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Vážení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach jarného vydania školského časopisu 

„Sednička“.  

 V aktuálnom čísle si môžete prečítať, ako sme oslávili Svetový deň 

vody a Deň Zeme, no nebudú chýbať ani ďalšie školské akcie a aktivity. 

Nevynecháme žiacku literárnu tvorbu a v športovej rubrike sa dozviete, 

ako dopadol hokejbalový turnaj SEDNICA CUP. Veríme, že Vás zaujmú aj 

ďalšie témy, ktoré pripravili naši redaktori z mediálneho krúžku. 

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

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

 

 Prajeme Vám príjemné čítanie! 
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Svet Milana Rastislava Štefánika 

Tento rok si pripomíname úmrtie jednej 

z najväčších osobností Slovenska 20. storočia. 

Už ste určite počuli od nášho pána učiteľa 

Vaszaraba, že štát vyhlásil rok 2019 za rok 

Milana Rastislava Štefánika. A to vďaka návrhu 

Ministerstva kultúry SR.  V prípade tejto 

významnej osobnosti si pripomíname aj 

významné výročie. „Tento rok 4. mája uplynie 100 rokov od tragickej smrti 

M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji, na 21. júla 2020 zasa pripadá 

140. výročie jeho narodenia sa v Košariskách pri Brezovej pod 

Bradlom,“ pripomína Ministerstvo kultúry SR. Milan Rastislav Štefánik je aj 

absolútnym víťazom ankety „Najväčší Slovák“, v ktorej zvíťazil s veľmi výrazným 

náskokom v počte získaných hlasov.  

Samozrejme sme neváhali a niektorí z nás sa zapojili do objavovania života 

filozofa, astronóma, generála a národovca, ktorý sa pre nás stal symbolom 

slobody a ukázal, že spravodlivosť nie je slepá. Preto si ho teraz pripomíname 

aj svojimi projektmi,  prozaickými dielami či  kresbami, ktoré by vám pokojne 

vyrazili dych, pretože boli vyhotovené veľmi profesionálne. Výstava všetkých 

žiackych prác bola umiestnená v takzvanej miestnosti „IRT“. Ten, kto však 

rozhodoval o prvých  miestach, boli samotní žiaci našej školy. Na hlasovací lístok 

napísali, ktorý projekt  sa im páčil najviac. Súťažilo sa v troch kategóriách. Akciu 

na oživenie Štefánika zorganizoval náš akčný pán učiteľ PaedDr. Vaszarab. 

Víťazi: 

Kategória A (poézia/projekt/próza): Filip Kolník (9. A) – Cesta ku hviezdam (mapa) 

Kategória B (plastika/3D projekt): Alexandra Jurisová (6. A) – Mohyla na Bradle 

Kategória C (kresba/maľba): Ema Ferejová (8. A) – Štefánik (maľba)  

 

 

 

 

 

Vanesa Kubicová 
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Expedícia Fenomény sveta 

V našej škole sa v mesiaci máj uskutočnil projekt Fenomény sveta, ktorý 

mení bežné vyučovanie na dobrodružnú expedíciu k hraniciam ľudského poznania.  

Každú triedu na II. stupni zastupovali dvaja žiaci, ktorí mali možnosť 

otestovať inovovaný systém výučby. Tento systém je už rozvinutý vo viacerých 

štátoch Európskej únie. Počas výučby boli žiaci rozdelení do skupín. Učili sa 

spolupráci, kritickému mysleniu a schopnosti zjednodušiť si učenie. Využívali 

počítačové technológie a učili sa pomocou videí.  

Podstatným prvkom bola téma, ktorú si vybrali naši vyučujúci – Mgr. 

Halienková, Mgr. Jančiček, Mgr. Lopašková a PaedDr. Vaszarab. Tou témou bola 

kultúra. Ako jediná spájala všetky vedné oblasti do jedného celku. Je tiež možné, 

že kultúra sa bude na našej škole čoskoro vyučovať ako samostatný predmet. 

