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Váţení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach ďalšieho čísla školského časopisu 

„Sednička“. Najkrajšie sviatky roka a vianočné prázdniny sú za nami. Teraz 

máme pred sebou nový kalendárny rok 2019. Ţeláme teda našim ţiakom 

veľa úspechov a dobrých známok. 

 V aktuálnom čísle nájdete interview s pani učiteľkou Mgr. Jankou 

Kukučovou. Nemôţu chýbať ani školské akcie a aktivity. Ţiaci z vyšších 

ročníkov absolvovali lyţiarsky výcvik, no nielen o tom sa dočítate v našej 

športovej rubrike. Do tohto čísla sme sa rozhodli pridať aj nové okienka, 

ako napríklad fotografický kvíz a filmové novinky. Veríme, ţe Vás zaujmú 

aj ďalšie témy, ktoré pripravili naši redaktori z mediálneho krúţku. 

 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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Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Janou Kukučovou 

Odkiaľ pochádzate?  

Z moravsko-slovenského pomedzia, spod pekného vrchu Lopeník, ktorý je veľmi 

známy hlavne v ľudových pesničkách.  

 

Ak by ste mali porovnať našu prírodu s tou bošáckou, ktorá sa vám viac 

páči? 

Zatiaľ ma moji prváčikovia nikam nezobrali, chodím len do školy, ale obdivujem 

okolie školy a príroda v okolí sa mi veľmi páči. Bošácka príroda je taká jedinečná. 

Je to kopcovitá krajina. Keď sa tam vyberieme niekam na prechádzku, tak sa 

celkom narobíme. Ja by som radšej takú rovinku. Obidve dedinky sú ale 

výnimočné a majú nádhernú prírodu. Určite objavím aj v Čachticiach veľa 

pekného a teším sa na to. 

 

Prečo ste sa rozhodli študovať 1. stupeň? 

Keď sa mi narodila dcérka, ktorá potrebovala usmerňovať a pomáhať, rozhodla 

som sa študovať 1. stupeň, aby som jej bola bliţšia.  Ale aj kvôli všetkým mojim 

deťom. Vidím, ţe som urobila veľmi dobre. 

 

Čím ste chceli byť v detstve? 

Učiteľkou materskej školy. 

 

Keby sa dal vrátiť čas, zmenili by ste svoje rozhodnutie byť učiteľkou? 

Bola by som učiteľkou, ale zamerala by som sa viac na hudbu. Čiţe by som učila 

hudobnú výchovu. Určite by som rozmýšľala aj nad konzervatóriom. 

 

Ak porovnávate bošáckych žiakov s našimi, ktorí sú lepší a prečo? 

V Čachticiach sú deti viacej disciplinovanejšie. Musím povedať, ţe povolanie 

učiteľa v Čachticiach je viac rešpektované. 

 

Čo je najťažšie na vašej práci? 

Najťaţšie je naučiť deti to, čo chcem a čo musím. Keď to nejde, tak sa snaţím 

hľadať iné cesty, aby sme to dokázali všetci na jednotky. 
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Aké sú vaše záľuby? 

Hudba, hra na klavíri, hra na gitare a spev. 

 

Vieme, že pôsobíte v pomerne populárnej hudobnej skupine HS Rytmus. 

Stíhate kariéru učiteľky aj speváčky zároveň? 

Nenazvala by som to kariérou, ale je to krásny koníček. Stíham to úplne 

v pohode, mám to rada. Aj sa mi často prelína povolanie s našou kapelou a zatiaľ 

je to celkom fajn. 

 

Ako dlho pôsobíte v tejto skupine? 

24 rokov. 

 

Plánujete s kapelou vystúpenie aj v Čachticiach? 

Nie som taká aktívna, aby som niečo také sama rozbehla. Ale ak bude záujem, 

určite veľmi radi prídeme a zahráme aj pre obyvateľov Čachtíc.   

 

Plánujete s kapelou vydať v blízkej dobe aj nový album? 

Áno, máme v pláne ďalšie CD. Polovica piesní budú ľudové a polovica moderné 

pesničky. 

 

Linda Čepcová 

 

Úspechy našich žiakov 

 V literárnej súťaţi „Šaliansky Maťko“ – prednes povesti sa výborne darilo 

ţiačke 3. B triedy – Laure Peterkovej, ktorá sa v okresnom kole umiestnila na I. 

mieste a postúpila do krajského kola, v ktorom bola opäť úspešná. 

