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Váţení čitatelia! 

 

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

sa letné prázdniny a my sme opäť tu. Aj v tomto školskom roku sa Vám 

budeme snaţiť prinášať zaujímavosti zo ţivota našej školy. V aktuálnom 

čísle sa dozviete, čo sa v našej škole udialo za uplynulé tri mesiace.  

Oslávili sme Svetový deň zvierat, realizovali sme cezpoľný beh a naši 

ţiaci fandili futbalovým reprezentantom na Tehelnom poli. Spomenieme 

však aj výchovný koncert, pasovanie prvákov a nemôţe chýbať ani vlastná 

tvorba. Čakajú Vás aj ďalšie športové podujatia a novinky, ktoré pre Vás 

pripravili naši ţiaci a pedagógovia. 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie! 
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Brány školy sa opäť otvárajú 

Čas prázdnin spálil všetok svoj benzín a po dvoch mesiacoch sme sa opäť 

stretli v našej škole, ktorá nám odomkla svoje brány. Slávnostné otvorenie 

školského roka 2019/2020 pripadlo na 2. septembra 2019. Ráno sa všetci ţiaci 

zhromaţdili vonku pred budovou, kde ich uţ netrpezlivo očakával celý 

pedagogický zbor na čele s pánom riaditeľom. Boli slávnostne poobliekaní 

a niektorí drţali v ruke aj nejakú tú kytičku pre svoju obľúbenú pani učiteľku. 

Prváčikovia boli plní očakávania, túţob a predstáv a v tento deň ich sprevádzali aj 

ich  mamičky a oteckovia. V tejto slávnostnej chvíli bolo badať na ich tvárach aj 

trošku napätia a nervozity. Je to predsa dôleţitý krok v ich krásnom detstve.   

Počasie nám však neprialo, a preto sa nakoniec slávnostný ceremoniál 

uskutočnil v budove školy. Ţiaci sa tak odobrali so svojimi triednymi učiteľkami 

do svojich tried.  

Prostredníctvom školského rozhlasu sa všetkým prihovoril pán riaditeľ 

Mgr. Roman Puchý a pani starostka Ing. Erika Ondrejková. V mene deviatakov pár 

slov povedala aj ţiačka Lívia Harmadyová. 

Pán riaditeľ predstavil aj nové posily nášho pedagogického zboru – Mgr. 

Katarínu Veselú,  Mgr. Vieru Belákovú, Mgr. Františku Chalániovú, Mgr. Martinu 

Paškovú a Nikol Mimochodkovú. Pani starostka prišla aj osobne povzbudiť 

začínajúcich prváčikov do tried a venovala im niekoľko milých slov.  

Nezostáva uţ nič iné, len sa dať do práce a zaţelať všetkým ţiakom veľa 

úspechov v novom školskom roku 2019/2020. 

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Svetový deň zvierat 

Dňa 4. 10.  2019 sme si pripomenuli Svetový deň zvierat. Bol piatok a všetci 

sa tešili na víkend. Nebol to však obyčajný piatok. Keby ste vstúpili do nejakej 

triedy, uvideli by ste v laviciach okrem ţiakov aj domáce zvieratká. Niektoré deti 

si totiţ z domu priniesli svojich domácich maznáčikov a vyučovanie bolo o to 

zaujímavejšie. Školský poriadok to, samozrejme, nedovoľuje. Keďţe zvieratá mali 

svoj sviatok, pán riaditeľ urobil výnimku. Zajace, andulky a dokonca pavúky 

zmenili našu školu na hotový zverinec. Za vyučujúcich priniesla do školy svoju 

korytnačku pani učiteľka Fraňová. 

