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Vážení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach nového čísla časopisu Sednička. Pandémia 

neutícha, no nás to nijako neodradí. Aj v tomto školskom roku Vám budeme 

prinášať zaujímavosti zo života školy a verte, nebude ich málo. 

 V septembri sme opäť s rúškami na tvárach otvorili nový školský rok 

2021/2022 a následne sme absolvovali cvičenie OŽAZ. Už počas letných 

dní sme nakrúcali náš prvý školský film, ktorý sme premietali začiatkom 

októbra v kultúrnom dome. Máme nové webové sídlo školy a môžeme sa po 

dlhšej dobe pochváliť aj vynikajúcimi športovými úspechmi. Priblížime Vám 

aj atmosféru spojenú s prežívaním vianočných sviatkov a nebude chýbať 

ani literárna tvorba našich žiakov. 

Veríme, že Vás zaujmú aj ďalšie témy, ktoré opäť pre Vás pripravili 

naši žiaci a pedagógovia.  

Prajeme Vám príjemné čítanie! 
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Škola volá... 

Všetko má svoj začiatok a koniec. 

Letné prázdniny sú preč a začína sa nový 

školský rok 2021/2022. Naučili sme sa 

žiť s novou situáciou a tej sa 

prispôsobujú všetky odvetvia života. 

Rovnako aj škola. Tak ako vlani, aj tento 

školský rok sme otvorili s rúškami na 

tvárach a s dvojmetrovými rozostupmi 

medzi triedami. 2. 9. 2021 o 8:00 sa celý 

školský dvor zaplnil nielen žiakmi, ale aj rodičmi, ktorí prišli odprevadiť svoje 

ratolesti na cestu plnú vzdelávania, povinností, zábavy a nových zážitkov. Reč je 

o našich prváčikoch. Niektorí boli ešte trošku nesmelí a bojazliví, ale povzbudivé 

slová im aj všetkým ostatným žiakom venoval pán riaditeľ Mgr. Roman Puchý, pán 

poslanec Ing. Miloš Šimončič a za žiakov 9. ročníka sa prihovorila Alexandra 

Turčeková.  

Pán riaditeľ predstavil postupne triednych učiteľov aj nové posily 

pedagogického zboru. Prváčikovia budú prekonávať prvé písmenká a číslice pod 

vedením p. učiteľky Gregorovičovej, p. učiteľky Blahovej a p. učiteľky 

Pavlovičovej. Nemôžeme zabudnúť ani na deviatakov. Je pred nimi posledný rok 

aj posledný krok pred nástupom na vytúžené stredné školy a my im budeme držať 

palce. Teraz je načase zmobilizovať všetky sily a pripraviť sa na prvé vážnejšie 

životné previerky vedomostí – monitor a prijímacie skúšky. 

Aj keď sa mnohým do školy po prázdninách nechcelo, treba si uvedomiť, že 

škola je veľký dar a bohatstvo, ktoré dnes 

okrem základného vzdelania ponúka oveľa 

viac. Je schopná poskytnúť vzdelávanie aj 

v mimoriadnej situácii, akú zažívame 

v poslednom období. Veríme, že sa blýska 

na lepšie časy a tento rok sa vrátime 

k takému vyučovaniu, na aké sme boli 

zvyknutí v nedávnej minulosti. Zostávame 

však naďalej zodpovední.  

Mgr. Jozef Kerak 
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Hurá do školy! – školský film 

Martin je žiak 9. ročníka. Jeho polročné 

vysvedčenie nedopadlo najlepšie a to nahnevá 

jeho otca. Ten sa rozhodne, že mu vezme 

mobilný telefón. Martin teraz musí zlepšiť svoj 

prospech a možno sa stihne aj zaľúbiť.  

To je stručný dej školského filmu 

nakrúteného podľa divadelného scenára z pera Vlada Moresa, ktorý sfilmovala 

ZŠ Čachtice v spolupráci so ZŠ s MŠ Považany. Vo filme účinkujú žiaci a učitelia 

oboch základných škôl pod režisérskou taktovkou učiteľov Jozefa Keraka 

a Michala Mišuru. Nakrúcalo sa v letných mesiacoch v priestoroch ZŠ Čachtice, 

v samotnej obci Čachtice  a v obci Považany. Hlavnú úlohu deviataka Martina 

stvárnil Alexander Vido, ktorý (ako sme počas nakrúcania zistili) má okrem 

hudobného nadania, aj nadanie herecké a do svojej úlohy sa vžil naozaj 

majstrovsky. Pripomíname však, že film nie je na takej profesionálnej úrovni, na 

akú ste zvyknutí, keď idete do kina, nakoľko tvorcovia sú len „obyčajní“ učitelia 

