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Vážení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach prvého čísla nového školského časopisu 

„Sednička“. Po niekoľkých rokoch sme sa rozhodli obnoviť vydávanie 

školského časopisu pod iným názvom a naši redaktori z mediálneho krúžku 

sú pripravení prinášať Vám témy zaujímavé, veselé, vtipné aj vážne. 

 Časopis je určený nielen žiakom, ale aj dospelým čitateľom z radov 

rodičov aj širšej verejnosti, ktorá tak bude mať možnosť oboznámiť sa 

prostredníctvom našich reportáží nielen so životom na našej škole.  

 V aktuálnom prvom čísle nájdete rozhovor s pánom zástupcom 

riaditeľa o elektronickej triednej knihe. Škola privítala piatich nových 

učiteľov. V každom čísle sa budeme snažiť jedného z nich osloviť a niečo 

bližšie sa o ňom dozvedieť.  Nebude chýbať ani šport a žiaci sa na týchto 

stránkach budú prezentovať aj vlastnou umeleckou tvorbou. Veríme, že sa 

Vám budú páčiť aj ďalšie témy, ktoré pre Vás prinesieme. 

 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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Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 

 A už je to tu! Prázdniny sa skončili a my sme opäť zasadli do 

školských lavíc. Mnohým z nás sa veľmi nechcelo, no niektorí sa tešili, že sa 

opäť stretnú so spolužiakmi, ktorých dlhšie nevideli. Tento školský rok 

bude výnimočný nielen pre našich prváčikov, ktorí tak začali dlhú 

deväťročnú púť,  ale aj pre piatich nových učiteľov. Prajeme im, aby sa im 

u nás páčilo. 

 Dňa 3. 9. 2018 prostredníctvom školského rozhlasu privítal žiakov, 

učiteľov a všetkých nepedagogických zamestnancov pán riaditeľ Mgr. 

Roman Puchý. Predstavil aj nové učiteľské posily, ktoré doplnili 

pedagogický zbor a zaželal žiakom veľa úspechov pri štúdiu v novom 

školskom roku.  

 Dajme teda definitívne zbohom letným prázdninám a pustime sa 

všetci do práce, ktorá možno pre mnohých z nás nebude až taká 

jednoduchá. No staré africké príslovie hovorí, že more bez vĺn nevychová 

dobrých námorníkov.  

 Redakcia školského časopisu želá všetkým žiakom, aby úspešne 

absolvovali aktuálny školský rok a zároveň želá aj učiteľom veľa pevných 

nervov a trpezlivosti pri „výkone služby“:) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Kerak Prváčikovia prvýkrát v školských laviciach 
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Práca v mediálnom krúžku 

 Úlohou mediálneho krúžku je v prvom rade písanie a vydávanie 

školského časopisu „Sednička“.  Sú tu zastúpení žiaci zo všetkých ročníkov  

na  II. stupni, no poväčšine sú to dievčatá. Každé dva mesiace sa budú 

snažiť pre vás pripraviť nové vydanie.  

 Redakčná rada zasadá každú stredu o 14:00 hod. Prvé zasadnutie sa 

uskutočnilo 19. 9. 2018. 

 Sídlo našej redakcie je v počítačovej učebni, kde majú redaktori 

k dispozícii modernú techniku na to, aby mohli toto školské periodikum 

tvoriť. Tu môžu naplno uplatniť svoju kreativitu aj fantáziu. 

 Pripomenieme, že školský časopis na našej škole nie je žiadna 

novinka. Obnovujeme jeho vydávanie po šiestich rokoch a rozhodli sme sa 

zmeniť aj názov. Pod názvom „Záškoláčik“ vychádzal v rokoch 2009 - 2012. 

V roku 2002 vychádzal pod názvom „Jablonka“, no keď sa pozrieme hlbšie 

do histórie, zistíme, že ZŠ Čachtice vydávala časopis aj v minulom režime 

pod názvom „Lúč“. Všetky tieto archívne čísla nájdete na stránke našej 

školy v sekcii „Školský časopis“. 

 Práca redaktorov však nezačína ani nekončí na mediálnom krúžku. 

