
 
 

 

 

Časopis ZŠ Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach 

3.vydanie/ III. Ročník 

Jún 2012 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Milí naši čitatelia, ani sme sa nenazdali a už je tu jún. O necelé dva týždne sa môžeme tešiť na 

letné prázdniny, ktoré si určite každý užijeme, či už na dovolenke niekde pri mori, alebo v 

letných táboroch. Ešte tento týždeň musíme trošku “zamakať” a učiť sa na posledné písomky. 

Ale teraz nechajme ešte jún júnom a poďme si prečítať články o akciách našej školy.  
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Piatok, 13. apríla, sa uskutočnila zbierka, ktorá nesie názov Deň narcisov. Všetci sme 

mali možnosť prejaviť podporu dobrovoľným príspevkom v boji proti rakovine .Vieme o tom, 

že táto zákerná choroba zabíja milióny ľudí a možno práve preto sa cítime voči nej takí 

bezmocní. 

 Naša škola sa do tejto zbierky zapája už niekoľko rokov. Každý rok sa dobrovoľníkmi 

stávajú žiaci deviateho ročníka . Tento rok sa deviataci rozdelili na 2 skupiny, ktoré mali na 

starosť pani učiteľky Mgr. Majerníková a Mgr. Kinská . Všetko prebehlo v poriadku a naši 

deviataci spolu vyzbierali okolo 760 eur. 
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Tento 

rok bol v našej škole Deň učiteľov 

výnimočný tým, že naši deviataci zastúpili 

učiteľov na niektorých hodinách, čím si 

vlastne skúsili byť učiteľmi. Zistili, že to 

nie je vôbec ľahké. Na prvom stupni boli 

zastupovať 4 hodiny, samozrejme s malou 

výpomocou a radami učiteľov. Na druhom 

stupni zastupovali iba nejaké hodiny, 

pretože druhý stupeň je druhý stupeň. Pani 

učiteľky a učitelia si zatiaľ mohli ísť 

sadnúť na kávičku do kaviarne Úsmev, kde 

dostali kvet za ich úžasné učiteľské 

schopnosti. Dúfame, že sa tento nápad ujal 

 a takúto malú výpomoc budú robiť 

deviataci aj ďalšie roky. Takže nám 

nezostáva nič iné iba zaželať našim 

učiteľom krásny sviatok a pevné nervy na 

hodinách. Vieme, že to s nami nemáte 

ľahké.  
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Aj 

naša škola si pripomenula 22. marec. 

Niektorí žiaci chodili po škole a ponúkali 

pohár vody. Chodili aj do tried, kde sa 

žiaci mohli zapojiť do súťaží – pitie vody z 

pohára cez slamku na čas, správny odhad, 

koľko vody je vo fľaši. 

Najrýchlejšie sa podarilo vypiť pohár D. 

Srncovi, A. Kubáňovi a V. Sučanskému.  

6. B  získala diplom za najpresnejší odhad. 
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Deň Zeme sa začal oslavovať po tom, ako 

vedci a ekológovia v USA demonštračne 

vyzvali ku spoločnému celosvetovému 

úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju 

robí jedinečnou.  

Je to sviatok, ktorý sa každoročne koná 22. 

apríla. Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako 

miliarda ľudí v 175 krajinách sveta, a preto 

si aj naša škola spomenula   na našu 

planétu.    V pondelok, 23.apríla, po tretej 

vyučovacej hodine sme začali upratovať 

okolie našej školy. Do tohto upratovania sa 

zapojili žiaci 1. až 9 - teho ročníka. Každý 

ročník mal určenú časť školského dvora. 
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Aj naša škola žije hokejom! 

 

elé Slovensko žilo majstrovstvami sveta v hokeji. To isté sa dá povedať aj o našej 

škole. Keď naši chlapci hrali zápas s favorizovanou Kanadou, celá škola sa postupne 

zišla na druhom poschodí našej školy, kde sa premietal spomínaný zápas. 

Bolo to pre nás naozaj veľmi vzrušujúce, lebo 

sledovanie hokeja v škole sa len tak nevidí. Všetci 

sme si na chodbu priniesli vlastnú stoličku, usadili 

sme sa a fandili sme. Keď naši hokejisti dali gól, 

všetci sme vykríkli, až sa otriasla celá škola. Nad 

Kanadou sme vyhrali 4:3.To nás veľmi potešilo a 

domov sme išli s úsmevom na tvári a už sme sa 

tešili na ďalší zápas. 

 

tvrťfinálový zápas, po ktorom sme vyradili jedného z 

najväčších súperov a tím, ktorý bol tipovaný na víťaza 

majstrostiev sveta. Kanada poskladala štyri vyrovnané 

päťky z kvalifikovaných hráčov, ktorých sa nám aj tak 

podarilo zdolať. Naši hráči odohrali výborný zápas, o čom 

svedčia aj góly, ktoré dali Kopecký, Šatan, Bartovič a Handzuš. 