a žiaci, ktorí sú zároveň filmoví nadšenci a chceli si vyskúšať vytvoriť niečo 

nevšedné. Teší nás, že nášmu filmovému počinu venovali pozornosť aj viaceré 

médiá (regionálne aj celoslovenské). Ak film bude mať pozitívny ohlas, plánujeme 

v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. Celý projekt sme nazvali 

Filmová škola a chceme doň v budúcnosti zapájať čoraz viac žiakov a učiteľov 

a postupne zvyšovať aj 

obsahovú a technickú 

úroveň našich filmov.  

Premiéra filmu sa 

uskutočnila vo štvrtok 7. 

10. 2021 v Kultúrnom 

dome v Čachticiach pre 2. 

stupeň ZŠ. Pre bývalých 

deviatakov, ich rodičov 

a zamestnancov školy 

sme film premietali na 

druhý deň o 17.00 hod. 

Základná škola Považany 

Bývalí deviataci prišli do „čachtického kina“ na premiéru filmu, 

v ktorom účinkujú. 
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film odprezentuje pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej klubovne. Veríme, 

že to situácia dovolí a film budeme reprízovať aj pre širšiu verejnosť. Ešte 

uvedieme základné informácie o filme a prajeme Vám príjemnú zábavu a kultúrny 

zážitok! 

 

Hurá do školy! - 35 min + Film o filme – 20 min.  

Žáner: komédia 

Scenár: Vlado Mores 

Réžia: Jozef Kerak, Michal Mišura 

Hrajú: Alexander Vido, Sarah Mária Kubicová, Eliška 

Ondrejková, Lucia Nagy Polák, Soňa Imrišková a ďalší 

 

 

Mgr. Jozef Kerak 

Nová internetová stránka našej školy – rozhovor s Mgr. Marekom 

Bumbálom 

 Webové sídlo školy https://zscachtice.edulife.sk/ zmenilo svoj dizajn. 

Treba povedať, že k lepšiemu. Ďalší dôkaz, že v našej škole sa neustále niečo 

modernizuje a inovuje. Dizajn stránky je esteticky oveľa zaujímavejší, 

príťažlivejší a je navrhnutý v typických farbách školy. Niečo viac o tom nám už 

však povie pán zástupca Mgr. Marek Bumbál, ktorý je správcom webového sídla 

školy už dlhé roky. 

  

Prečo sa škola rozhodla pre nový dizajn našej školskej webovej stránky? 

Už dlhšiu dobu sme rozmýšľali nad zmodernizovaním našej starej webovej 

stránky a hľadali sme možnosti, ako by sme ju mohli zmeniť. Stará stránka bola 

upravovaná ešte zastaralým postupom a nemala takú formu, akú majú terajšie 

moderné webové stránky. 

 

V čom je nová školská stránka lepšia než tá predošlá? Ponúka niečo navyše? 

Nová stránka má moderný dizajn a je prehľadnejšia.  Na rozdiel od starej 

webovej stránky je upravená tak, aby sa dala ľahko prehliadať aj 

prostredníctvom mobilného telefónu. 

https://zscachtice.edulife.sk/
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Koľko času ste museli stráviť pri práci na nej predtým, než bola oficiálne 

spustená? 

Trvalo približne mesiac, kým sa nám podarilo najskôr určiť formu webovej 

stránky a následne ju naplniť všetkými potrebnými údajmi. 

 

Čo bolo najťažšie, resp. čo vám zabralo najviac času? 

Najťažšie bolo naučiť sa, ako upravovať túto webovú stránku, keďže som 

upravoval starý web trochu iným spôsobom, ale myslím, že na nové upravovanie 

som si zvykol celkom rýchlo. Najviac času zabralo vloženie všetkých potrebných 

dokumentov zo starej webovej stránky do novej. 

 

Aké sú zatiaľ ohlasy zo strany rodičov, pedagógov a žiakov?  

Zatiaľ nemám veľa ohlasov od rodičov a žiakov. Moji kolegovia sa však zhodli, že 

by mala byť táto stránka prínosom a skvalitnením podávania informácií o tom, čo 

sa v našej škole deje. 