V mesiaci január sa Matej Líška, ţiak 9. B, zúčastnil okresného kola 

Technickej súťaţe zručnosti v Novom Meste nad Váhom a obsadil krásne 2. 

miesto. Postúpil aj do krajského kola, kde získal rovnaké umiestnenie.  

Mgr. Lívia Gregorovičová 
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Literárna vsuvka 

 

Chrípková epidémia    Karneval 

Začalo chrípkové obdobie,   Karneval uţ prichádza, 

škole hrozí zatvorenie.    strašná meluzína odchádza. 

Deti sa doma modlia,    V maskách všetci prídeme, 

či školu vôbec zatvoria.    šťastní s výhrou odídeme. 

 

Škola je uţ zatvorená,    Všetci víťazovi gratulujú 

deti sa doma liečia.    aj keď s výhrou neodídu.  

Zdravotná pomoc neuškodí,    Víťaz sa s výhrou rozdelí  

nech chrípku uţ nikto nechytí.   a všetci budú veselí. 

 

Hanka Holodňáková a Rebeca Nyilasová 

 

 

Jarné prázdniny     Veľká noc 

Začínajú jarné prázdniny    N Veľkú noc vajíčka maľujeme 

a kvitnú nové kvetiny.    a čokoládové zajace kupujeme. 

Deti po vonku pobehujú,    Chalani pletú korbáče 

hračky a autá vyťahujú.    a dievčatá pečú koláče. 

 

Zbierame jarné ovocie    Chlapci plnia vedrá vodou 

a kŕmime zverince.     a lejú ju zo schodov. 

Dievčatá vence pletú,    Odmenu uţ majú istú 

o chvíľu vyšibeme tetu.    zarobili stovku čistú. 

 

Dievčatá vajíčka chystajú,  

chlapci zatiaľ oblievajú. 

Dievčatá sa skrývajú, 

zdravie si pritom ţelajú. 

 

Hanka Holodňáková a Rebeca Nyilasová 
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FILMOVÉ NOVINKY 

 
V auguste roku 2000 otriasla svetom správa, ţe v Barentsovom mori 

uviazla ruská atómová ponorka K-141 Kursk. V tom čase práve prebiehalo 

najväčšie námorné cvičenie ruského loďstva od rozpadu ZSSR. 118 členov 

posádky prišlo o ţivot a dodnes nie sú vyjasnené okolnosti tejto námornej 

tragédie. 

Po takmer dvadsiatich rokoch prichádza do kín film, ktorý túto tragédiu 

pribliţuje aj beţným „smrteľníkom“. Do akej miery je však filmové spracovanie 

pravdivé  nemôţeme jednoznačne určiť, nakoľko táto udalosť podlieha prísnemu 

utajeniu. Venujme sa teraz len samotnému filmu a vyhnime sa rôznym 

konšpiráciám, ktoré túto udalosť dodnes sprevádzajú.  

Na pozadí tejto katastrofy nazeráme aj do osobného ţivota hlavných 

hrdinov. Zoznamujeme sa s ich manţelkami, deťmi a priateľmi, ktorí sa obávajú 

o svojich blízkych po tom, čo na verejnosť preniknú informácie o katastrofe. 

Hlavní hrdinovia ani v najhorších chvíľach ţivota na svojich blízkych nezabúdajú. 

Aj v najťaţších chvíľach si dokáţu zachovať chladnú hlavu, uvaţujú logicky, 

neboja sa riskovať a vykonať všetky moţné opatrenia, ktoré by viedli k záchrane 

ich ţivotov. Presne tak, ako boli vycvičení. Scény z vnútra ponorky pôsobia veľmi 

realisticky a pri ich sledovaní aţ mrazí. 

Po výbuchu chybného torpéda v prednej časti ponorky dôjde k reťazovej 

reakcii a následný výbuch, ktorý zaznamenávajú seizmológovia  takmer v celej 

Európe, pošle ponorku na dno do hĺbky 108 metrov. Väčšina posádky prichádza 

okamţite o ţivot, ale niekoľkým sa podarí dostať do zadnej časti ponorky. Tam 

čakajú na pomoc. Snaţia sa pritom šetriť kyslík a spomaliť prenikanie vody do 

ponorky. Začína sa hra o čas. Ruským záchranárom sa nedarí pomocou záchrannej 

ponorky spojiť s Kurskom a nie sú schopní svojich muţov dostať von. Ponúknutú 

pomoc zo zahraničia však odmietajú, zrejme z obavy, ţe by medzi záchranármi 

mohli byť agenti tajných sluţieb a mohli by tak získať cenné informácie o ruskej 

technológii. Kursk predstavoval totiţ vrchol ruského inţinierstva v oblasti 

bojovej techniky. Dá sa povedať, ţe to bolo supermoderné bojové plavidlo, ktoré 
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bolo porovnateľné s modernými americkými ponorkami (moţno ich dokonca 

prevyšovalo).  