Správny školský reportér - novinár nepracuje iba v škole, ale aj doma, resp. 

v teréne, a preto musia byť naši žiaci pripravení kedykoľvek reagovať na 

akékoľvek podnety a témy, ktoré sa k nim 

dostanú. Horlivého novinára nezaujímajú 

prestávky, víkendy alebo prázdniny. Musí 

sledovať dianie okolo seba a mať „dobrý 

nos“ na zaujímavosti. 

 Streda teda plní funkciu akéhosi 

poradného zasadnutia redakčného tímu, 

kde budú žiaci svoje postrehy sumarizovať, 

spisovať a vytyčovať si stratégiu ďalšej 

práce. 
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 Sekundárnou funkciou mediálneho krúžku je aj oboznamovanie sa 

s ďalšími druhmi médií. Naši členovia si vyskúšajú aj prácu s videom, 

strihom, zvukom, prípadne vizuálnymi efektmi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Kerak 

 

Interview s Mgr. Marekom Bumbálom o elektronickej 

triednej knihe 

 Nášho pána zástupcu sme navštívili v tichosti zborovne 

s nevyrieknutými otázkami. Po rozhovore nám bolo jasné, že ručnému 

písaniu a plytvaniu papiera je už nadobro koniec. Po zavedení elektronickej 

žiackej knižky (EŽK) v minulom školskom roku sa škola naďalej digitalizuje 

a pedagógovia začali používať už aj elektronickú triednu knihu (ETK). 

Uberáme sa teda správnym, moderným a ekologickejším smerom. 

Používaním EŽK  a ETK šetríme životné prostredie aj prácu pedagogickým 

zamestnancom. 

Prečo sa škola rozhodla používať elektronickú triednu knihu? 

Už viac rokov sme rozmýšľali nad zavedením elektronickej triednej knihy (ETK), 

tak sme sa snažili zabezpečiť potrebnú počítačovú techniku pre jednotlivých 

učiteľov a tento školský rok sme túto modernú pomôcku začali používať. 
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Aké z toho plynú výhody (resp. nevýhody) pre učiteľov a pre školu 

v porovnaní s papierovou formou triednej knihy? 

Hlavnou výhodou je, že ak sa niekto pomýli v zápise, je to ľahko opraviteľné. 

Ďalšou veľkou výhodou je, že program automaticky vypisuje všetko,  čo sme 

doposiaľ museli ručne vypisovať a počítať. Nevýhodou je zatiaľ iba to, že sa 

musíme všetci poriadne v tomto systéme naučiť pracovať. 

Aké sú zatiaľ reakcie vyučujúcich na túto novú funkciu? 

Myslím, že pozitívne. 

Môžete nám v skratke popísať, ako približne funguje zapisovanie do ETK 

v praxi? 

Učiteľ sa prihlási pomocou svojich prihlasovacích údajov a následne si klikne 

v svojom rozvrhu na danú hodinu, kde zapíše potrebné údaje. 

Ak učiteľ zapíše konkrétnu tému alebo učivo ETK, môže si aj rodič doma 

pozrieť, čo preberali žiaci v daný deň? 

Túto možnosť rodičia nemajú. 

Zálohujú sa údaje niekde na serveri, v prípade, že by systém spadol, resp. 

bol by terčom kyberútoku? 

Údaje sa zálohujú na serveri prevádzkovateľa, kde si myslím, že sú dostatočne 

chránené. 

Plánuje škola po EŽK a ETK zaviesť do budúcnosti aj iné elektronické 

funkcie, ako napr. prihlasovanie na obed do školskej jedálne? 

Nad danou možnosťou sme zatiaľ nerozmýšľali.  

 

Vanesa Kubicová a Linda Čepcová 
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Varíme s p. učiteľkou Lopaškovou 

 Dňa 20. 9. 2019 sme sa stretli na prvom 

varení, na ktoré sme sa veľmi tešili. Krúžok varenia 

vedie p. učiteľka Lopašková, nová posila 

pedagogického zboru. Je určený pre žiakov 5. a 6. 

ročníka. Pani učiteľka je pekná, mladá, milá a  vie 

variť. Na prvom stretnutí s nami urobila výborné 

rajčinové aj syrové špagety. Boli veľmi chutné. 

