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Váţení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach nového čísla časopisu „Sednička“. Opäť 

máme pre Vás pripravené správy a zaujímavosti zo ţivota školy, ktoré sa 

udiali za uplynulé tri mesiace. 

 Dozviete sa, ako naša škola preţila posledný mesiac kalendárneho 

roka 2019, oslávili sme sv. Valentína, zúčastnili sme sa výchovného 

koncertu a určite sa zabavíte aj pri čítaní e-mailových správ našich ţiakov. 

Na záver Vám ponúkame interview s Mgr. Martinou Paškovou, ktorá je 

novou členkou redakčnej rady časopisu.  

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

naši ţiaci a pedagógovia. 

 

 Prajeme Vám príjemné čítanie! 

 

 

 

 

autor kresby: Daniel Gabriš 
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„Aký si mal víkend?“ 

Ţiaci 7. ročníka mali na hodine informatiky napísať e-mail 

a poslať mi ho. Na známku. Téma: Čo som robil cez víkend. 

Dozvedel som sa mnohé zaujímavosti, ktoré ma celkom pobavili 

a verím, ţe pobavia aj vás. Správy uvádzame bez podpisu. 

 
Dobrý deň, pán učiteľ. 
Môj víkend bol celkom fajn. Pomáhala som mamine s upratovaním: vysávanie, 
umývanie dláţky, utieranie prachu, vypratala som umývačku (6-krát), umyla som 
vaňu a aj som do nej spadla. Volala som so starkým, ako sa má, čo robil a kedy k 
nám prídu. V nedeľu som išla so sestrou a s Aničkou do kostola, zvyšok dňa som sa 
učila biológiu na písomku. 
S pozdravom Vaša ţiačka... 
 
Dobrý deň, pán učiteľ,  
chcel by som sa Vás spýtať, či ste nevideli na rybách našu sieťku, asi sme ju tam 
nechali. V sobotu ideme na to! 
 
Dobrý deň, pán učiteľ. 
Môj víkend začal piatkom, keď k nám prišiel český bratranec, sesternica, ujo a 
teta. V sobotu som vstával o 9:00 a o 12:00 som sa naobedoval a išiel som s 
bratrancom do parku. Keď sme sa previezli, tak sme išli do PARK CAFE. Keď sme 
prišli domov, išli sme sa hrať na PlayStation. Večer sme hrali šípky a môj ujo 
vyhral. Zápas bol veľmi napínavý. V nedeľu odchádzali o 14:00 a prišli domov okolo 
19:30.  
 
Dobrý deň, pán učiteľ. 
Dnes máte veľmi pekný sveter. Aký bol Váš víkend? Môj víkend bol veľmi dobrý. 
Boli sme vo Vysokých Tatrách, v nákupnom centre a potom sme išli domov. Doma 
som  pomáhala mame upratovať celý dom a išla som vyvenčiť môjho psa. Pozerala 
som staré fotky a videá. 
 
Dobrý deň. 
Môj víkend nebol veľmi záţivný, v sobotu som sa zobudila okolo 11:00 alebo 
nejako tak, išla som upratovať moju izbu a potom mi okolo 12:00 alebo 13:00 
volala Sofka s tým, ţe kedy pôjdeme von, ţe ony uţ sú vonku. (...) Sofka aj Viki išli 
do 3 ELEMENTOV na čaj a tam ma čakali. Ja som zatiaľ doupratovala izbu a 
nachystala som si veci na oblečenie. Utekala som sa rýchlo umyť a obliekať. Uţ 
som vyráţala, no na mobile som si všimla, ţe mám asi 20% batérie. Pribliţne od 
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19:00 do takej 21:00 sme boli v KEBABE. Keďţe to nemôţem dopísať, tak 
nebudete vedieť, ako to dopadlo. 
 
Dobrý deň, pán učiteľ.  
Ako sa Vám dnes darí? Mne sa darí celkom dobre. Ako sa Vám darí v Povaţanoch 
vo futbale?  V nedeľu som bol v Moravskom Lieskovom. Bol som na záhrade, 
potom som išiel na ulicu, zabudol som zavrieť bránku a pes nám ušiel. 
S pozdravom Váš ţiak... Dovidenia. 
 
