová 
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„Zaujímavosti“ zo slohu 

 
 Šiestaci písali sloh. Svoj prvý v tomto školskom roku. Téma: 

Opis svojho domáceho miláčika. Niektorí opisovali psa, iní mačku. Pri 

opravovaní slohu som sa dozvedel mnohé „zaujímavosti“ o domácich 

zvieratách našich ţiakov. Tu sú niektoré z nich: 
 
„Býva u nás na dvore a má veľkú búdu.“ 

„A on aj dosť smrdí.“ 

„Rád sa váľa v hnoji. Potom smrdí a je špinavý.“ 

„Náš pes nesmrdí, lebo ho často kúpeme.“ 

„Má dobrý čuch, sluch a niekedy aj zapácha.“  

„Príleţitostne slúţi na odháňanie sliepok z poľa.“ 

„Má rád dlhé prechádzky a rád sa vozí na surfe.“ 

„Keď sa mu niečo nepáči, utečie a vráti sa aţ večer.“ 

„Trochu kríva, lebo ho zrazilo auto, ale našťastie preţil.“ 

„Niekedy sedí pred domom a čaká, kým prídem zo školy.“ 

„Minule som išiel k nemu a začal na mňa štekať, a bol zúrivý,  ale aj tak ho máme 

radi.“ 

„Na hlave má jazvu z bitky so psom. Nemá rada obojky.“ 

„Jeho mamina bola beţkyňa a jeho otec bol slávny policajný psík.“ 

„Niekedy ma hrýzla do ponoţiek.“ 

„Nemá rád cudzích ľudí.“ 

„Vie aj nejaké povely, ako sadnúť a ľahnúť.“ 

„Neviem si bez nej predstaviť ţivot, je ako moja sestra!“ 

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Noc literatúry  

 

 Neopakovateľná atmosféra 

a veľkolepá šou. Inak ani nemoţno 

opísať  večer, ktorý mal opäť pod 

palcom pán učiteľ PaedDr. Martin 

Vaszarab. S prípravou a organizáciou 

mu pomáhali aj bývalí ţiaci školy 

a členovia Študentského spolku 

milovníkov histórie Concordia. Kto 

bol teda v telocvični v noci zo 14. na 15. decembra, odnáša si úţasné spomienky 

a veľa záţitkov.  

 Tematicky sa tohtoročná „Noc literatúry“ venovala nášmu najznámejšiemu 

rozprávkarovi - Pavlovi Dobšinskému. Celkovo deväť tímov (ktorých názvy boli 

skutočne originálne) z druhého stupňa preukázalo svoje vedomosti a zručnosti 

nielen z oblasti literatúry.  Deti predviedli aj efektívnu tímovú spoluprácu pri 

riešení zadaných úloh. Prvenstvo nakoniec získal tím KYGU z 9. B. Celý večer sa 

niesol v znamení utuţovania priateľstva a spolupráce. Preto ani tímy, ktoré sa 

neumiestnili na prvých priečkach, nejavili známky sklamania a smútku. Všetci to 

totiţ vnímali ako úţasné dobrodruţstvo a zábavu. 

 Po skončení hlavnej časti programu, ktorá pozostávala zo súťaţných kvízov 

a aktivít, nasledovala diskotéka a exhibičné volejbalové zápasy.  Tie trvali aţ do 

neskorých večerných hodín. Vrcholom diskotéky bol pribliţne štvrťhodinový 

belgický tanec, do ktorého sa zapojili takmer všetci, vrátane vyučujúcich. 

Volejbalové zápasy sa hrali s vysokým nasadením a nikto svojim súperom nič 

nedaroval. Niektorí sa potom 

uloţili do svojich teplých 

spacákov, iných únava len tak 

ľahko nezmohla a vydrţali sa  

rozprávať aţ do rána. 

 Keďţe obsahová, 

technická aj materiálna 

pripravenosť tejto šou bola 

na vysokej úrovni, nezostala 
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bez povšimnutia regionálnej televízie, ktorá prišla o tom do telocvične nakrútiť 

reportáţ. 

 Dodáme, ţe dva týţdne predtým sa uskutočnila „Noc literatúry“ pre I. 

stupeň, ktorá mala taktieţ pozitívny ohlas. Opäť sa ale potvrdilo pravidlo, ţe 

veľké dobrodruţstvo máš často na dosah ruky a nemusíš poň ďaleko cestovať.  

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Siedmaci v projekte Roots & Shoots 

 V tomto školskom roku sa ţiaci 7. A triedy našej školy zapojili 

o vzdelávacieho programu Roots & Shoots, ktorý  globálne prebieha vo viac ako 

130 krajinách. Cieľom tohto projektu, ktorého organizátorom je nadácia Green 

Foundation, je viesť mladých ľudí k záujmu o svoje okolie, prepojiť ich 

s miestnou komunitou a zasiať tak semiačka pozitívnej zmeny. 

 Ţiaci si podľa vlastného uváţenia vyberú problém vo svojom okolí, ktorého 

nápravu povaţujú za dôleţitú a následne tvoria a realizujú verejno-prospešný 

projekt. My, siedmaci, sme sa rozhodli vytvoriť miesto na odpočinok, kde sa deti 

i dospelí zároveň niečo naučia. Podrobnosti zatiaľ neprezradíme.  