Tento projekt budú čoskoro prezentovať vybraní žiaci aj svojim spolužiakom, 

ktorí nemali možnosť zúčastniť sa tejto dobrodružnej expedície. 

Vanesa Kubicová 

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo 

Dňa 15. 3. 2019 sa v KD v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo obvodné 

kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Nemohli chýbať ani reprezentanti 

našej školy. Tento rok sa do obvodného kola prebojovali štyri žiačky. I. stupeň 

reprezentovali Linda Nyilasová a Ema Švachová z 2. B., II. stupeň Regina 

Šturmová a  Aneta Imrišková zo 7. A. 

Z našich dievčat sa najlepšie umiestnila Linda Nyilasová, ktorá získala 3. 

miesto v kategórii próza. Ostatné dievčatá však v tvrdej konkurencii obstáli 

taktiež čestne a získali diplom za účasť. 

Mgr. Jozef Kerak 

 

Exkurzia do Osvienčimu 

V jedno skoré ráno za súmraku sme sa my, žiaci 8. A a 8. B, vydali na cestu 

do jedného z najznámejších a najhorších koncentračných táborov histórie. Cesta 

autobusom bola dlhá, no ubehla celkom rýchlo. Chvíľu nám v autobuse padali na 

hlavu naše bundy, inokedy sme objavovali stratený zamaskovaný kôš. Nakoniec 

sme zastavili priamo pred najznámejším koncentračným táborom v Poľsku. Pred 
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nami sa týčila murovaná budova, ktorá pôsobila neveľmi pokojným dojmom. Potom 

nás čakalo ďalšie prekvapenie v podobe skenera kovov. Taký býva na rôznych 

úradoch či policajných staniciach, aby sa dnu nedostala žiadna zbraň.  

Po tomto zážitku nám boli pridelené slúchadlá i so sprievodkyňou. Pred 

bránami koncentračného tábora sa rozprestieral veľký železný nápis v nemčine 

„ARBEIT MACHT FREI“, čo v preklade znamená „Práca oslobodzuje“. Bolo to 

celkom ironické. Keď sa náš pohľad po prvýkrát uprel na desiatky rovnakých 

murovaných blokov, dych sa nám zasekol  v krku.  Vo vnútri to bolo snáď ešte 

horšie. V jednej z chodieb boli vystavené obrazy žien i mužov, ktorí kedysi išli na 

smrť. Ďalej bolo veľmi nepríjemné vidieť obrovský kontajner a v ňom milióny 

hrebeňov, nádob či osobných potrieb. Tiež tam bolo obrovské množstvo topánok, 

kufrov i dokumentov.  Do druhého tábora viedli obrovské koľajnice. Po tomto 

nepríjemnom, ale zároveň poučnom zážitku sme všetci doslova odpadli v autobuse 

od únavy.  

V koncentračnom tábore Osvienčim je toho naozaj veľa, no nechcem 

popisovať do detailu všetko. Exkurzie na takéto miesta však majú svoj význam, 

pretože slúžia ako memento pre budúce generácie.               

 

Vanesa Kubicová 

Deň Zeme 2019 

Dňa 17. 4. 2019 sme v predstihu oslávili Deň Zeme. Posledný deň pred 

veľkonočnými prázdninami nám odpadlo vyučovanie a v dopoludňajších hodinách 

sme čistili okolie školy. Hrable, lopaty, fúriky – to boli hlavné pracovné nástroje 

našich usilovných brigádnikov. Nechýbal nám elán, snaha a pracovitosť, aby bolo 

vidieť, že nám záleží na okolí  školy.  Sme hrdí na výsledok svojej práce a tešíme 

sa, že náš areál je krajší a čistejší.  

 

 

 

 

 

Linda Čepcová 
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Literárna vsuvka 

Strašidelná noc v škole (rozprávka) 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola, v ktorej žiaci aj prespávali. 

Jednej noci sa strhla búrka. Hromy  a blesky udierali,  všetci sa báli. Jeden blesk 

udrel do okna a to sa rozbilo. Pán školník ho hneď opravil a všetci sa upokojili.  