 

 

Problémy teenagerov 

Sebapoškodzovanie, šikana, anorexia. Čo majú tieto veci spoločné? Sú to 

problémy nás, teenagerov. Niektorí z vás možno niečo takéto už zažili. Páči sa 

vám niekto, ale on ti povie, že si veľmi tlstá, tak začneš chudnúť a potom nevieš 

prestať. Takto dochádza často k anorexii. Veľmi veľa dievčat, ale aj chlapcov si 

tým prejde a nakoniec sa s odbornou pomocou z toho dostane, ale sú aj tragické 

prípady, kedy sa na to zomiera. Preto to nerobte.  

Vaše telo možno nie je dokonalé. Tak nevážiš 40 kg, ale 60 kg. No a čo? 

Nič sa nestane, je to len na tebe a ak chceš schudnúť, nemusíš na to ísť hneď 

tým, že prestaneš jesť. Stačí len z jedla vyradiť sladkosti a začať športovať. 

 Sebapoškodzovanie. Všade v rodine sú nejaké problémy, možno nie 

v rodine, ale medzi kamarátmi. Niektorí to prestanú zvládať a začnú sa napríklad 

rezať, aby sa im zmiernila bolesť. Ak máte nejaké problémy, môžete sa zdôveriť 

kamarátke, rodičom a dokonca aj učiteľom, ale sebapoškodzovanie nie je 

riešenie. Nielenže si ubližujete, ale sa aj zohavujete a nič to nevyrieši. Taktiež 

sa to môže  skončiť tragicky.  
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Teraz ten najväčší problém na školách - šikana. Niekedy si ani 

neuvedomujete, že ide o šikanu. Veď sranda, nie? Ten človek to ako srandu brať 

nemusí. Ale je aj ten typ šikany, ktorý je zámerný. Niekto má nadváhu, tak ho 

začnú šikanovať a to nakoniec vedie k anorexii alebo sebapoškodzovaniu. Preto je 

niekedy dôležité naučiť sa mlčať. Môže vám prísť smiešne, ako niekto vyzerá 

alebo, ako sa niekto oblieka, ale nesmejte sa mu. Ak aj budete mať veľkú chuť, 

nerobte to. Hlavne teraz sa vyskytuje typ šikany, kedy má niekto na internete 

pod skrytým alebo pod svojím menom za obrazovkou veľa rečí. Je to kyberšikana. 

Opäť to môže zle skončiť. Ale nie len pre „obeť“ , ale aj pre šikanátora, na 

ktorého ak podá niekto trestné oznámenie, môže skončiť za mrežami.  

No dobre, žiaci, teraz sme sa dozvedeli, ako sa to naozaj nerobí a nerieši. 

V týchto prípadoch je najdôležitejšie s niekým komunikovať a zdôverovať sa 

niekomu. 

Alexandra Hladká 

 

OŽAZ – jesenná časť 

Tento rok sa 

cvičenie OŽAZ 

uskutočnilo o niečo 

skôr, dňa 10. 9. 2021. 

Počasie na začiatku 

septembra prialo, 

a preto sme sa 

rozhodli, že to 

využijeme, lebo 

predpovede na ďalšie dni už neboli príliš priaznivé.  

My, žiaci 6. A a 6. B  triedy, sme sa vybrali popri Jablonke smerom k jej 

prameňu na Višňové. Cesta tam trvala približne hodinu. Viedol nás pán učiteľ 

Kerak a pán učiteľ Zavacký, ktorý zastúpil pani učiteľku Fraňovú. Bolo síce  

pekné slnečné počasie, no mokro a vlhko. Preto sa nám spočiatku nedarilo založiť 

oheň. Pán učiteľ Kerak to skúšal, ako sa len dalo, no neuspel. Báli sme sa, že 

špekáčiky budeme jesť surové. Pán učiteľ Zavacký to skúsil tiež a bol úspešnejší. 

Po pol hodinke sme už opekali špekáčiky a slaninku, niektorí aj chlieb a iné 

dobroty. 
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Nasledovali hry v prírode. Chlapci hrali futbal a niekoľkokrát im lopta 

spadla do potoka. Pán učiteľ Kerak pri jej lovení z vody spadol do potoka tak, že 

sa musel 

prezliecť.  

Bola to 

zábava, neučili 

sme sa a tešíme 

sa na jarnú časť, 

ktorá sa 

uskutoční na 

konci školského 

roka.  