Mňam! 

 Postup na prípravu bol jednoduchý a rýchly. 

Navzájom sme si rozdelili úlohy a pustili sa do 

práce. Pani učiteľka rozdeľovala  a organizovala. Všetci poslúchali a tešili 

sa na výsledné dielo. 

 Všímali sme si, aké ingrediencie sa do 

syrových a rajčinových špagiet dávajú. Veľa 

sme sa od pani učiteľky naučili. 

 Na záver sme umyli riad, upratali 

kuchynku a vychutnali dobré jedlo. Ak by mal 

niekto záujem o recept, nech kontaktuje Hanku 

Holodňákovú a Rebecu Nyilasovú.  

 Zároveň sa tešíme na ďalšie dobroty. 

Nabudúce sú na programe lievance.  

 

Hanka Holodňáková a Rebeca Nyilasová



SEDNIČKA 7 

 

Literárna vsuvka 

Vtáča                                     Kyberšikana 

Keď sa vtáča narodí,    Šikana je zlá vec,   

mama ráno odletí.     pôjdem radšej na pokec. 

Potravu zháňať,     Spieval nám o tom Robo Papp, 

aby sa mohli napapať.    bol to celkom super chlap. 

 

Vtáča od strachu píska,   Zaspieval nám pesničky, 

že uvidelo veľkého psiska.   povedal aj poučky, 

Z hniezda padlo vtáčatko,   že si máme v tomto svete 

včas zachránil ho otecko.   dávať pozor na internete. 

 

Jarmok      Kvet  

Tento víkend bol jarmok,   Odtrhla som si kvet, 

býva len raz za rok.    bol veľký ako svet. 

Stánkov tam bolo dosť,    Mamine som ho dala, 

každý pre radosť.    lebo si ho priala. 

        

Sladkosti tam boli tiež,    Mamina sa potešila,  

pár desiatok eur minieš.   hračky mi za to nakúpila. 

Kolotoče sa s nami krútia   Ja sa veľa hrám, 

a naše žalúdky smútia.    filmy rada pozerám. 

 
Radka Pardavá a Sabinka Balážová  Nikola Hrnčáriková 

 

Mediálny krúžok     Dušičky 

 

Na mediálnom krúžku    Už sú tu Dušičky, 

zažívame veľkú fušku.    spomínajú babičky. 

Musíme stále písať,    Sviečky ideme zapaľovať 

aby ste mali čo čítať.    a cintoríny navštevovať. 

 
Radka Pardavá a Sabinka Balážová  Radka Pardavá a Sabinka Balážová 
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Cvičenie OŽAZ (Ochrana života a zdravia) 

 Bol krásny slnečný deň. 

Priam ako stvorený pre 

cvičenie OŽAZ. Nikto by 

neuveril, ako sa tak 

fantastický výlet mohol 

zvrtnúť na zachraňovanie 

napuchnutých uší. Ako sa to 

stalo? Jednoduché 

vysvetlenie.  

 My, žiaci z 8.A a 8.B, sme si spravili turistický výlet na miestnu vodnú 

priehradu a čakalo nás neobyčajné prekvapenie. Na priehrade jedného 

nášho spolužiaka poštípala včela priamo do ucha. Zachraňovala ho pani 

učiteľka Poláková aj s jej hojivou mastičkou. Nebolo to však jediné 

prekvapenie, ktoré nás v ten deň čakalo.  

 Už si pekne opekáme a potichu vydychujeme náš zážitok so včelami, 

keď sa objaví z ničoho nič pri nás auto a v ňom miestni poľovníci, ktorým 

patrí strelnica, kde sme sa utáborili. Našťastie nás nevyhnali a boli veľmi 

tolerantní, a tak sme nakoniec šťastne dokončili opekanie. Upozornili nás, 

že nabudúce treba dopredu ohlásiť, že sa budeme zdržiavať na ich 

pozemku.   Nasledovala teoretická prednáška o prvej pomoci, ktorú viedla 

p. učiteľka Poláková. Okolo obeda sme sa unavení a šťastní vrátili do školy 

aj s tajnou informáciou, kde býva p. učiteľka Halienková, ktorú sme stretli 

na ceste späť. 