Dobrý deň, pán učiteľ.  
Ako ste sa mali cez víkend? No, ja som sa mal dobre. V sobotu som s otcom 
vymieňal svetlá na nákladnom voze. A v nedeľu som celý deň spal. Celkom sa bojím 
toho diktátu, o ktorom ste hovorili. S pozdravom... 
 
Milý pán učiteľ.  
V sobotu som bol na oslave u Alexandry. Bola tam veľká zábava. Bol som tam do 
polnoci, prišiel som domov a potom som pozeral videá. V nedeľu som hral od 7:00 
hry na počítači.  
 
Dobrý deň, pán učiteľ.  
Dúfam, ţe ste rád, ţe nás máte na slovenskom jazyku. Ja dúfam, ţe ste boli 
niekde na výlete cez víkend. Lebo ja som bola v Bratislave na návšteve u mojich 
známych. Bolo tam veľmi dobre. 
S pozdravom Vaša ţiačka... Dovidenia. 
 
Dobrý deň, pán učiteľ. 
Ako ste sa mali cez víkend? Ja som v sobotu bol na oslave u mojej babky. Ráno išli 
moji rodičia do obchodu. Keď prišli domov, mamine som pomáhal zdobiť tortu a 
tatino zatiaľ išiel zaviezť môjho brata na zápas. Keď prišiel domov, rýchlo 
mamina naloţila zákusky a vyrazili sme k babke. Od babky sme zobrali len dedka a 
išli sme do Ostrova. Bola tam veľká zábava. V nedeľu sme boli len v kostole. To 
bolo všetko. Dovidenia. Prajem pekný deň. 
 

Dobrý deň. 
Aký bol váš víkend? Môj víkend bol celkom v pohode. Stráţili sme malú Lauru. 
Učila som sa na biológiu. Hrala som nudnú skladbu na klavíri a potom ma to 
konečne začalo baviť. Boli sme sa kúpať v Relaxe. Videli sme zvieratá v ZOO. 
Najviac som sa tešila do postele. Dovidenia. 

Ţiaci 7. A a 7. B 
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Nástenky našej školy 

V celej budove školy sa nachádza veľa násteniek s rôznou tematikou. 

Významné sú najmä nástenky na druhom stupni, kde okrem ochrany ţivotného 

prostredia nájdeme aj exponáty z našich dejín. Medzi tohtoročné témy patrí Ján 

Amos Komenský a Rok slovenského divadla, pričom obe nástenky pre vás pripravil 

PaedDr. Martin Vaszarab a jeho študentský spolok. 

1. Ján Amos Komenský 

Český pedagóg, 

jazykovedec, prírodovedec, 

humanista, filozof a politik, 

ktorý mal slovenských predkov. 

V roku 1628 opúšťa svoju 

milovanú Moravu a začína 

putovať po Európe. Čím sa previnil? Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej 

dochádzke. Podľa neho mala byť povinná školská dochádzka pre akékoľvek dieťa. 

Na svoju dobu sa preslávil revolučnými pojmami "opakovanie je matkou múdrosti" 

alebo "škola hrou". To, čo my povaţujeme dnes v škole za samozrejmé, bolo na 

začiatku 17. storočia nemoţné. Aj vďaka nemu je školský systém taký, aký  

poznáme dnes.  

2. Rok slovenského divadla 

Všetci uţ asi vieme, 

ţe Slovenské národné 

divadlo sa nachádza 

v Bratislave. Vedeli ste ale, 

ţe i keď sa jedná o 

slovenské divadlo, skoro 

všetci herci boli spočiatku 

Česi? Navyše aj texty boli po česky. Jediné, čo sa divadlu nemohlo uprieť je, ţe 

opery, hry alebo činohry boli skutočne na medzinárodnej úrovni. Našťastie sa 

dostalo slávy aj slovenským hercom. Medzi prvými boli napríklad Andrej Bagar, 

Ján Borodáč, Gašpar Arbét a ďalší, o ktorých si môţete prečítať viac na 

nástenke. 