Žiaci 6. A a 6.B 

Ikebana 

V pondelok 25. októbra zorganizovala 

Žiacka školská rada súťaž o najkrajšiu 

jesennú ikebanu. Do súťaže sa zapojili žiaci 

štvrtého až deviateho ročníka, ktorí počas 

dvoch vyučovacích hodín tvorili vlastné 

práce s použitím jesenných prírodných 

a umelých materiálov ako lístie, gaštany, 

šípky, huby, kvety, mašle a sviečky. Každá 

jedna práca bola jedinečná a trojčlenná porota tak mala veľmi náročnú úlohu a to 

vybrať prvých troch výhercov v dvoch kategóriách.   

V kategórii zmiešaných ročníkov sa na 1. mieste umiestnila Alexandra 

Turčeková (9. A), na 2. mieste Alexandra Hladká, (9. A) a na 3. mieste   Karin 

Turčeková a Sárka Ištoková z 5. B triedy. Nakoľko zo 4. B triedy sa do súťaže 

zapojilo až 8 žiakov, rozhodli sme sa umiestniť ich do vlastnej kategórie, kde sa 

na 1. mieste umiestnila Amélia Augustínová, na 2. mieste Anija Kurincová a na 3. 

mieste Soňa Gulačová a Nina Kopuncová. Práve pre náročné rozhodovanie boli 

v oboch kategóriách udelené dve tretie miesta.  

Mgr. Veronika Fraňová 
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Literárna vsuvka 

LES 

Išiel som na bicykli do lesa, 

zvieratá, nebojte sa. 

Ja vám nič nespravím, 

len si trochu zajazdím. 

Zajtra máme písomku, 

budem tu len chvíľočku. 

Musím sa ja učiť, 

nebudem sa nudiť. 

Keď som prišiel ku škole, 

začalo ma brucho bolieť. 

Keď som sadol do lavice, 

nevedel som nič velice.   

Z futbalu som jeleň, 

do lopty kopnúť neviem. 

Som to ale nešika, 

poteší ma lyrika.  

 

Erik Bartek 

 

NA FUTBALE 

Futbal, to je hra, 

lopta sa po trávniku kotúľa. 

Na futbale bola som, 

fandila som chalanom. 

Do brány on strelil gól, 

a mne padol klobúk dole. 

Futbal je len hra, 

aj tak, chalani, snažte sa! 

 

Terézia Bohovicová 

 

 

 

POTOK 

Tak, ako voda tečie potokom, 

plynul čas v lese svojím životom. 

Žil v ňom pračlovek aj zvery praveké, 

tiahli sa v ňom cesty ďaleké. 

Potok silnie v rieku hlbokú, 

pamätá si aj na partizána s puškou na 

boku. 

Motáme tu rýmy dokola 

a zabudli sme na Harryho Pottera.  

 

Romana Reháková 

 

 

 

ZIMA 

Keď sa zima prihlási, 

vietor rozfúka mi vlasy.  

V tento krásny zimný čas, 

vietor fúka a mráz chladí nás. 

Nebudem ja sedieť vo vnútri, 

radšej prvé vločky chytiť skúsim. 

Čiapka, šál i rukavice, 

sú vždy v zime veľmi súce. 

 

Elena Lacková 
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PARTIZÁNI V LESE 

Vodopády tečú do rieky, 

a mne sa vynárajú spomienky. 

Stoja partizáni pri lese, 

a pušky prehodia si cez plece. 

Hľadajú si jedlo, 

všetko, čo mali, sa už zjedlo. 

Jeden partizán do lesa vojde 

a hneď divú sviňu nájde. 

Chytí pušku, vystrelí na ňu, 

prvou trafí rovno tlamu. 

Na chrbte ju odnesie, 

kamaráti, dnes sa najeme. 

Po jedle sa každý usmieva 

a na ďalší boj silu naberá. 

Ešte päť rokov bojovali 

a hladom netrpeli. 

 

Alan Valla 

 

PARTIZÁN 

Od dediny, hore brehom, 

partizán sa brodí snehom. 

V batohu si stravu nesie, 

kamarátom hore v lese. 

V batohu má chlebíček 

a plný košík vajíčok. 

Dobrí ľudia to, čo mali, 

do batôžka naskladali. 

Boli hladní ako voly,  

či aj on, či aj oni. 

 

Dominik Vavrinčík  

 

 

POHĽAD ŽIAKA 

Jajže, ktorá písomka ma volá? 