Tak ako celé Slovensko, sme fandili aj my v škole. Uvoľnili sme 

sa z posledných hodín. Väčšina žiakov mala aj dresy, trúby, 

čiapky a šály. Z nášho víťazstva sme sa nesmierne tešili a mali 

sme nesmiernu radosť, že ideme zdolať Čechov.      kr 
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Záľúbený chlapček   Zaľúbený kvet 

Zaľúbil sa chlapček do víl,   V záhrade rástol sám, 

dohodli sa ako motýľ,    volal sa pán Tulipán. 

Že sa budú do smrti milovať,   Ale prišla Anička, 

ako sa len bude dať.    červené mala líčka. 

Postavili dom      Odtrhla ten tulipán, 

a bývali v ňom.    aby tam nebol sám. 

Blašková P.     Dala ho do vázičky 

do svojej izbičky.   Blahová N. 

 

ZAĽÚBENÝ ZAJAC     CHLAPEC 

Našiel zajac kapustičku,    Krásny chlapec, stoj! 

postoj mi tu na chvíľočku,    Ak zastavíš, budeš možno môj. 

pretože Ťa milujem,     Potom mi do vlasov zapichni ružičku 

od lásky Ťa celú zjem.    a ja Ťa z lásky pohľadím po líčku. 

Chytilová L.      Brídziková Z.   

 

Zaľúbený motýľ 

  Zaľúbil sa motýľ Kvet. 

Už vie o tom celý svet.   

Zaľúbil sa do Aničky, 

čo má rada biele ružičky. 

Celý deň si pospevuje 

a pri tom si poletuje.  Černoková L. 



 

 
 

 

 

 tento rok sme ku Dňu matiek 

pripravili program. Začali sme 

s výrobou darčekov. 

Mamičkám sme uplietli košíky z 

novinových trubičiek. Usilovne sme na 

nich pracovali na hodinách krúžku Šikovné 

ruky. Dalo nám to veľa práce, no výsledok 

našej námahy bol pekný. Popritom sme 

nacvičovali program. Do programu sme 

zakomponovali tance, básne, piesne a 

scénku. 

Generálku sme mali tesne pred 

vystúpením. Ale ako by to bolo, keby naše 

mamičky počas vystúpenia vyhladli a my 

by sme pre ne nič nemali? A tak sme pre 

ne pripravili malé občerstvenie – pizza 

roládičky a banány v čokoláde. 

Po dopečení roládičiek prichádzali 

mamičky, usadili sa v našej triede. 

Vystúpenie mohlo začať. Po privítaní sme 

zarecitovali básničky, zaspievali pesničky, 

zatancovali a program sme ukončili 

scénkou o kvetoch. Mamičky sa na nás 

stále usmievali a ku koncu sme im 

odovzdali naše darčeky. 

 

 

ento rok sme tiež pripravili Deň matiek. Urobili sme aj darčeky – košíky, s ktorými nám 

pomohla pani učiteľka. 

Robili sme banány v čokoláde. Ten, kto nemá rád sladké, mohol si pochutiť pizzovou roľkou. 

Pripravili sme si scénku “ Kytička pre mamičku”. Kostýmy sme si začali nosiť oveľa skôr, no 

niektorí to ledva, ledva stihli. Programom nás spevádzali Emmka a Adrián. Okrem divadielka 

sme tancovali, recitovali a aj spievali. Mamičky nám veľmi tlieskali a boli veľmi šťastné a 

dúfam, že budeme mať Deň matiek aj o rok. 
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FUTBAL 

Na krajskom kolo vo veľkom futbale sme obsadili pekné 2. miesto. Pred nami skončila 

favorizovaná Myjava. Aj po tomto turnaji sme pokračovali skvelými miestami. U nás v 

Čachticiach sa konalo oblastné kolo malého futbalu, kde sme všetkých “ prevalcovali” a jasne 

sme postúpili ďalej. V Novom Meste nad Váhom to už také jednoduché nebolo. V 

rozhodujúcom zápase sme s Beckovom prehrali 3:2, preto sme obsadili 2. miesto. Ani mladší 

žiaci nás nezahanbili, obsadili 2. a 3. miesto. 

 

FLOORBAL 

Ako každý rok aj tento sa konal turnaj “Orion Cup” starších a mladších žiakov. Starší žiaci 

získali 3. miesto a mladší 4. miesto. 

 

HOKEJBAL 

“ Street hockey”- už po druhýkrát sa konalo okresné kolo hokejbalu u nás v Čachticiach. 

Tento rok k nám prišla iba jedna škola a to ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom. V zápase 

sme vyhrali 8 : 3 a postúpili sme na krajské kolo do Trenčína. 

 

STREĽBA 

Strelecká súťaž sa konala na Starej Turej, ale tu sa nepostupovalo. Naši 

strelci obsadili výborné prvé dve priečky zásluhou Dávida Bublavého a 

Viktora Sučanského. V piatok, 4. mája, sa konal už tradičný branný pretek na strelnici v 

Beckove. Súťažilo sa za nepriaznivého počasia. Skončili sme na 4. mieste. Mohli sme aj 

postúpiť, ale hlavný rozhodca nás oklamal v poslednej disciplíne. 

Ani v 2. polroku sme nezahanbili našu školu športovými aktivitami a dosiahli sme veľa 

dobrých výsledkov a všetkým sme ukázali, že sme výborní športovci. 
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