 Odnášame si pekné spomienky 

z pohodového dňa, no bohužiaľ aj trpkosť 

v srdci, že sme v prírode videli aj to, čo tam 

nepatrí.  Niektorí obyvatelia Čachtíc si totiž 

nevážia krásnu prírodu, ktorú majú okolo seba. 

 

Vanesa Kubicová 
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Interview s pánom učiteľom Mgr. Jančičekom  

 Medzi nových učiteľov na našej škole patrí aj Mgr. Martin Jančiček. 

Učí matematiku, fyziku a geografiu. Chceli sme sa však o ňom dozvedieť 

niečo viac. 

Byť učiteľom bolo vašou vysnívanou prácou, alebo ste mali inú  vysnívanú 

prácu? 

Do štvrtého ročníka na gymnáziu som nemal túžbu byť učiteľom. Na základnej 

škole som túžil  pracovať na družstve a starať sa o zvieratá. 

Podľa čoho ste sa rozhodovali pri voľbe povolania? 

Nechcel som sa v živote nudiť, každý deň v škole je iný od toho 

predchádzajúceho. 

Ste spokojný so svojou triedou? 

Som veľmi spokojný so svojou triedou, je to moja krvná skupina. 

Čo by ste chceli zmeniť na tejto škole? 

Založil by som miestnosť s posteľami na poobedný odpočinok. 

Čo sa vám páči na predmetoch, ktoré učíte?  

Na matematike sa mi páči prežívanie radosti z vypočítaných príkladov. 

Vidíte nejaké rozdiely medzi dnešnou generáciou a tou predošlou? 

Ja ako mladý učiteľ zmeny  v správaní žiakov nepozorujem. 

Nikdy ste neľutovali, že ste sa rozhodli pre učiteľstvo? 

Každé ráno, keď sa zobudím, tak to ľutujem. 

Čomu sa venujete vo voľnom čase? Aké máte koníčky? 

Mám rád šport, behanie, plávanie, basketbal, rád okopávam záhradu, čítam knihy. 

Kde ste študovali? 

V Bratislave na Univerzite Komenského. 

Aké je vaše motto? 

Nikdy sa nevzdávaj.                                                                   Linda Čepcová 
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Minecraft – počítačový fenomén 

 Vznikol v Londýne v roku 2009 a  prvá verzia Minecraftu vyzerala asi 

ako dnes, len s menšími úpravami. Stromové koruny boli zelené a drevo bolo 

hnedé a biele. Tráva bola „bodkozelená“ a niektoré ostrovy lietali a tiekla z 

nich voda a láva.  

 Keď švédsky programátor Markus Persson hral hru Infiniminer, 

rozhodol sa vytvoriť podobnú hru.  Hra pozostávala len z dvoch 

komponentov: hliny a kameňa, ktoré mali textúry ako v notchovej hre 

RubyDung.  Markus opustil svoje zamestnanie, aby mohol tvoriť svoju hru. 

Prvá verzia vydaná na verejnosť bola Pre-classic rd-132211 (Originálne 

0.0.0a) 13. mája 2009. Už o dva dni stihol dať Minecraftu názov aj 

výzor.  Za ďalších pár dní pridal do hry aj vodu.  

 16. mája 2009 bola hra vydaná pod verziou 0.0.9a. V tomto istom 

roku založil aj svoju spoločnosť Mojang AB. Minecraft bol vylepšovaný 

z prvého bodu do súčasnej podoby. Veľa žiakov našej školy tejto 

„kockovej“ hre podľahlo. 

