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Vážení čitatelia! 

 Vítame Vás na stránkach nového čísla časopisu Sednička. Aj druhý polrok 

bol napriek pandémii bohatý na zaujímavosti a aktivity v našej škole. 

 Oslávili sme sv. Valentína, preto Vám prinášame aj najkrajšie valentínske 

odkazy. Nebudú chýbať ani zaujímavosti z vyučovania a vlastná tvorba žiakov. 

V minulom čísle to bola poézia, v tomto sa žiaci zamerali na prózu, konkrétne báje 

a mýty. Určite si radi prečítate, ako si žiaci predstavujú vznik prírodných krás 

v našom okolí. V marci sa uskutočnila súťaž tried o najkrajšiu nástenku, ktorá 

bola venovaná jablku. Na hodinách techniky sme vyrábali lietajúce rakety 

z plastových fliaš, na 1. stupni sa uskutočnil karneval a naši žiaci boli  úspešní aj  

na súťaži v prednese poézie a prózy.  

Veríme, že Vás zaujmú aj ďalšie témy, ktoré pre Vás prinášame 

v aktuálnom čísle.  

Prajeme Vám príjemné čítanie! 
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Sviatok sv. Valentína 

 Tak ako každý rok, aj v pondelok 14. 2.  

sme čítali valentínske odkazy, ktoré napísali 

žiaci tým, ktorých majú radi. Celý 

predchádzajúci týždeň mohli svoje vyznania 

vhadzovať do malej škatuľky pred 

zborovňou.  

 Počas štvrtej vyučovacej hodiny sme 

si vypočuli rozhlasovú reláciu o histórii tohto 

sviatku, ktorú pripravila p. učiteľka Poláková 

so žiačkami deviateho ročníka – Terezou 

Opatovskou, Mariannou Švondrkovou 

a Aničkou Ondrejkovou. Potom dievčatá 

prečítali, kto koho miluje, kto má koho rád 

a kto sa komu páči. To sa, samozrejme, nezaobišlo bez drobného chichotu.  

Našli sa tam aj správy pre obľúbených učiteľov. Aj samotní učitelia 

adresovali odkazy pre svojich žiakov. Žiaci však zrejme uplatnili aj vedomosti 

z literatúry a výtvarnej výchovy. Niektoré vyznania mali podobu básne a viaceré 

pozdravy boli aj kvalitne vizuálne spracované, dalo by sa rovno povedať, že malé 

umelecké diela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Vodné raketky 

Pre toho, kto o tom nikdy 

nepočul,  vodná raketa je plastová 

fľaša, čiastočne naplnená vodou, do 

ktorej sa zavádza stlačený vzduch, 

ktorý sa nechá uniknúť výstupným 

otvorom.  

Na hodinách techniky sme 

vyrábali práve takéto rakety. 

Preberali sme tematický celok plasty 

a ich opätovné využitie. Väčšina z nás plastovú fľašu po prvom použití vyhodí. 

Problém s nakladaním s plastovým odpadom nemožno prehliadať.  

Z plastových fliaš sa dá vyrobiť pomerne zaujímavá hračka – vodná raketa. 

Plastové fľaše sme osadili stabilizačnými plochami z kartónu. Spodok fľaše sme 

aerodynamicky prekryli hrdlom druhej fľaše. Pomocou vzduchovej pumpy sme cez 

vodovodnú plastovú rúrku do fľaše naplnenej spolovice vodou priviedli stlačený 

vzduch. Nasledoval ohromný „vodný zážih“ a raketa sa veľkou rýchlosťou vzniesla 

do vzduchu.  

Deti na hodine techniky strieľali a strieľali. Upozorňujeme však, že 

s takouto hračkou sa nemieri na ľudí ani zvieratá, ale iba do vzduchu. Počiatočná 

rýchlosť strely je taká veľká, že by takto odpálená raketa mohla spôsobiť vážny 

úraz.  

Šikovná hračka, ktorú si deti vlastnoručne vyrobili, slúži aj na overenie 

teoretických vedomostí z fyziky a matematiky.  „Je to lepšie, ako ťukať do 

mobilu,“ skonštatoval Peťo Opatovský zo 6. B. 

 

6. A a 6. B 
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Čachtické báje 

 Báj (mýtus) je epický žáner, ktorý odráža primitívny názor človeka na 

vznik sveta, života a prírodných úkazov. Báj teda nevysvetľuje prírodné úkazy 

vedecky. S týmto žánrom sme sa stretli na hodinách literatúry v šiestom ročníku.  

Dočítali sme sa, ako si kedysi ľudia predstavovali vznik sveta. Stretli sme 

sa aj so slovenskými bájami a prečítali sme si o „vzniku“ našich najznámejších 

prírodných krás, ku ktorým patria hlavne Tatry, rieka Váh a naše plesá.  

 Ako však vznikla v predstavách našich žiakov čachtická príroda? Aké 

mýtické postavy žiaci vytvorili? To sa dočítate v nasledujúcich ukážkach, ktoré 

vám ponúkame v skrátenej a upravenej verzii. Pôvodné texty sú však oveľa dlhšie 

a nájdete ich na šiestackej nástenke. K bájam vytvorili žiaci aj krásne ilustrácie. 

