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Milí naši spolužiaci,  

ani sme sa nenazdali a už sme opäť v škole. Teplé letné dni sa skončili a je čas vrátiť 

sa do školy. Po dvoch mesiacoch odpočinku a šantenia musíme oprášiť naše vedomosti 

a zaprášené aktovky. Tento školský rok bude pre niektorých v našej škole prvý, pre 

niektorých posledný a pre niektorých taký, ako tie ostatné. 

5.septembra sme mali možnosť medzi nami privítať malých prváčikov príhovormi 

a básničkami. Medzi nami sme privítali aj nového pána riaditeľa Romana Puchého, ktorý si 

vymenil pozíciu zástupcu s bývalým pánom riaditeľom Milanom Šickom. Ten našej škole 

„kraľoval“ 10 rokov. 

My veríme, že zažijete príjemné okamihy počas Vášho vzdelávania a budete sa tešiť 

z dobrých výsledkov Vašej práce. V škole trávite dlhý časť života. Preto tento čas 

nepremárnite!                                                                            

Príjemné čítanie                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

Vaša redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré učia slovenský jazyk a dohliadajú na to, aby v našom 

časopise neboli chybičky. 

 

 



Najkrajšia  tekvica 

Súťaž o najkrajší jesenný výtvor dopadla veľmi dobre, čomu nasvedčovali usmiate 

tváre detí z prvého stupňa. Mohli ste vidieť 

rôzne strašidlá, príšery a mnohé iné 

originálne výtvory vyrobené šikovnými 

ručičkami našich detí z prvého stupňa. Čo 

k tomu potrebovali? Nič, len svoju fantáziu, 

prírodný materiál jesene a tekvice. 

Výstavku ste si mohli pozrieť  na chodbe 

oproti zborovni. Deti v škole mali      za 

úlohu vybrať najkrajšie dielko.  

Prvé tri miesta boli ocenené. Na 1. mieste 

s počtom hlasov 23 bol Matej Kolník zo 4. B. Na 

2. mieste s počtom hlasov 22 skončil Patrik 

Ščepka z 2. B a 3. miesto obsadila 

s počtom hlasov 21 Mirka Škytová zo 4. 

A. 

Nesmieme však zabudnúť na ostatné deti, 

ktoré síce nevyhrali, ale mali tiež veľmi 

pekné práce. Za vašu účasť Vám ďakujeme!  

 
 
 



FIDLIKANTI 

 

V piatok, 21. októbra, sa na našej 

škole uskutočnil výchovný koncert. 

Zavítala k nám skupina Fidlikanti. Niektorí 

žiaci mali možnosť naučiť sa odzemok. 

Ako sme zistili, nie je to také ľahké. Celú 

hodinu sme počúvali známe ľudové piesne 

z rôznych kútov Slovenska. Dozvedeli sme 

sa, že cimbal má viac ako 100 strún. 

Okrem toho mali žiaci možnosť zahrať si 

na ňom. Nakoniec sme si všetci zatlieskali 

a zaspievali z plného hrdla. Podľa nás to 

bol najlepší výchovný koncert v našej 

škole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENVIRONMENTÁLNY KALENDÁR 
Za pomoci pani učiteliek si pripravujeme rozhlasové relácie k významným dňom, na 

ktoré by sme nemali zabudnúť. Medzi také sa patrí aj relácia ku Dňu mlieka a s ním spojená 

akcia. 

 
SVETOVÝ DEŇ 

MLIEKA 

Dňa 27. septembra si dievčatá 3. 

B a pani učiteľka Blahová pre nás 

pripravili rozhlasové vysielanie k 

svetovému Dňu mlieka. Hovorili o tom, 

prečo máme piť mlieko, jesť mliečne 

výrobky a vyhlásili súťaž pre žiakov 

1.stupňa. Na druhý deň sme si mali 

doniesť mlieko. Stretli sme sa v jedálni. 

Pani učiteľka Kubrická nám ukázala rôzne výkresy a projekty, ktoré naši žiaci pripravili o 

mlieku. Potom odštartovala súťaž v pití mlieka a súťažiacich odmenila syrmi a jogurtami. 