Je pochopiteľné, ţe ţiaci sa svojim miláčikom venovali aj počas 

vyučovacích hodín. Občas to tam trošku škriekalo, behalo, poletovalo a bolo 

potrebné aj upratovať neporiadok, ktorý po sebe zvieratká zvyčajne 

zanechávajú. Vyučujúci to rešpektovali a tolerovali, pretoţe aj pre nich to bol 

deň zaujímavý a nezvyčajný. Počas veľkej prestávky sa všetky zvieratká 

zhromaţdili na chodbe, aby ich pán zástupca odfotografoval. Ťaţko povedať, ako 

sa nemé stvorenia v škole cítili. Moţno boli aj trošku vystresované a moţno sa im 

zvýšená pozornosť páčila. 

Mnohí ţiaci sa podieľali aj na výrobe plagátov, ktoré boli tematicky 

venované zvieratám. Najkrajšie z nich boli vystavené na nástenke.  Pani učiteľka 

Bradáčová pripravila rozhlasovú reláciu, ktorú moderovali ţiaci 9. ročníka – Lívia 

Harmadyová a Patrícius Pokopec.  

Oboznámili v nej poslucháčov s históriou 

a významom tohto sviatku. 

To, čo zvyčajne vidíte len vo 

filmových komédiách, sa u nás stalo 

skutočnosťou. Podobnými aktivitami 

vytvárame pozitívny vzťah detí k ţivej 

prírode. 

 

Vanesa Kubicová 
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Naši ţiaci fandili na Tehelnom poli 

 Slovenská futbalová 

reprezentácia sa po desiatich 

rokoch vrátila na Tehelné pole. 

Dňa 13. 10. 2019 odohrala 

priateľský zápas 

s reprezentáciou Paraguaja. 

Novovybudované Tehelné pole 

v Bratislave privítalo aj 

mnoţstvo detí z rôznych škôl 

Slovenska a nechýbali ani naši ţiaci.  

 Bola nedeľa večer a plný autobus detí vyrazil z Čachtíc presne o 18:00 hod. 

Do Bratislavy cestovalo celkovo 44 ţiakov z druhého stupňa pod vedením pána 

zástupcu Mgr. Mareka Bumbála, ktorý zorganizoval celý zájazd. Zápas si však 

nenechali ujsť ani pán učiteľ Vaszarab a pán učiteľ Kerak. Učiteľov ešte doplnil 

aj nepedagogický dozor – dvaja funkcionári OFK Čachtice. 

Všetci sme sa nevedeli dočkať, kedy uvidíme nový štadión na vlastné oči 

a uţijeme si tú pravú futbalovú atmosféru. Hneď ako sme vstúpili na Tehelné 

pole, vošla do nás fantastická nálada. Štadión bol krásne vysvietený namodro 

a okolo neho mnoţstvo fanúšikov, ktorí netrpezlivo čakali na úvodný hvizd 

rozhodcu. Okrem nás sledovalo stretnutie priamo na štadióne pribliţne 7 600 

divákov, čo vzhľadom na kapacitu tohto futbalového stánku nie je veľa. Napriek 

tomu sme dali o sebe vedieť. Šály, vlajky a rapkáče zdobili aj náš „kotol“. 

Samozrejme sme fandili našim sokolom. Uţ na štadión sme prišli trošku hladní po 

dlhej ceste a sklamalo nás, ţe v bufetoch sa nedalo platiť hotovosťou. Tak 

niektorí z nás poprosili pánov učiteľov, aby nám kúpili jedlo cez platobnú kartu 

„na sekeru“. Sľúbili sme, ţe im to vrátime, a tak sa aj stalo.  

Na úvod sme si spoločne zaspievali slovenskú hymnu a začalo sa hrať. 

Bratislavský kotol bol síce slabší, ale zápas bol pomerne vyrovnaný a napínavý. Uţ 

od úvodného hvizdu rozhodcu sme neúnavne povzbudzovali a hnali našich dopredu. 

Najviac naše hlasivky dostali zabrať v 59. minúte, keď otvoril skóre domáci 

reprezentant Róbert Boţeník. Nasledoval výbuch radosti v našom sektore. 