Dúfam, že to je len nočná mora. 

Viem, že  písomku môžem čakať, 

preto musím poriadne makať. 

 

Literatúra to je beťárica, 

mnohým deťom nepáči sa. 

Je pre ne sťa strašidlo, 

plné veršov viet a slov. 

 

Jedného dňa, veru tak, 

vyhlásil som literárny štrajk. 

Knihy majú svoju zvláštnu magickú 

moc, 

a chceš ich čítať aj cez noc. 

Dokážu  nám zlepšiť predstavy, 

a úžasné postavy predstaviť. 

 

Pohodu nám prinášajú, 

a do kúzelných svetov nás vnášajú. 

Bez čítania by bol svet nudný,  

človek by bol stále smutný. 

Napokon zázrak sa stal, 

jednotku som mame ukázal. 

 

Nicolas Damián Hladký 
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FUTBAL 

Chcem splniť sen môjho tatíčka, 

seba aj svojho bratríčka. 

Hráči moji, utekajte, 

ničomu sa nedajte! 

Tréner zostavu skladá, 

ale niektorých hráčov stále hľadá. 

Keď vyhráme, je to dar, 

a futbal ukáže svoju krásnu tvár. 

Moja žena verí mi, 

pred zápasmi vraví mi: 

„Dobre si zahrajte 

a gólov veľa dajte!“ 

 

Sofia Anita Cingelová 

 

LOPTA 

Pred zápasom rabovali, 

našu loptu so sebou vzali. 

Vzali loptu veru rýchlo, 

zrazu sa mi z toho kýchlo. 

Nás to veru neodradí, 

futbal máme veľmi radi. 

Je to veru veľká pravda, 

náš futbal je sranda. 

Zábava je to veru  

a náš tréner má veľkú vieru. 

Futbal si zahráme znovu 

a kúpime si loptu novú.  

 

Ema Dendisová 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOT HUDBY 

Životom sa hudba plazí, 

všade počuť tie krásne hlasy. 

Keď počujete tie refrény, 

každý chváli hlasy ľudí. 

Zrána počuť ten náš hlas, 

je krajší ako vtáčí spev. 

A potom mi to zlepší celý deň. 

Som ochotná spraviť všetko preň. 

 

Ako niekto smie mať tak nádherný 

hlas,  

že mi to až hlávku uspáva? 

Krásny hlas je boží dar, 

to vám môžem všetkým povedať. 

 

Timea Malíková 
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DO FÉNIX - Tak pridaj sa k nám!  

Už viac rokov so Základnou školou Čachtice spolupracuje DO 

Fénix Čachtice. Členovia detskej organizácie sa venujú rôznym 

voľnočasovým aktivitám. Ich hlavným motívom je heslo „Tvoj 

voľný čas naplno!“ Medzi najaktívnejších patrí kolektív členov 

pod vedením Mgr. Lívie Gregorovičovej. Turistické aktivity, 

tvorivé dielne, rôzne športy, verejnoprospešná činnosť a iné 

aktivity sú častou náplňou ich práce. Ďalším kolektívom je 

kolektív vedúceho pána Mgr. Jozefa Keraka, ktorý sa viac rokov 

venuje dokumentovaniu podujatí v organizácii i podujatí organizovaných základnou 

školou. Medzi ich veľmi vydarené diela patrí film Hurá do školy!, ktorý bol 

prezentovaný v kultúrnom dome všetkým žiakom školy i širokej verejnosti. Na 

rozvoj ich činnosti sme získali od vedenia DO Fénix z Bratislavy profesionálnu 

videokameru.  

Film Hurá do školy! už momentálne kvôli pandemickej situácii nemôžeme 

reprízovať v kultúrnom dome, preto sme sa rozhodli, že bude dostupný on-line 

a môžu si ho pozrieť aj rodičia. Na webovej stránke školy nájdete link. 

Už teraz rozmýšľame spolu so ZŠ Považany nad ďalším filmom, ktorý by 

mal byť spracovaný na vyššej technickej aj obsahovej úrovni. Uvidíme, čo nám 

dovolí situácia. Veríme, že objavíme ďalšie detské herecké talenty a uvidíme ich 

aj na filmovom plátne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Zavacký 
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Jesenné aktivity na I. stupni 

 Aj v našej škole každoročne realizujeme 

výstavku výtvorov nielen z plodov našich záhrad, 

ale aj z rôzneho prírodného materiálu, ktorý si naši 

žiaci nazbierajú počas turistických vychádzok. 