Vyhrali aj celé triedy: 2.A, 2. B a 4.B, lebo si všetci žiaci triedy priniesli mlieko. Dostali 

chutný rožtek so syrom a zdravým orieškom. Na záver sme si zaspievali pesničky. 

Žiaci 4. ročníka

 



PASOVAČKA PRVÁKOV 

 V stredu, 23. novembra, bola naša 

škola v znamení piesní, počítania, recitovania 

a sľubov. Konala sa pasovačka prvákov do 

radov školy. 

Prváci si pre rodičov a deti prvého stupňa 

pripravili krásny program spolu s pani 

učiteľkami a žiakmi deviateho ročníka.  

Aby prváčikovia boli pasovaní do radov 

školy, museli splniť úlohy, ktoré im zadali 

rozprávkové bytosti -  víla, šašo Jašo, 

princezná, zbojník a dobrá ježibaba. 

Spievali, počítali, ukazovali, či poznajú rozprávky, ale samozrejme, bola aj úloha z obľúbenej 

telesnej výchovy. Žiaci museli trafiť zlého draka Ohniváka. Po splnení všetkých úloh prváci 

zložili záväzný sľub a dostali sa do kráľovstva nášho pána riaditeľa, ktorý ich spolu s triednou 

učiteľkou pasoval veľkým pravítkom za skutočných žiakov. Nakoniec dostali pamätný list 

a sladkú odmenu. Slávnostná ceremónia bola 

ukončená Prváckou hymnou. 

V mene našej redakcie prajeme prvákom úspešné boje 

s písmenkami a číslami. 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

Nikto z našej školy nečakal, že Peter Pisca 

ešte pred prázdninami začne športovať. 

Peter sa dostal na Majstrovstvá Slovenska 

a tam vyhral v behu na 300 m cez 

prekážky. Postúpil na Majstrovstvá 

Európy. Tam v silnej konkurencii obsadil 

10. miesto. 

Peter, ďakujeme za reprezentovanie školy 

a prajeme ešte veľa úspechov. 

Na začiatku školského roka, v októbri, boli 

chlapci na oblastnom kole Veľkého 

futbalu, ktorý sa hral u nás, v Čachticiach. 

Postupne porazili Podolie, Gymnázium      

z Nového Mesta nad Váhom a Melčice 

Lieskové. Postúpili na okres do Nového 

Mesta nad Váhom, kde po senzačnom 

výkone vyhrali a po 16 rokoch sme 

postúpili na kraj. Zápas bude niekedy      

na jar. 

Darilo sa nám aj vo florbale, kde mladší 

žiaci skončili na 3. mieste a starší žiaci tiež 

na 3. mieste.  

Zúčastnili sme sa aj súťaže zručnosti, ale 

tam sa nám nepodarilo uspieť. 

Dokonca nás nesklamali vo florbale ani 

dievčatá. Kategórie mladšie žiačky a 

staršie žiačky postúpili na okres               

do Nového Mesta nad Váhom. V okresnom 

kole st. žiačky skončili štvrté. 

Dievčatá boli dobré aj vo futbale, kde 

získali pekné 4. miesto. 

Športové výsledky potešili nielien žiakov, 

ale aj učiteľov. Všetci dúfame, že v 

takýchto úspechoch budeme pokračovať aj 

naďalej. 

 

 

 

A čo na to naše dievčatá? 
Tento deň bol veľmi upršaný a škaredý.  

Po príchode na futbalové ihrisko v 

Považanoch sme sa išli prezliecť do 

dresov a rozcvičiť. V našom tíme boli N. 

Čejtejová, A. Janíčková, P. Lacková, R. 

Valová,    K. Gáborová, N. Heráková, K. 

Kanalošová, K. Dedíková, M. Vidová, F. 

Bumbálová, M. Heráková, M.Chudá. 

Boli sme tam štyri družstvá -  Čachtice, 

Považany ,Beckov, Cirkevné gymnázium. 

Prvé dva zápasy s Považanmi a 

Gymnáziom skončili 0:0 a tretí zápas       

s Beckovom skončil 2:1. Považany boli 

na 1. mieste , Gymnázium na 2. mieste, 

Beckov na 3. mieste a Čachtice na 4. 

mieste. Boli sme veľmi sklamané,         

ale určite v budúcom zápase vyhráme. 

 

 

 



 