Súperovi sa však v závere podarilo vyrovnať gólom Alejandra Romera. Vtedy nám 

trošku zamrzol úsmev na tvári. Zápas sa nakoniec skončil remízou 1:1. 
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S reprezentáciou sa zároveň rozlúčili dlhoročné opory nášho tímu – Martin 

Škrteľ, Adam Nemec a Tomáš Hubočan. Po skončení stretnutia sme ešte 

naposledy zatlieskali našim reprezentantom za predvedený výkon a odobrali sa 

k nášmu autobusu.  

 Cestou späť uţ viacerých skolila únava a driemali (alebo spali) na svojich 

sedadlách. Domov sme dorazili pribliţne o 00:30 hod. Ráno sme síce museli vstať 

do školy, no tento záţitok nám za to stál. Mali sme moţnosť vidieť na vlastné oči 

našich reprezentantov, ktorých väčšina z nás pozná len z televíznych prenosov. 

 

Ţiaci 9. A 

 

 

 

 

Pasovanie prvákov  

Dňa 17. 10. 2019 sa uskutočnilo v našej 

škole pasovanie prvákov. Všetci prváčikovia 

oblečení v slávnostných talároch sa počas 

druhej vyučovacej hodiny zhromaţdili 

v školskej telocvični, kde uţ na nich čakal  náš 

pán riaditeľ Mgr. Roman Puchý a pán zástupca 

Mgr. Marek Bumbál. Prvákov sprevádzali ich 

triedne pani učiteľky – Mgr. Radošová a Mgr. Beláková.  Pod ich vedením si naši 

najmenší pripravili aj pestrý program, ktorý pozostával z pesničiek, básničiek a 

tancov.  

Následne po jednom pristupovali k pánovi riaditeľovi, ktorý ich dreveným 

pravítkom slávnostne pasoval za ţiakov našej školy. Potom pán zástupca kaţdému 

odovzdal pasovací dekrét. Túto jedinečnú udalosť si nenechali ujsť ani mnohí 

rodičia.   

Linda Čepcová 
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Školská jedáleň elektronicky 

Základná škola kráča s dobou a po tom, ako sme zaviedli v uplynulých 

rokoch elektronickú ţiacku kniţku a elektronickú triednu knihu, digitalizujeme aj 

prihlasovanie do školskej jedálne.  

V septembri dostal kaţdý stravník elektronický čip, ktorým sa prihlási na 

obed. Učiní tak priloţením čipu na čítačku pri výdajnom okienku a následne mu 

pani kuchárka vydá obed. V prípade, ţe sa chce odhlásiť zo stravy, nemusí to uţ 

oznamovať vedúcej ŠJ osobne alebo telefonicky. Má tri moţnosti.  

Môţe sa odhlásiť prostredníctvom čipu priloţením na terminál, ktorý sa 

nachádza v priestoroch ŠJ (hneď pri bočných vchodových dverách). Postup 

odhlasovania je tam prehľadne popísaný.  

Druhou moţnosťou je odhlásenie prostredníctvom prehľadnej aplikácie 

„Jedáleň“ od spoločnosti SOFT-GL, ktorú si stravník (alebo rodič) môţe stiahnuť 

do svojho smartfónu. Funguje však len pre smartfóny so systémom Android. 

Stravníci preto získali aj prihlasovacie údaje do tejto aplikácie.  

Treťou moţnosťou je odhlasovanie cez internet na webovej stránke školy 

v sekcii „Jedáleň“, kde stravník pouţije tie isté prihlasovacie údaje.  

Odhlásenie je moţné len deň vopred a stravník tak musí učiniť do 14: 00 

hod.  

 

Priateľský florbalový turnaj 

 Dňa 28. 10. 2019 si naši florbalisti zmerali sily so ţiakmi ZŠ sv. Jozefa 

Nové Mesto nad Váhom v priateľskom florbalovom turnaji, ktorý sa uskutočnil 

v našej školskej telocvični. Organizačne turnaj zabezpečoval pán zástupca Mgr. 

Marek Bumbál. Obe školy postavili do boja dve druţstvá. V prvom zápase sa 

podarilo nášmu prvému druţstvu zvíťaziť v pomere 8:4. Naše druhé druţstvo sa 

taktieţ nenechalo zahanbiť a zdolalo svojho súpera 9:5. Na záver si ešte oba 

čachtické tímy „strihli“ exhibičný zápas medzi sebou.  