Väčšinou to bývajú tekvice zdobené šiškami, 

machom, trávou, šípkami, gaštanmi a inými 

prírodnými ozdobami. Výstavka prác svedčila o ich 

tvorivosti, nápaditosti a fantázii. Žiaci v rámci 

hodín výtvarnej výchovy vyrobili okrem tekvíc aj 

rôzne zvieratká, čarodejnice, príšerky a iné 

predmety, ktoré sú spojené s Halloweenom. Po 

skončení výstavky si mohli svoje práce odniesť 

domov a skrášliť nimi svoje okolie. 

Ďalšou tradičnou aktivitou bol aj „Deň jablka“, kedy žiaci prichádzali do 

školy v pestrých „jabĺčkových“ farbách. Téma jablka sa prelínala každým 

predmetom – či už tvorením básní, spievaním piesní, maľovaním zátišia. 

Najvýznamnejším spestrením  dňa bola ochutnávka nielen rôznych druhov jabĺk, 

ale aj jablkových dobrôt, o ktoré sa postarali naše mamičky, prípadne i babičky. 

Žiaci si uvedomili, aký dôležitý význam má zdravá výživa v živote človeka.  

Tradičnou jesennou aktivitou je 

aj „Šarkaniáda“. Hneď, ako nám 

počasie prialo a pofukoval príjemný 

jesenný vetrík, si deti na školskom 

ihrisku rozprestreli svoje šarkany 

a navzájom medzi sebou súťažili 

o najvyššie a najdlhšie lietajúceho 

šarkana. Šarkany naozaj lietali jedna 

radosť. Najdôležitejšia bola však 

radosť detí, ktoré si užívali pobyt na 

čerstvom vzduchu a nebolo podstatné, 

kto zvíťazil.  

 

Mgr. Lívia Gregorovičová   
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Vianočný čas opäť v tieni pandémie 

 Tohtoročné Vianoce sa opäť slávili v tieni 

pandémie. 6. 12. (na Mikuláša) boli deti obdarované 

sladkými dobrotami, ktoré im odovzdali ich triedni 

učitelia. Od 13. 12. sa celý druhý stupeň vyučoval 

dištančne a predĺžili sa aj prázdniny. Žiaci však 

výzdobu svojich tried stihli v predstihu, škoda len, že 

sa na ňu dívali iba učitelia v prázdnych triedach, ktorí 

vyučujú cez notebook. Pred zborovňou žiaril krásny 

vianočný stromček a nechýbali pri ňom ani nové ozdoby. 

Školský zvonec namiesto tradičného zvonenia vyhrával 

vianočné songy. Napadlo aj trošku snehu, takže deti 

v družine sa mohli vyšantiť na školskom dvore.  

Napriek nepriaznivej situácii  sa na Vianoce veľmi 

tešíme. Veríme, že budúci rok sa už dočkáme aj 

tradičnej vianočnej akadémie a triednej besiedky.  

Mgr. Jozef Kerak 

 

Vianočné pečenie medovníkov 

 Naša pani učiteľka Alenka 

Kubrická sa rozhodla, že budeme 

piecť medovníky. Rozdelila nás na 

dievčenskú a chlapčenskú skupinu. 

Do školskej kuchynky sme si 

priniesli vykrajovačky a cestá na 

medovníky. Pri každom stole stáli 

dve dievčatá. Naše cesto bolo 

veľmi lepkavé a dali sme tam dosť 

múky. Rozvaľkali sme ho a začali 

vykrajovať. Vykrajovačky boli 

rôznych tvarov a veľkostí.  

Plechy sa postupne zapĺňali. Keď boli medovníky upečené, opatrne sme ich 

natreli žĺtkom a potom sme ich posypali posýpkou. Po vychladnutí sme ich začali 

zdobiť. Pomaly sme ich začali aj spravodlivo rozdeľovať. Zažili sme aj humorné 
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situácie. Moja spolužiačka bola celá od múky. Nám sa medovníky vysypali na zem. 

Ostatné spolužiačky sa začali smiať. Medovníky sme očistili a zabalili do 

servítky. Dievčatá z kuchynky odišli a nasledovala skupinka chlapcov. Medovníkov 

sme sa do sýtosti najedli a potom sme nezjedli obed. Chlapci piekli a tiež sa im 

podarili. 