Ruské velenie nakoniec západnú pomoc schválilo, no bolo uţ príliš neskoro. 

V závere  deti pozostalých pri zádušnej svätej omši odmietnu prijať sústrasť od 

ruského admirála. Je to jeden z najsilnejších momentov filmu. 

Keďţe príbeh je nakrútený na základe skutočnej udalosti, divák uţ od 

začiatku vie, ako sa film skončí. Pri sledovaní tomu však akosi nechce uveriť a 

„fandí“ hlavným hrdinom aţ do konca. Akoby podvedome dúfal, ţe príbeh nakoniec 

skončí šťastne.  

Film Kursk nenakrútili ani ruskí, ani americkí filmári. Pochádza z belgickej 

a luxemburskej koprodukcie a zahrali si v nej aj mnohé herecké osobnosti 

európskeho filmu, ako napríklad známy anglický herec Colin Firth, ktorý stvárnil 

britského admirála. Ten ponúkne pomocnú ruku ruskému námorníctvu a má 

úprimný záujem zachrániť ţivoty muţov na morskom dne, ktorých nikdy v ţivote 

nevidel. A to bez ohľadu na to, či sú to spojenci alebo nie. Lebo priateľstvo, 

odvaha, láska, spolupatričnosť a hlavne ľudskosť -  to sú ústredné témy filmu. 

 

Réžia: Thomas Vinterberg 

Scenár: Robert Rodat 

Kamera: Anthony de Mantle 

Hudba: Alexandre Desplat 

Hrajú: Matthias Schoenaerts, Léa 

Seydoux, Colin Firth a ďalší 

 

Krajina pôvodu: Belgicko, Luxembursko  

Rok výroby: 2018 

Dĺžka: 117 min. 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Kerak 
 

 

 

 

 

Ilustračné foto 
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Svätý Valentín 

  Ako vznikol Valentín? Dodnes sa vedú len nejasné dohady o tom, ako tento 

sviatok vznikol. Kaţdopádne sa na jeho pôvod viaţe legenda, ktorá hovorí 

o kňazovi a neskoršom svätcovi menom Valentín.  Cisár Claudius v tom čase vydal 

dekrét, ktorý zakazoval rímskym vojakom uzavrieť manţelstvo.  Valentín aj 

napriek zákazu zamilované páry sobášil. Avšak, onedlho to cisár zistil, uväznil ho a 

odsúdil na smrť. Popravili ho 14. februára v roku 296 nášho letopočtu. Pápeţ 

Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň. Na jeho počesť sa stal 

14. február dňom zaľúbených a sv. Valentín sa stal symbolom zaľúbených 

párov. Existujú aj iné legendy o zrode tohto sviatku v závislosti od krajiny a jej 

kultúry. 

Valentín vo svete 

 Na Slovensku ľudia Valentín neberú ako sviatok. Napriek tomu ho oslavujú 

dve tretiny Slovákov. V Japonsku dievčatá dávajú chlapcom mliečnu čokoládu. V 

Brazílii sa oslavuje deň zaľúbených aţ 12. júna. Vychádza to na deň pred sviatkom 

sv. Antona, ktorý je podľa ich tradícií patrónom manţelov. Nevydaté a slobodné 

ţeny vtedy chodia so soškou sv. Antona, ktorému prezradia svoju túţbu k vydaju. 

V Anglicku sa napríklad hovorí, ţe 14. februára si vtáci volia svojich partnerov. U 

ich škótskych susedov je zase kaţdý rok usporiadaný festival, ktorý je venovaný 

tomuto sviatku. Mladí ľudia si tam losujú svojho Valentína alebo Valentínku, s 

ktorou potom musia tancovať celý večer. 

 V našom kalendári pripadá sv. Valentína na 14. februára a tento rok bude 

práve vo štvrtok. V ten istý deň ho oslavujú aj v Taliansku, Portugalsku, USA, 

Kanade, Austrálii, Španielsku, Francúzsku a ďalších štátoch. Sviatok 

zamilovaných k nám začal prenikať v 90. rokoch minulého storočia. 

 

Valentín u nás v škole 

Dňa 14. 2. oslávila deň sv. Valentína aj naša škola. Ţiaci mali moţnosť počas 

týţdňa písať valentínske odkazy a vhodiť ich do schránky pred zborovňou. 

Niektoré z nich potom dievčatá z vyšších ročníkov prečítali v školskom rozhlase. 