Vanesa Kubicová 
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Vianočný čas 

 Celý december sme v škole očakávali 

príchod Vianoc a hlavne vianočných prázdnin. 

Preto sme sa naladili aj na vianočnú 

atmosféru. Začiatok a koniec hodiny 

signalizovali známe vianočné melódie, kaţdá 

trieda dostala vianočnú výzdobu, na hlavnej 

chodbe sa objavil vianočný stromček, 

súťaţilo sa o najkrajšiu ikebanu a 6. 12. nás navštívil Mikuláš, ktorý obdaroval 

všetky poslušné deti na I. stupni. Uskutočnili sa aj tradičné vianočne športové 

turnaje v stolnom tenise (6. 12.) a vo futbale (18. 12.).  Neobišli nás ani malí 

koledníci z materskej školy, ktorí nám prišli zarecitovať, zaspievať a zaţelať 

veselé Vianoce. 

 Všetko to vyvrcholilo vo štvrtok 19. 12. 2019 tradičnou vianočnou 

akadémiou, ktorá sa však tento rok z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu 

uskutočnila v školskej telocvični. Vystúpili deti z I. stupňa, ktoré si pripravili pod 

vedením svojich vyučujúcich vianočné tance, piesne, básne a vinše. Z kapacitných 

dôvodov museli vystúpiť dvakrát. Najprv svoje umenie predviedli ţiakom II. 

stupňa a neskôr si svoje vystúpenie zopakovali pre ţiakov I. stupňa.  

 V piatok sa uţ konali tradičné triedne vianočné besiedky. Ţiaci sa 

navzájom obdarovali vianočnými darčekmi, priniesli si aj chutné dobroty, aby 

ponúkli svojich kamarátov a učiteľov. Dodáme, ţe na obed pani kuchárky pripravili 

vynikajúcu vianočnú kapustnicu. 

 Trošku sme však boli sklamaní, ţe v decembri nenapadol sneh. Veríme, ţe 

po novom roku nás čaká bohatá snehová nádielka, aby sme si vychutnali zimné 

obdobie so všetkým, čo k tomu patrí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti vystupujú na vianočnej akadémii. 
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Mgr. Jozef Kerak 

Tvoríme vianočné ikebany 

Mikuláš v škole a malí koledníci z MŠ 
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Literárna vsuvka 
 

Príbeh ulíc 

Ulice v tejto malebnej dedine začínajú 

oţívať, 

keď slnko pomaly začína zhasínať. 

Mesiac vyťahuje hviezdy sa prechádzať, 

autá prestávajú pomaly premávať 

a miestni stokáres sa začínajú hrať. 

Rôzne skupiny chalanov a báb 

začali sa v tme vyţívať. 

A vy ostatní, choďte radšej spať! 

 
Teodor Skoršepa 

 

Najlepšie kamarátky 

Odjakţiva sa uţ poznáme, 

svoj ţivot za seba dáme. 

Na lúke lietajú motýle 

a my ich spolu chytáme. 

Keď sa ma opýtaš otázku, či mám radšej 

ţivot alebo teba, 

ja ti odpoviem ţivot, 

lebo ty patríš do môjho ţivota. 
 

Diana Chobotová 

 
Jarná povesť 

Slnko sa ráno prebúdza 

a ţiaľ mi naveky potláča. 

Prebudenie kaţdého rána do jari, 

aţ sa mi z toho marí. 

Vidím, ako sa všetko ligoce, 

a veľký vlak drnkoce. 

Kaţdý máme raz smolu 

a všetci chodia na kolu. 

Náhodou sa stráca kaţdý deň 

a ja si dám večer ľadovú dreň. 
 

Boris Torák 

 

 

 

 

 

 

Jarné prebudenie 

Jar prichádza, slnko odchádza. 

Toto nie je zaľúbenie, 

ale jarné prebudenie. 

Toto je ţivot prírody hravej, 

vţdy som vedel, ţe mám nádej. 

Keď vidím, ako sa všetko budí, 

od radosti mi srdce búši. 

Toto nie je náhoda, 

je to predsa príroda. 

Pre teba neúcta k náhode, 

pre mňa láska k prírode. 
 

Daniel Gabriš 
 

 

Nádej 

Slnko je nádej ţivota. 