Šarlotka Selecká, Dianka Polčanová 
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ZIMA 

 

Keď sa jeseň skončí, zima začína, 

každý sa už teší a adventný kalendár sa načína. 

Vonku počuť veľa detských krikov, 

z okien cítiť vôňu medovníkov 

 

Na Mikuláša sa už tešíme 

zo školy domov bežíme. 

Po Mikulášovi veľa detí prejedených, 

zo sladkostí presladených. 

 

13-teho k nám príde Lucia svätá, 

všetky kúty poriadne povymetá. 

Vrstva snehu už napadla, 

a naša stará Audina nám zapadla. 

 

Vianoce k nám prišli, 

do kostola by sme radi išli. 

O chvíľu je Nový rok, 

každý spraví ďalší krok. 

 

Prajeme Vám všetci, 

aby všetky nové veci, 

boli šťastím pre vás. 

 

Šarlotka Selecká, Dianka Polčanová 
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ŠPORT 

 
Cezpoľný beh – okresné kolo 

Dňa 12.10.2021 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo v 

cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov M. Surman 9.A, D. 

Zámečník 9.B, T. Skoršepa 9.B a družstvo dievčat A. 

Ondrejková 9.B, T. Opatovská 9.B, A. Turčeková 9.A. 

Najlepšie sa darilo A. Ondrejkovej, ktorá dokázala v 

silnej konkurencii zvíťaziť. Navyše T. Opatovská 

dobehla hneď za ňou a obsadila 2. miesto. Celkovo 

družstvo dievčat obsadilo fantastické 1. miesto. 

Družstvu chlapcov sa tiež darilo výborne a celkovo 

obsadili 2. miesto. D. Zámečník dobehol na 2. mieste a 

M. Surman na 4. mieste. Všetkým súťažiacim našej 

školy ďakujeme za výbornú reprezentáciu.  

 

 

 

Novinky z futbalu 

Dňa 25. 10. 2021 sa mladšie žiačky zúčastnili na okresnom kole v malom 

futbale v Novom Meste nad Váhom, kde obsadili vynikajúce 1. miesto. Ďakujeme 

za výbornú reprezentáciu školy. 

Dňa 26. 10. 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili oblastných kôl vo futbale v 

Novom Meste nad Váhom. V kategórii malý futbal starší žiaci obsadili chlapci 1. 

miesto, malý futbal mladší žiaci obsadili chlapci 1. miesto a v Mc Donald cupe 

obsadilo zmiešané družstvo chlapcov a dievčat tiež 1. miesto. Všetky družstvá 

postúpili do okresného kola v danej kategórii.  

Dňa 5. 11. 2021 sa starší aj mladší žiaci zúčastnili na okresnom kole v 

malom futbale žiakov v Novom Meste nad Váhom. Mladší žiaci obsadili pekné 2. 

miesto  a starší žiaci sa umiestnili na 3. mieste. Za výbornú reprezentáciu školy 

žiakom ďakujeme a gratulujeme k ich úspechu. 

 

Mgr. Katarína Surmanová 
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Turistika a geokaching 

Turistický krúžok vznikol pri  Základnej škole  v Čachticiach z iniciatívy 

Mgr. Miroslava Zavackého, nadšeného turistu, rodáka z podtatranského 

Kežmarku v septembri roku 2021.  

Cieľom turistického krúžku je spoznávanie okolia Čachtíc, región Považie, 

ale najmä blízke pohoria - Strážovské vrchy, Biele Karpaty a Považský Inovec. 

Aktivity krúžku sú 

zamerané na pešiu turistiku 

a cykloturistiku s cieľom 

zvyšovať si svoju telesnú 

zdatnosť, pohybovú 

výkonnosť, ako aj pohybom 

v prírode otužovať 

organizmus a tým si 

upevňovať zdravie.  

Členov krúžku zaujala aj v súčasnosti obľúbená aktivita spojená s turistikou – 

geocaching.  

Trasy sú prispôsobené veku detí a momentálnemu počasiu.  Na podujatiach 

uvítame účasť a pomoc starších súrodencov, rodičov a kolegov. V októbri počas 

pekných jesenných dní sme absolvovali dve túry v Čachtických Karpatoch – Veľký 

a Malý Plešivec a Bakalár spojený s návštevou Čachtického hradu.  

 

Mgr. Miroslav Zavacký 

 

 

 

 