Naši florbalisti tak ukázali svoju silu a pripravenosť na oficiálne súťaţe. 

 

Mgr. Jozef Kerak  
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„Ţivot, láska, peniaze“ 

V našej školskej telocvični sa dňa 23. 

10. 2019 uskutočnil výchovný koncert 

s názvom „Ţivot, láska, peniaze“. Koncert 

bol zameraný na zvýšenie finančnej 

gramotnosti. Ţiaci mali moţnosť zamyslieť 

sa nad hodnotami, ktoré sú v našom ţivote 

najdôleţitejšie a navzájom ich porovnať. 

Zazneli piesne významných domácich 

aj zahraničných interpretov a deti mali moţnosť preukázať svoje vedomosti. 

Odpovedali na rôzne otázky, ktoré sa týkali našej spoločnej európskej meny, 

našej nedávnej histórie a hudby.  

Na záver sa niektorí nehanbili predviesť aj svoje tanečné schopnosti. 

Zlatým klincom programu bol „vláčik“, do ktorého sa zapojili viaceré deti. 

 

Mgr. Jozef Kerak 

Školské kolo v cezpoľnom behu 

 V piatok 27. 9. 2019 sa v areáli 

školy uskutočnilo školské kolo 

v cezpoľnom behu. Súťaţili ţiaci z II. 

stupňa v kategóriách ţiaci a ţiačky. 

Účasť bola prekvapivo vysoká, beţalo 

25 chlapcov a 20 dievčat. Trať bola 

náročná, dosť členitá a výrazným 

spôsobom preverila sily pretekárov. 

Chlapci beţali 2,5 km, dievčatá 1,5 

km.  

 Z chlapcov si najlepšie počínal Jakub Herák (7. B), na druhom mieste sa 

umiestnil Martin Surman (7. A) a tretí skončil Dávid Zámečník (7. B). 

V kategórii dievčat zvíťazila Anna Ondrejková (7. B), druhá bola Aneta Ščepková 

(7.A) a tretia Terézia Opatovská (7. B).  

 Všetci ţiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach išli našu školu 

reprezentovať na okresné majstrovstvá v Novom Meste nad Váhom. 
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Okresné kolo v cezpoľnom behu 

 V pondelok 7. 10. 2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo 

v cezpoľnom behu, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Reprezentovali nás ţiaci, 

ktorí sa na školských majstrovstvách umiestnili na prvých troch miestach 

a menovite sme ich spomenuli vyššie. Zranenú Anetu Ščepkovú nahradila Vanesa 

Chudá (5. A). 

 Tejto súťaţe sa zúčastnilo 17 škôl novomestského okresu a za kaţdú školu 

súťaţili traja beţci. Konkurencia tried bola obrovská a lepšie sa s ňou popasovalo 

druţstvo dievčat, ktoré obsadilo pekné 6. miesto. Chlapci bojovali, no nakoniec to 

stačilo len na 9. miesto. Treba však podotknúť, ţe nás reprezentovali ţiaci 7. 

ročníka a v konkurencii starších chlapcov sa nestratili. To nám dáva nádej do 

budúcich ročníkov. 

 

Mgr. Katarína Surmanová 
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Turnaj v malom futbale 

 Multifunkčné ihrisko v Čachticiach 

privítalo dňa 25. 10. 2019 ţiacke futbalové tímy 

zo štyroch základných škôl. Tie si prišli zmerať 

sily a zabojovať o postup do okresného kola. 

 Okrem domáceho tímu sa predstavili 

muţstvá zo ZŠ Podolie, ZŠ Horná Streda a ZŠ 

Stará Turá. Náš tím išiel do turnaja s jasným 

cieľom – zvíťaziť vo všetkých zápasoch a s prehľadom postúpiť do okresného 

kola. Celý turnaj organizačne viedol pán riaditeľ Mgr. Roman Puchý, ktorý si 

nezabudol vziať ani rozhodcovskú píšťalku.  

 Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým a hneď 

prvý zápas nedali domáci šancu muţstvu z Hornej 

Stredy, keď suverénne vyhrali 7:0. Proti Podoliu uţ 

to bolo o niečo náročnejšie, ale víťazstvom 

v pomere 4:2 ukázali, ţe poraziť ich  vôbec nie je 

jednoduché. Nepodarilo sa to ani ţiakom zo Starej. 

Turej. Tí dokázali s našimi uhrať aspoň remízu 3:3.  

Postupujúcich privíta v novembri Mestská športová hala v Novom Meste 

nad Váhom. Dodáme, ţe Čachtice postúpili nakoniec z druhého miesta. Získali 

rovnaký počet bodov ako Stará Turá, ktorá vybojovala celkové prvenstvo vďaka 

skóre. 

 

Zostava ZŠ Čachtice: Janšák (B), Herák, Čapoš, Boţoň, Kačány, Cagala, Tehlár, 

Helbych 

 

Konečné umiestnenie body 

1. ZŠ Stará Turá  7  (postup) 

2. ZŠ Čachtice  7  (postup) 

3. ZŠ Podolie   3 

4. ZŠ Horná Streda  0                                       

 

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Literárna vsuvka 

Priateľstvo zo srdca 

Smútok a ţiaľ v sebe bijem, 

hnev a ţivot neodbijem. 

Šťastie ma uţ opustilo, 

no priateľstvo zas oţilo. 

 

Priateľstvo to obnovilo, 

srdce ma zas oţiarilo. 

Rodina mi zdravie dala, 

nenávisť som oklamala. 

 

Ja uţ zase znova ţijem, 

radosť ja uţ neodbijem. 

Škola mi zas šancu dala 

a ja som zase šťastná, zdravá. 

 

Priateľstvo to obnovilo, 

srdce ma zas oţiarilo. 

Rodina mi zdravie dala, 

nenávisť som oklamala. 

 

Alexandra Hladká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţivot je rodina 

Ţivot je rodina, priateľstvo a láska, 

srdce mi od radosti praská. 

Potrebujem zdravie, šťastie, 

spokojnosť 

a to len pre radosť. 

 

V ţivote nastala aj nenávisť, 

rieši sa len faloš a závisť. 

Nechceme aj smútok, 

taký je ţivot, boj aj útok. 

 

Aneta Gabrišová 
 

 

Ţivot je boj 

Ţivot je boj, 

preto je vţdy dobré,  

keď máš od všetkých pokoj. 

Láska začína peknými chvíľami 

a končí veľkými chybami. 

Keď som sám, som hrdina, 

no nikdy nezabúdam, ţe 

najdôleţitejšia je rodina. 

Niekedy mávam smútok, 

toto je z môjho srdca kúsok. 

 

Daniel Gabriš
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Testovanie 5 

 V stredu 20. 11. 2019 sa uskutočnil celoslovenský  test pre ţiakov piateho 

ročníka, ktorý poznáme pod ľudovým názvom monitor. Ţiaci písali dva testy. Ráno 

začínali testom z matematiky a po prestávke pokračovali testom zo slovenského 

jazyka a literatúry. Na riešenie kaţdého testu mali 60 minút. Na priebeh 

testovania dohliadal aj externý dozor z okolitých škôl. Monitor prebehol 

v poriadku a bez problémov.  

 V testoch mali ţiaci moţnosť preukázať svoje vedomosti, ktoré nadobudli 

na I. stupni. Pred samotným monitorom však absolvovali v rámci vyučovania 

prípravu na testovanie pod vedením učiteľov týchto predmetov. Oficiálne 

výsledky budú k dispozícii v decembri. Vyučujúci si však so ţiakmi testy prejdú aj 

počas vyučovacích hodín a budú tak vedieť (neoficiálne) percentuálnu úspešnosť 

oveľa skôr.  

 

Mgr. Jozef Kerak 

 

 