 Pri tvorbe tohto projektu nebude dôleţitý len samotný výsledok, ale aj to, 

ţe sa naučíme pracovať v tíme, kriticky myslieť, komunikovať s úradmi a firmami 

a oslovovať verejnosť. Získame tak nové skúsenosti, zodpovednosť za svoje 

okolie a moţno motivujeme aj iných k ďalším pozitívnym zmenám pre svoje okolie. 

 

 Ţiaci 7. A 
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ŠPORT 

Novinky z cyklokrosu 

 

 Koniec sezóny dopadol nad očakávania a k Maťovi Surmanovi sa 

v posledných  troch pretekoch priklonilo  aj to povestné športové  šťastie. 

V novembri boli dva preteky  Slovenského pohára v Trnave a v Košiciach. Na 

obidvoch  sa Maťo umiestnil na 3. mieste.  

 Kolotoč pretekov Slovenského pohára v cyklokrose uzatvárali  

Majstrovstvá  Slovenska  v Banskej Bystrici dňa 2. 12. 2018. Bol to mimoriadne 

náročný  pretek, zároveň  však nádherné zakončenie  aj tak úspešnej  sezóny 

2018. Martin  na zľadovatenej  trati  nenechal nič na náhodu  a svojou technicky 

vyspelou jazdou na poľadovici vybojoval úţasné 2. miesto. Stal sa tak 

vicemajstrom Slovenska v cyklokrose pre sezónu 2018. 

 Od novembra 2018 Martin jazdí za novú „stajňu“ TJ Slávia ŠG Trenčín 

a vymenil tak zelený dres za červený.      

 

 

 

Radka Pardavá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opäť na stupni víťazov - vicemajster Slovenska 2018 
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HOKEJBALOVÝ TURNAJ VRÁBLE CUP 2018 

 Naši starší ţiaci sa dňa 19. 10. 

2018 zúčastnili hokejbalového turnaja 

v meste Vráble, ktorý zorganizovalo 

občianske zdruţenie Hokejbal Vráble 

pre ţiakov a ţiačky základných škôl. 

V dvoch skupinách sa stretlo 6 tímov 

a naša zostava na čele s kapitánom 

Patrikom Ščepkom mierila za jediným 

cieľom – víťazstvom.   

 V skupine B sme narazili hneď v prvom zápase na silnú Základnú školu 

Levická, ktorá mala v zostave dvoch hráčov Školy nitrianskeho hokeja. Napriek 

tomu sme dokázali rozbiť chatrnú obranu a vyhrať suverénne v pomere 6:1. 

V druhom zápase proti Reedukačnému centru nám na začiatku trošku zviazala 

ruky nervozita, spôsobená psychickým tlakom. Víťazstvo totiţ znamenalo postup 

do finále proti suverénnej Základnej škole Lúky – domácemu tímu. Hra prebiehala 

plynule zo strany na stranu a po polčase sme viedli iba o jediný gól 1:0. Naši 

chlapci sa však zomkli, spevnili obranu a rýchlym nástupom do druhého polčasu 

pridali dve poistky. Vďaka šikovnosti a priebojnosti sme nakoniec vyhrali 5:0 

a pokorne čakali na posledný finálový zápas proti tímu, ktorý prešiel svojou 

skupinou podobne jednoznačne.   

 Vo finále proti Základnej škole 

Lúky sa však všetko odohrávalo inak, 

ako sme očakávali. Napriek sile súpera 

náš rýchly útočný tandem Maximilián 

Sapák – Jakub Lukáčik zasypali 

strelami brankára a čoskoro sme viedli 

3:0. To definitívne poloţilo túţbu Lúk 

vyhrať turnaj (tým sa pýšili od 

začiatku, ale taktika strašenia súperov 

na nás neplatila) a začali sme hrať zodpovedne v obrane. Patrik Ščepko 

s Adamom Janšákom vyhadzovali loptičku preč od našej bránky a Filip Kubový 

vyuţíval priestor útočnej tretiny na mierne zdrţiavanie loptičky za bránou 

súpera. Sila našich útočníkov však spôsobila dvojnásobné navýšenie náskoku, a tak 
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sme vo finále zvíťazili 6:1.   

 Okrem pohára pre víťazov primátor mesta Ing. Tibor Tóth ocenil našich 

ţiakov poďakovaním a Jakub Lukáčik sa stal najlepším strelcom a útočníkom 

turnaja. Aby sme však domov nezobrali všetky ocenenia, tak Patrik Ščepko, 

najlepší hráč turnaja, dostal iba slovnú pochvalu. Výborný výkon pochválil aj náš 

pán riaditeľ, ktorý si turnaj uţíval z pohľadu fanúšika a diváka.  

 

PaedDr. Martin Vaszarab 
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Vianočný futbalový turnaj 

Dňa 22. 12. sa uskutočnil tradičný vianočný futbalový turnaj tried 

v školskej telocvični. Medzi fanúšikmi nemohol chýbať ani pán riaditeľ Mgr. 

Roman Puchý, športový a hlavne futbalový nadšenec. Ten na záver zagratuloval 

našim futbalistom a odovzdal ceny pre víťazov. Za najlepšieho hráča turnaja bol 

vyhlásený Miloš Helbych z 5. A. 

Konečné umiestnenie tímov: 

1. miesto: Morgoši (9. A) 

2. miesto: Dinamo (6. A) 

3. miesto: SC Komárno (Šp. trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Kerak 