Očakáva ma samota? 

Prebudenie novej jari, 

veľké veci sa mi stali. 

Srdce mi búši a túţi, 

svet vonia vôňou ruţí. 

Mám dva veľké sľuby, 

spoznať všetkých dobrých ľudí. 

Toto nie je náhoda, 

je to radosť nášho národa. 

Viera je silná ako ja, 

viera duševného pokoja. 

 
Jakub Herák 
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Valentínky  

Na deň sv. Valentína (14. 2.) ţiačky II. stupňa prečítali v školskom rozhlase 

niekoľko valentínskych odkazov, ktoré mohli ţiaci celý týţdeň vhadzovať do 

malej valentínskej schránky na chodbe pred zborovňou. Niektoré boli naozaj 

originálne a deti si dali skutočne záleţať aj na vizuálnej stránke. Nezabudli ani 

na svojich obľúbených učiteľov.  
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Gazdovský dvor Turá Lúka 

Dňa 11. 2. 2020 triedy 4. A a 4. 

B absolvovali „návrat v čase“. Vďaka 

výletu na Gazdovský dvor v obci Turá 

Lúka zaţili fašiangy spolu s tradíciami 

tohto sviatku v lokalite Myjava.  

Dozvedeli sa, ţe obdobie 

fašiangov (nazýva sa  aj „masopust“) je 

obdobie od Troch kráľov (6. 1.) do 

škaredej Popolcovej stredy. Je to čas 

hojnosti, radosti a zábavy. V obci sa 

organizoval fašiangový pochod, v ktorom boli masky – hlavne masky domácich 

zvierat, muţi sa prezliekali za ţeny a naopak. Mládenci najprv týţdeň pred 

zábavou chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale aj starších.  Pri tejto 

obchôdzke nezabudli zozbierať vajíčka a slaninu. Praţenicu väčšinou pripravovala 

richtárka, potom sa začínala zábava, na ktorej boli aj praţené šišky, karamel, 

závin, huspenina a ďalšie miestne špeciality. Chlapci chodili po dedine a vyberali 

zrno. Spojili to s obchôdzkou za 

dievčatami a pýtaním slaniny, 

klobásy a niekde im dali aj údené 

mäso.  

Štvrtáci sa naučili 

fašiangové piesne a tance, 

prezliekli sa aj do tradičných 

masiek. Na záver si pochutili na 

teplom čaji a klasických 

praţených šiškách. 

 

Mgr. Vladimíra Halíková 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Karamel
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Správa Turistického oddielu I. stupňa ZŠ. 

V sobotu 25. 1. 2020 sa turisti kvôli 

nepriazni počasia nevybrali do prírody na 

prechádzku, ale zamierili do Trenčína. Tu 

navštívili filmové predstavenie Dolittle 

v kine CINEMAX. 

Ocenili herecký výkon Roberta 

Downeyho Juniora, ktorý hi-tech oblek v úlohe Iron Mana vymenil za pomerne 

excentrického dobrodruha, ktorému nerobí najmenší problém porozprávať sa s 

chobotnicou v akváriu, alebo s tigrom, ktorý na neho práve dostal chuť. Jeho 

úlohou bolo  nájsť liek proti chorobe, ktorá trápila anglickú kráľovnú. Liek sa 

nachádza na legendami opradenom exotickom ostrove, kam sa musí  Dolittle 

vydať na veľmi dobrodruţnú plavbu do neznáma. Samozrejme, v sprievode svojich 

priateľov, medzi ktorými je napr. vystrašená gorila, strelená hus, cynický pštros, 

optimistický ľadový medveď alebo neuveriteľne chytrý papagáj. Veľký tím bude 

treba, pretoţe Dolittle má pred sebou nebezpečenstvá, na ktoré nie je ani 

trochu pripravený a v pätách má bandu zlosynov, ktorá chce jeho plán na 

záchranu kráľovnej za kaţdú cenu prekaziť. 

Celým filmom sa prelínala krásna hudba, ktorá umocnila filmový záţitok. 

Spokojní a kultúrne vyţití sme sa vrátili domov. 