O pol hodinu sa začala hrať schovávačka medzi triedami. Po skončení hry 

pani učiteľky spočítali všetkých žiakov a zistili, že chýba jedna celá trieda. Žiaci 

z 5. A sa schovávali v tých najtemnejších chodbách. Všetkých ostatných už našli, 

len 5. A nikde. Všetci začali hľadať nezvestných. Vtom prišla pani učiteľka, ktorá 

takú situáciu  už zažila.  

Medzitým sa 5. A schovala do tých najtmavších  chodieb pivnice a zrazu si 

všetci uvedomili, že v tých chodbách ešte nikdy neboli. Ukrytí žiaci tam  začuli 

veľmi zvláštne až nesmierne strašidelné zvuky. Všetci sa začali báť a veľmi sa 

chceli vrátiť. Niektorí žiaci zvýskli, keď začuli hlasné a opakujúce sa štekoty 

psa. Veľmi sa báli a držali sa jeden druhého. Štekot sa ozýval čoraz hlasnejšie 

a všetci sa triasli od strachu. Deti sa veľmi rýchlo rozutekali a jačali hlasnejšie 

ako paviány.  

Čoskoro našli vystresované učiteľky, ktoré ich tak dlho hľadali.  Vtom sa 

znova ozvali štekoty a pani učiteľky rýchlo zasvietili do chodby, z ktorej zvuky 

vychádzali. Keď bola tajuplná chodba osvetlená, neverili vlastným očiam. Bola to 

školníkova malá fenka Sabinka. Ozvena v chodbe spôsobila, že jej tenký psí 

hlások nadobudol obludné decibely. 

Lucia Paráková, Radka Pardavá, Nikola Hrnčáriková 

 

Deň učiteľov 

Blíži sa Deň učiteľov, 

mám medzi nimi veľa priateľov. 

Deviataci nás budú učiť, 

nebudeme sa s nimi nudiť. 

Každý má svojho obľúbeného učiteľa 

a nezabúdame ani na pána riaditeľa. 

Všetkých však máme radi, 

tí čachtickí sú kamaráti. 

 

Rebeca Nyilasová a Hanka Holodňáková 
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Svetový deň vody 

Dňa 22. 3.2019 sme v škole oslávili 

Svetový deň vody. Deviataci pod vedením 

pani učiteľky Halienkovej pripravili pre 

žiakov II. stupňa rôzne aktivity, 

experimenty a zaujímavosti, ktoré súvisia s 

našou najvzácnejšou životodarnou 

tekutinou. My v našich končinách 

považujeme vodu za samozrejmosť, a preto 

si často jej hodnotu ani neuvedomujeme. Týmto sviatkom si pripomíname, že voda 

je oveľa vzácnejšia, než si myslíme. 

Žiaci mali možnosť vyskúšať si chuť rôznych nápojov. Zisťovali hustotu 

vody a pri experimentoch uplatňovali aj vedomosti, ktoré nadobudli na hodinách 

fyziky a chémie. Oboznámili sa  aj so 

zvláštnosťami života niektorých vodných 

živočíchov a nakoniec si vyskúšali aj 

poskytnutie prvej pomoci topiacemu sa 

človeku. Vrcholom podujatia bola súťaž 

o najväčšiu bublinu z bublifuku. Odvážlivci 

a účastníci jednotlivých súťaží získali drobnú 

sladkosť. 

Linda Čepcová 

Hokejbalový turnaj SEDNICA CUP 

Očakávaná športová udalosť, 

na ktorú sa tešia hlavne chlapci z II. 

stupňa. To je hokejbalový turnaj 

SEDNICA CUP, ktorý tento rok 

pripadol na 16. 4. 2019.  

Pripomenieme, že samotnému 

hlavnému turnaju predchádzal 

prípravný tréningový zápas, ktorý sa 

uskutočnil ešte v piatok 12. 4. 2019 

po vyučovaní a zahrali si v ňom aj 
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niektorí pedagógovia. 