Nechýbali zamilované vyznania lásky ani priateľské pozdravy určené nielen 

ţiakom, ale aj učiteľom našej školy. 

Linda Čepcová 

https://www.finance.sk/180858-kedy-je-halloween/
https://www.finance.sk/180858-kedy-je-halloween/
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Výročie smrti Konštantína Filozofa - sv. Cyrila 

 

14. február 2019 je významný dátum aj 

z pohľadu nás Slovákov a našej slávnej histórie. 

Tento rok si pripomíname jubilejné 1150. výročie 

smrti sv. Konštantína-Cyrila, ktorý zomrel v Ríme 

14. februára roku 869.  

Na území dnešného Slovenska síce uţ bolo 

kresťanstvo pred príchodom solúnskych bratov, 

ktorí k nám prišli v roku 863, no sv. Cyril a sv. 

Metod priniesli našim predkom evanjelium v im 

zrozumiteľnom jazyku. Konštantín-Cyril vytvoril 

ešte pred príchodom na Veľkú Moravu písmo – 

hlaholiku. Okrem toho preloţil do slovanskej reči 

základné dokumenty kresťanskej vierouky. 

Umoţnili tak šírenie kresťanstva, kultúry a vzdelania na tomto území.  

Významná je aj skutočnosť, ţe sv. Cyrilovi a Metodovi sa podarilo v Ríme 

presadiť u pápeţa Hadriána II. to, aby sa slovanská reč stala štvrtým  

liturgickým jazykom. Dovtedy sa mohli konať bohosluţby len v gréčtine, latinčine 

a hebrejčine.  

Slováci majú stále tieto dve významné osobnosti našich dejín vo veľkej 

úcte a svedčí o tom aj ich umiestnenie v prvej desiatke ankety „Najväčší Slovák“. 

 

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Fotografický kvíz 

 Takto vyzerali naši učitelia pred mnohými rokmi. Nájdeš medzi nimi Mgr. 

Berecovú, Mgr. Bradáčovú, Mgr. Keraka, Mgr. Lopaškovú, Mgr. Fraňovú, Mgr. 

Surmanovú, Mgr. Puchého, Mgr. Imriškovú? Skús ich priradiť k správnemu 

obrázku. Správne riešenie sa dozvieš v budúcom čísle. 

 

A)                             B) 

 

 

C)        D) 
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E)        F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G)        H) 
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Karneval 

Posledný deň pred jarnými prázdninami (1. 3. 2019) sme si spríjemnili 

tradičným karnevalom. Deti z I. stupňa sa prezliekli do kostýmov od výmyslu 

sveta. Nemohol chýbať šašo, raketa, motýľ a mnoho ďalších. Tento rok zaujali aj 

netradičné masky, ako napr. Titanic a chladnička. Po vyhodnotení hlavnej časti 

nasledovala diskotéka, kde sa deti dosýta vytancovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Lesajová   
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Hádzanársky krúžok 

Hádzaná. Táto populárna hra nie je cudzia ani ţiakom našej školy. U nás ju 

najviac spopularizoval náš pán učiteľ PaedDr. Martin Vazsarab, ktorý zároveň  

vedie hádzanársky krúţok. Do tejto zábavnej aktivity sa zapojili ako chlapci, tak 

aj dievčatá. Vy sa môţete taktieţ zúčastniť, a to kaţdý utorok po šiestej 

vyučovacej hodine na hornom ihrisku .  

V prípade nepriaznivého počasia sme zatvorení v telocvični. Niekedy sa 

krúţok presúva na piatok. Počas hodín strávených na ihrisku sme zaţili 

neskutočný počet modrín, odrenín, podliatin,  no a nevyhli sme sa ani zlomeným 

prstom. To, čo účastníkov tohto športu priťahuje, je zábava, ktorá sa počas hry 

vyskytuje aţ priveľmi často. Nezriedka sa stávalo, ţe lopta našla sama svoju sieť 

a ešte častejšie nám lopta vypadla z rúk, lebo sme ju nedokázali chytiť. Bola aţ 

priveľmi malá. No postupom času sme sa všetci dopracovali k dokonalosti. Dnes 

všetci hráme tak, akoby to mal byť náš posledný zápas. Za ten čas sme sa uţ 

celkom dobre zdokonalili. Prihrávky sú dnes uţ oveľa presnejšie a strely na bránu 

prudšie. Uţ to moţno nazvať hrou a dá sa na to pozerať.  