Chvíľa kraftenia: 

kameň kameň kameň 

kameň luk kameň 

kameň kameň kameň 

 

   

 uhlie  

 palička  

 

   

 redstone  

 fakľa   

 

 

Dominik Holla 

lata lata lata 

 palička  

 palička  

Porovnanie hry z roku 2009 a 2017 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mojang
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/Markus_Persson
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Vtipné príbehy 

Mama a dcéra 

Mamička číta dcérke na dobrú noc rozprávku, aby zaspala. Po pol hodine 

jej dcéra hovorí: ,,Mami, nemohla by si si ísť čítať niekam inam? Ja už 

chcem spať!“  

Rebeca Nyilasová  

O Adamovi a babičke 

Ide Adam s babičkou na zmrzlinu a na chodníku nájde päťdesiat eur. Pýta 

sa babičky: ,,Babi, môžem si zobrať tento peniaz?“ A babička mu odpovie: 

,,Nie! Zo zeme sa veci nezbierajú!“ Idú od zmrzliny, babička spadne a povie 

Adamkovi: ,,Adamko, prosím ťa, pomôžeš mi vstať?“ A Adamko odpovie: 

,,Nie! Zo zeme sa veci nezbierajú!“ 

Hanka Holodňáková  

Vtip zo života 

Jedného dňa som išla s mojím ocinom do supermarketu. Povedal mi, že mám 

počkať pri regáli s pečivom. Keď odišiel, spoza regálu sa ukázal chlap ako 

hora. Mal červený kabát po kolená, červenú čiapku s bielym brmbolcom, 

čierne okuliare a bol veľmi tučný. A ja som z ničoho nič vykríkla: ,, Santa 

Claus!“ Našťastie to nepočul. A odvtedy sa supermarketom vyhýbam. 

Hanka Holodňáková 

O dcére a mamičke 

Dcéra sa hrá s bábikami a ukladá ich spať. Mamička príde za dcérkou 

a hovorí jej: ,,Miláčik, ale bábiky sa ešte neokúpali.“ A dcérka jej odpovie: 

,,Ja viem! Ale ja nechcem, aby mali taký ťažký život ako ja!“ 

Hanka Holodňáková  
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Výchovný koncert - Kyberšikana 

 Dňa 1. 10. 2018 u nás na škole vystúpil známy 

slovenský spevák Robo Papp. Jeho výchovný 

koncert bol zameraný na tému Kyberšikana. 

Výchovné koncerty sa u nás uskutočňujú každý rok. 

Avšak vždy s rovnakým poslaním – poučiť nás 

o nástrahách, ktoré číhajú na mladého človeka na 

každom kroku. Robo Papp nám rozprával rôzne 

vlastné skúsenosti so šikanou, ktorú zažil na vlastnej koži, keď bol v našom veku 

a dokázal jej čeliť. 

 Kútiky úst nám vyliezli mierne hore, keď sme si 

vypočuli, ako ho spolužiaci dali do skrinky a zamkli. 

Našli sa aj odvážlivci z našej školy, ktorí sa nebáli 

povedať, čo sa prihodilo im a vymenili si tak s ním 

svoje skúsenosti.  Do všetkého hrala pohodová hudba 

a panovala príjemná atmosféra. Síce sa u nás koná 

hudobný koncert pravidelne,  ale povedzme si 

úprimne: „Kto by sa netešil na odloženú písomku alebo 

diktát?“ 

 

Európsky deň jazykov  

 Na našej hodine ruštiny sme dňa 26. 9. 

oslávili Európsky deň jazykov. Zábava ako nikdy. 

Síce sa to vôbec ruštiny netýkalo,  no aj tak bolo 

toto hádanie správnych a nesprávnych odpovedí 

nesmierne vtipné.  

 Najlepšie na tom asi bolo to, že sme nikdy 

nevedeli, kto presne vyhrá. Raz víťazili tí, ktorí 

boli na poslednom mieste, raz zase tí, ktorí boli na prvom. Tentokrát sa však 

nakoniec radovalo ženské komando. Nie nadarmo sa hovorí, že odhodlané ženy 

neporazíš. Celú aktivitu nám pripravil a viedol PaedDr. Martin Vaszarab. 

Ďakujeme za inšpiratívnu hodinu a skvelú zábavu. 