Treba podotknúť, že naši žiaci nie sú v tomto športe žiadni amatéri a ich 

výkony by musel oceniť aj nejeden profesionál. V našich hokejbalových 

družstvách totiž nájdeme viacero žiakov, ktorí hrávajú profesionálne aj ľadový 

hokej, ako napr. Maximilián Sapák, Patrik Ščepko a Samuel Imriška. Naši 

reprezentanti dokázali v októbri 2018 vyhrať prestížny hokejbalový turnaj 

VRÁBLE CUP, o ktorom sme vás informovali vo vianočnom čísle. Pre mnohých je 

hokejbal záľubou a často si doprajú zápasy aj po vyučovaní na našom 

hokejbalovom ihrisku.  

Pochvala a uznanie patrí aj najmladšiemu tímu turnaja, žiakom 5. a 6. 

ročníka, ktorí sa síce umiestnili na poslednom mieste, no dokázali potrápiť každý 

tím a proti starším žiakom bojovali s veľkou odvahou a húževnatosťou.  

Hlavným arbitrom turnaja bol pán učiteľ PaedDr. Vaszarab a pri „boxe 

časomeračov“ mu asistovali pani učiteľky z I. stupňa – Mgr. Janegová a Mgr. 

Radošová. Tie zapisovali jednotlivé góly a asistencie hráčov. Na výkony svojich 

spolužiakov boli zvedaví aj ostatní žiaci a niektorým sa podarilo prehovoriť 

svojich vyučujúcich, aby poslednú hodinu odpadlo vyučovanie a mohli tak prísť 

povzbudiť svojich favoritov. Alebo sa len jednoducho uliať z vyučovania.  

Celkové prvenstvo nakoniec získal spojený tím žiakov 9. ročníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Florbalový turnaj dievčat – obvodné kolo 

V stredu 20. 3. 2019 sa v našej škole konalo 

obvodné kolo dievčenského florbalového turnaja. 

Naše reprezentantky si zmerali sily 

s florbalistkami zo Starej Turej a z Považian. 

Zápasy boli celkom napínavé. Raz vyhrávala jedna 

strana, raz druhá. V posledných sekundách všetci 

vedeli až veľmi dobre, ktorá bije.  Bohužiaľ nám 

ale nebolo víťazstvo súdené. Treba sa zmieriť aj s porážkou. Napriek prehre sme 

na svoj výkon nadovšetko hrdí. Hrdí na čestnosť, nebojácnosť a odvahu, s ktorou 

hrali do posledného dychu a do poslednej minúty. Nevyhrali sme dnes, vyhráme 

nabudúce s oveľa väčšou silou a odhodlaním ako doteraz.   

Vanesa Kubicová 

 

 

 

Hádzaná – regionálne kolo 

Rovnako ako žiaci, tak aj žiačky postúpili do regionálneho kola v hádzanej, 

ktoré organizovala ZŠ s MŠ  Soblahov. Žiačky čakala neľahká úloha.  A to 

porovnať svoje sily s aktuálnymi majsterkami Slovenska - ZŠ Hodžova Trenčín.  

Chlapcov mal čakať vyrovnaný súboj so ZŠ Horná Súča, kde však hrali 

dvaja juniorskí reprezentanti. Najskôr nastúpili žiaci a predviedli veľmi 

zakríknutý výkon. Kým sa dostali do tempa, tak už nebolo možné zvrátiť náskok 

súpera. Keďže okres Myjava neprišiel, tak žiaci získali 2. miesto po prehre 17: 5. 

Žiačky v podobnom duchu len bránili majsterky Slovenska a po výsledku 30: 2 

obsadili tiež konečné 2. miesto. 

 

PaedDr. Martin Vaszarab   

 

Správne odpovede z fotografického kvízu uverejnenom v minulom čísle: 

A) Mgr. Fraňová, B) Mgr. Berecová, C) Mgr. Kerak, D) Mgr. Surmanová, E) Mgr. 

Puchý, F) Mgr. Lopašková, G) Mgr. Bradáčová, H) Mgr. Imrišková 