 

Vanesa Kubicová 

Streetball 

Streetball je mestská forma basketbalu, ktorá sa dnes hrá na ihriskách a 

v telocvičniach po celom svete. Zvyčajne sa pouţíva iba jedna strana 

basketbalového ihriska a druţstvo sa skladá len z dvoch hráčov. Inak sú pravidlá 

veľmi podobné profesionálnemu basketbalu.  

Pán učiteľ Vaszarab spolu s  pani učiteľkou Fraňovou usporiadali 

v telocvični dňa 31. 1. 2019 turnaj. Išlo o napínavé zápasy. Len šikovnosť hráčov 

rozhodla o ich  postupe.  Iba oni sami rozhodli, či je čas na to, aby vyhrali alebo 

odišli. Ale len tí najlepší z najlepších mohli nakoniec zvíťaziť. Prvé tri priečky 

obsadili:  

1. Maximilián Sapák, Patrik Ščepko (9. B) 

2. Jaroslav Karvay, Adam Janšák (8. A) 

3. Erik Machyna, Viliam Herák (8. B) 

Okrem našich tohoročných víťazov je treba pogratulovať aj porazeným. 

Tak teda gratulujeme našim výhercom a skladáme poklonu tým, ktorí sa aspoň 

zapojili do tejto zábavnej činnosti a nesedeli doma pri počítači.  
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Vanesa Kubicová 
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Lyžiarsky výcvik 

 Prvý februárový týţdeň, konkrétne v dňoch 

od 3. 2. do 8. 2. 2019, sa ţiaci siedmeho a ôsmeho 

ročníka zúčastnili lyţiarskeho výcviku v Ski areáli 

Niţná na Orave. V nedeľu, v deň odchodu, sme sa 

všetci stretli pri škole. Vzhľadom na veľkosť 

kufrov a mnoţstvo batoţiny niektorí vyzerali, 

akoby išli na mesiac a nie na šesť dní. V autobuse 

hneď po odjazde začalo vybaľovanie 

a konzumovanie dobrôt od mamičiek. Od rezňov 

cez koláče, chlebíky, roţteky aţ po rôzne iné 

maškrty.  

 Po príchode do strediska sme sa úspešne 

ubytovali k spokojnosti všetkých zúčastnených, nakoľko izby vyzerali útulne 

a komfortne. Jediným negatívom prvého dňa bolo počasie, pretoţe neustále 

pršalo aţ do polnoci. Potom však prišla studená vlna, začalo mrznúť a dokonca 

nasneţilo aj pár centimetrov. 

 V pondelok sme sa zobudili do krásneho slnečného a mrazivého dňa a mohli 

sme začať. Nelyţiari začali s výukou lyţovania a mnohým to išlo naozaj výborne. 

Nebolo preto divu, ţe cez popoludňajšie lyţovanie niektorí nabrali odvahu a skúsili 

jazdu na vleku na strmšom a dlhšom svahu. Zvládli to na výbornú. Lyţiari zatiaľ 

okrem lyţovania skúšali aj rôzne iné zručnosti na lyţiach. Napríklad jazdu vzad, 

otáčanie na mieste v strmom svahu, hodiny, hada a iné. 

 Po večeri sme mali moţnosť vyuţívať spoločenskú miestnosť s rôznymi 

hrami, ako napr. stolný tenis, stolný futbal a biliard. O zábavu teda bolo v kaţdom 

smere postarané. 

 V príjemnom a priateľskom duchu sa niesol celý lyţiarsky výcvik a v stredu 

uţ všetci (aţ na pár výnimiek) zvládli lyţovanie na hlavnom dlhom svahu. 

 Výcvik vyvrcholil vo štvrtok lyţiarskymi pretekmi. Medzi chlapcami zvíťazil 

Jakub Janega, druhé miesto patrilo Jonášovi Tehlárovi a tretí skončil Timo 

Miklovič. V kategórii dievčat vyhrala Veronika Hanicová, druhá bola Alexandra 

Vidová a tretia Aneta Imrišková. Víťazmi však boli všetci tí, ktorí zvládli trať 

medzi bránkami.  



SEDNIČKA 16 

 

 Posledný večer sme si spravili diskotéku. Napriek počiatočnému nezáujmu 

nakoniec tancoval celý kurz vrátane vedúcej. Zábava bola naozaj výborná 

a z tanečného parketu nás musel odohnať aţ pán riaditeľ s pánom zástupcom. 

 Celkovo musím celý lyţiarsky výcvik zhodnotiť na výbornú, pochváliť všetky 

zúčastnené deti za ich vzorné správanie a chuť naučiť sa niečo nové. 

 

Mgr. Katarína Surmanová 

 