Vanesa Kubicová 
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„Svadba“ v škole 
 

 V prvý októbrový štvrtok sa v 8. B 

konala svadba. Viliam Herák si „akože“ bral 

za manželku spolužiačku Kristínu 

Hargašovú. Celá slávnosť sa uskutočnila 

v rámci hudobnej výchovy a zorganizovala 

ju pani učiteľka Mgr. Obadalová. Nevesta 

bola oblečená v krásnej bielej sukni 

doplnenej ružovou blúzkou. Ženích mal na sebe bielu košeľu s čiernou kravatou. 

 Najprv sme išli vypýtať nevestu, potom sme sa všetci presunuli do 

„kostola“ a svadba  mohla začať. Tam Matej Uhlárik dvojicu zosobášil.  Netrvalo 

to ani päť minút a manželia boli svoji. Svoje áno si povedali v malom kostolíku na 

konci chodby. Nasledovalo čepčenie a na konci nechýbala ani typická ľudová 

tancovačka. Celou svadbou nás sprevádzali známe ľudové piesne. Zazneli aj 

svadobné pesničky, ktoré zahrala na klavíri naša pani učiteľka. Veľmi pekne jej 

ďakujeme za spestrené vyučovanie. 

 

Lukáš Líška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čepčenie a tanec mladomanželov 
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ŠPORT 

Reprezentant v cyklokrose a cross country - Martin Surman 

 Sme radi, že sa naša škola môže pochváliť 

úspešnými vrcholovými športovcami, ktorí robia 

dobré meno svojej škole, obci a rodine, 

a zúčastňujú sa aj športových súťaží, ktoré 

neorganizujú len základné školy.  

 Jedným z nich je aj Martin Surman, žiak 6. 

ročníka, ktorý sa zúčastňuje prestížnych 

celoslovenských súťaží v pretekoch horských bicyklov. Je to taký náš 

„čachtický Peter Sagan“. 

 V minuloročnej sezóne 2017 dosiahol skvelý výsledok, keď na 

Majstrovstvách Slovenska skončil na 2. mieste a stal sa vicemajstrom.      

V aktuálnej sezóne 2018 súťaží v kategórii „mladší žiaci“. V disciplíne 

„cross country“ (XCO) už absolvoval nasledujúce podujatia. 

 
SLOVENSKÝ POHÁR V XCO 

Uskutočnilo sa 10 kôl, zúčastnil sa všetkých. 

Najlepšie umiestnenia: Košice – 2. miesto, Bratislava 

– 4. miesto, Turčianske teplice – 5. miesto, Drozdovo 

– 7. miesto, Majstrovstvá Slovenska v XCO 

Podbrezová – Osrblie – 6. miesto. 

Konečné umiestnenie – 5. miesto. 

 

DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA (SAGAN TOUR) 

Uskutočnilo sa 9 kôl, zúčastnil sa všetkých. 

Najlepšie umiestnenia: Lučenec – 3. miesto, Nitra – 5. 

miesto, Žilina – 4. miesto, Kežmarok – 4. miesto. 

Považská Bystrica – 4. miesto, Trnava – 5. miesto. 

Konečné umiestnenie – 4. miesto. 

 

CYKLOKROS  

Začal 30. 9. 2018 a končí 2. 12. 2018.  

Zatiaľ sa uskutočnili 3 kolá: 

Poprad – 4. miesto, Levoča – 4. miesto, Raková pri Čadci – 4. miesto. 

Cyklokros vyvrcholí 2. 12. 2018 Majstrovstvami Slovenska v Banskej 

Bystrici, tak budeme držať palce, nech sa podarí prvá trojka. 
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HORSKÉ BICYKLE – jednorazové preteky 

Novomestský superbiker – 1. miesto, Novodubnický superbiker – 3. miesto, 

Ivanka pri Dunaji – XCO – 1. miesto, Detská Považská cykloliga - Praznov – 1. 

miesto, Pružina - 3. miesto. 

 

Jozef Kerak 

 

Maťo s trofejami za sezónu 2017 

Najväčší úspech v doterajšej kariére – 2. miesto na MSR 