 

Mgr. Vladimíra Halíková 

Tanečná škola Choreofactory 

 Dňa 29. 1. 2020 sa v našej školskej 

telocvični uskutočnil ďalší výchovný 

koncert. Navštívili nás tanečníci 

z Choreofactory. Je to tanečná škola 

zameraná na hip-hop a moderné tance, 

ktorá pôsobí v Novej Dubnici, Púchove a v 

Trenčíne.  

 Dvaja mladí tanečníci a dve 

tanečníčky predviedli svoje tanečné choreografie známych komerčných hitov 

súčasnosti, takţe deti sa určite nenudili. Tanečnú choreografiu si mohli vyskúšať 
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aj samotní ţiaci. Viacerí neváhali a túto moţnosť vyuţili. Do tanečnej šou sa 

zapojilo mnoţstvo ţiakov, ktorí sa nebáli ukázať svoje tanečné schopnosti. 

Taneční inštruktori naučili deti choreografiu, ktorú hravo zvládli a na záver 

zabojovali o titul najlepšieho tanečníka. Zároveň pripomenuli, ţe do školy stále 

prebieha nábor a radi privítajú nových členov. Aj naše deti tak majú moţnosť 

byť súčasťou stále populárnejšej tanečnej školy, ktorá pôsobí v našom regióne. 

  

Mgr. Jozef Kerak 

 

 

 

 
 

 

Hokejbalová exhibícia 

Dňa 21. 2. 2020 ţiaci II. stupňa privítali jarné prázdniny športovo. 

Posledný deň pred „jarným týţdňom“ sa niektorým zo školy veľmi nechcelo, a tak 

sa po vyučovaní stretli na našom hokejbalovom ihrisku. Cieľom hokejbalovej 

exhibície, ktorú usporiadal PaedDr. Vaszarab, bolo pripraviť naše dievčatá (aj 

chlapcov) na nadchádzajúce športové súťaţe. Proti sebe nastúpili dve druţstvá. 

Prvé druţstvo bolo zostavené výlučne z chlapcov 6., 7. a 8. ročníka. Druhé 

druţstvo pozostávalo z dievčat, učiteľov (Mgr. Vaszarab, Mgr. Kerak) a chlapcov 

z 8. ročníka (Alexander Vido, Jakub Sulo). 

 Zápas mal vysoké tempo, „zmiešaný tím“ sa chlapcov vôbec nezľakol 

a v úvode sa ujal vedenia. Súboj bol veľmi vyrovnaný a chlapcom sa darilo 

doťahovať náskok. Stretnutie sa skončilo remízou 9:9, oba tímy hrali v duchu 

fair-play a na konci zápasu sme mohli konštatovať 0 trestných minút.  

Vyzdvihneme však vynikajúci výkon dievčat. Anetka Ščepková, Terezka 

Opatovská, Anička Ondrejková a Eliška Směřičková dávali chlapcom poriadne 

zabrať v útoku a neustále sa tlačili do bránky súpera. Zozadu ich istila Saška 

Turčeková, ktorá úspešne narúšala útočné akcie protivníka a mnohokrát 

nedovolila súperovi ani zaloţiť útok. Zabezpečovala obrannú tretinu spolu 
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s učiteľmi a Šaňom Vidom. Jakub Sulo v bránke vychytal viacero vyloţených šancí 

súpera. Pochválime však aj tím chlapcov. Jakub Herák, Damián Imriška, Marco 

Jakubek a Oliver Harmady, najmladší hráči chlapčenského tímu, vynikali 

rýchlosťou a pohotovosťou v útoku a úspešne sekundovali chlapcom z osmičky. 

O zápas bol aj divácky záujem, prišlo sa pozrieť viacero ţiakov a čas si našiel aj 

pán riaditeľ. 

Po zápase uţ hráči utekali domov, aby si mohli uţiť očakávané prázdniny. 

 

Mgr. Jozef Kerak 

Karneval 

 Dňa 14. 2. 2020 sa v našej školskej telocvični uskutočnil tradičný karneval 

ţiakov I. stupňa. Masky boli aj tento rok veľmi nápadité. Mali sme moţnosť 

vidieť superhrdinov, čarodejníkov, filmové postavy, rozprávkové bytosti, ale aj 

netradičné masky, ako napr. chladničky, práčky a osvieţujúce nápoje. 

Zamaskovali sa nielen ţiaci, ale aj pani učiteľky. Spolu vytvorili pestrú plejádu 

masiek a po vyhodnotení hlavnej časti si uţili aj karnevalovú diskotéku. O hudbu 

sa starali chlapci z  8. ročníka.  

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Interview s pani učiteľkou Mgr. Martinou Paškovou 

1. Ako znejú vaše zásady? 

Tolerancia, rešpekt, úcta, spolupatričnosť, spravodlivosť a pokora. 

 

2. Ako si predstavujete perfektný deň? 

Usmiaty, slnečný, keď všetko „beţí“ ako má a nemusím riešiť nič neočakávané. 

A najmä nepríjemné. 

 

3. Aký bol váš najväčší detský sen? 

Od malička som sa chcela stať učiteľkou. Paradoxne sa mi tento sen začína plniť 

aţ teraz. 

 

4. Ak by ste smeli urobiť anketu v celom meste, čo by ste sa pýtali? 

Chcela by som sa spýtať, či sú ľudia šťastní. Pretoţe mám pocit, ţe dnes uţ ľudia 

nevedia, alebo nechcú byť šťastní.  

 

5. Na čo by ste chceli byť expert a prečo? 

Na výchovu. Zdá sa, ţe priviesť na svet deti je to najmenej. Ale dať im dobrú 

výchovu, vedieť s nimi riešiť kaţdodenné starosti a v dnešnom svete z nich 

vychovať sebestačných ľudí, ktorí preţijú šťastný a spokojný ţivot, sa mi javí 

ako pomerne náročné. Veľmi rada by som v tom chcela byť dobrá. 

 

6. Ak by ste mali mať v živote garantovanú jednu vec, ktorá by to bola? 

Jednoznačne zdravie.  

 

7. Je niečo, v čom s vami väčšina ľudí nesúhlasí? 

Ľudia so mnou často nesúhlasia, pretoţe nemám rada nespravodlivosť a zvyčajne 

svoj názor poviem aj nahlas. A to sa mnohým nepáči. 

 

8. Pracovali ste ako redaktorka. O čom boli vaše články? 

Pracovala som ako redaktorka pre časopis Mama a ja, teda uţ z názvu je jasné, 

akej cieľovej skupine je určený. Písala som prevaţne o deťoch, zdraví, výchove, 

stravovaní, vývine, ale aj o zaujímavých rodinách a mamách. 
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9. Ktoré témy vás najviac zaujímali? 

Bolo ich mnoţstvo, najpríťaţlivejšie však boli pre mňa rozhovory s výnimočnými 

a inšpiratívnymi mamami.  

 

10. Ak by ste mali možnosť vymeniť svoju terajšiu prácu za novinársku, pre 

ktorú možnosť by ste sa rozhodli?  

Tieto dve profesie sú neporovnateľné, kaţdá má niečo do seba. Novinársku 

profesiu som, bohuţiaľ, musela kvôli zdravotným problémom odloţiť, dúfam však, 

ţe len dočasne. No a tou súčasnou sa mi pomaly plní môj detský sen.  

 

11. Ak si chcete urobiť radosť, ktoré tri veci spravíte ako prvé? 

Uvarím si dobrý čaj, vyloţím nohy a zoberiem do ruky knihu.  

 

12. Ak by ste mali stráviť niekde rok osamote, ktoré miesto by ste si 

vybrali? 

Ja som spoločenský človek, mám rada ľudí a veci v pohybe. Neviem si preto 

predstaviť, ţe by som preţila rok niekde osamote. Skôr naopak. 

 

13. V ktorom momente ste podľa vás dospeli? 

Zrejme vtedy, keď mi zomrel otec. Pochopila som, ţe veci uţ nikdy nebudú také 

ako predtým. 

 

14. Ak by ste napísali knihu, o čom by bola a aké posolstvo by mala? 

Tento cieľ mám pomerne na dosah, ale zatiaľ viac neprezradím. 

Vanesa Kubicová 