 

Plešivec a Morgana 

Tam, kde teraz leží vrch Plešivec, bola kedysi dedina Podolinec. V tej 

dedine žil muž, ktorého prezývali Plešivec, preto, lebo mal plešatú hlavu. Celý 

Podolinec sa mu preto smial. A tak si jedného dňa povedal, že si vyrobí elixír na 

rast vlasov, ale vedel, že sám to nezvládne. Na pomoc si zobral svoju kamarátku 

a zároveň čarodejnicu Morganu. Keď ho uvarili, Morgana neodolala a elixír 

ukradla pre seba. Dnes už nevieme povedať, prečo to spravila, sama mala vlasov 

dosť.  Plešivec to zistil a rozzúril sa. Nasledovala medzi nimi vojna, ktorá trvala 4 

dni a Plešivec v tejto vojne 

zomrel, aj dedinka Podolinec 

bola zrovnaná so zemou. 

Nikdy Plešivcovi vlasy 

nenarástli a všetci Plešivcovi 

priatelia a obyvatelia dedinky 

Podolinec skameneli. 

Z Plešivca sa stal najväčší 

vrch v okolí Čachtíc. Tam, kde 

kedysi stáli Podolinské domy, 

nie je už celkom nič. Iba kríž 

a nádherná príroda.  

Timea Malíková, Sofia Anita Cingelová, Terézia Bohovicová 
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Čachtický hradný vrch 

V dávnych časoch minulých bola hora a na tej hore bol neskôr postavený 

hrad, na ktorom žil čarodejník menom Cejp. Mal zázračnú palicu, pomocou ktorej 

rozkazoval horám, stromom, kríkom a celej čachtickej prírode. Pod horou žil 

horár menom Artur. Dosiaľ na horu nevyšiel, pretože sa vedelo, že každý, kto sa 

o to niekedy pokúsil, nikdy sa nevrátil. Raz sa na to však odhodlal aj Artur. Keď 

na vrchole hory stretol Cejpa, tak ten mu prikázal splniť tri úlohy, inak zomrie.  

Prvou úlohou bolo zistiť vek stromu, na ktorý Cejp ukázal, bez toho, aby ho 

Artur mohol rozpíliť. Artur však spočítal korene stromu, ktoré trčali zo zeme. 

Cejpovi povedal: „Strom má šesť rokov!“  

„Si veľmi múdry,“ povedal Cejp. Druhá úloha bola jednoduchšia. Artur 

musel ukuť silný meč. Aj to sa mu podarilo bez väčších problémov, pretože ako 

horár si vedel vyrábať aj sekery a iné kovové nástroje.  

Potom dal Cejp poslednú úlohu: „Znič toho, koho máš najradšej!“ Artur 

povedal, že nemá nikoho najradšej, ale všetkých má rád rovnako. Táto úloha sa 

splniť nedala. 

Vtom sa zjavil Cejpov 

brat Pejs. Bratia sa nemali radi 

a vznikla medzi nimi vojna, 

v ktorej sa navzájom zničili. 

Artur mal šťastie, lebo 

poslednú úlohu by splniť 

nedokázal. Cejpa zničila vlastná 

nenávisť voči blízkym. Tá, 

ktorú požadoval od Artura. 

Artur sa stal  pánom Cejpovho územia a od tých čias sa nikto nemusel báť 

vkročiť na Čachtický hradný vrch.   

Juraj Vávra, Patrik Hesko, Henrich Čapoš, Erik Bartek 

Jablonka a Kamenný muž 

Kedysi dávno žil Kamenný muž a jeho poslaním bolo chrániť les, v ktorom 

bolo ukryté zlaté vajce. Do toho lesa sa nik neodvážil vkročiť, pretože ten, kto 

sa o to pokúsil, sa odtiaľ nikdy nevrátil. Jedného dňa do lesa zablúdila dievčina 

menom Jablonka, pretože hľadala svojho strateného bračeka.  
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„Hej, dievča, kamže sa berieš?“ okríkol ju Kamenný muž. Keď dievča 

uvidelo pred sebou kamenného obra, srdce sa jej skoro zastavilo. Kamenný muž 

sa jej spýtal, čo tu hľadá.  

„Hľadám svojho bračeka Floriána, ale zablúdila som!“ odpovedalo dievča.  

„Chlapca som stretol, ale neuhádol moju hádanku, a tak sa z neho stal dub! 

Ak ju uhádneš, oslobodím teba aj brata, ale ak nie, stane sa z teba jabloň. 

Počúvaj! Bol raz jeden kráľ a pod posteľou skrýval niečo zlaté, cenné, guľaté. Čo 

je to?“  

„Mohlo by to byť kráľovské žezlo?“ odpovedala Jablonka. 

„Nie, je to zlaté vajce!“ 

Z jablonky sa hneď stal strom. Keď sa rodičia vybrali hľadať Jablonku 

a Floriána, kvetné víly im 

povedali, čo sa stalo. Zo sĺz, 

ktoré rodičia vyronili, vznikol 

potok, ktorý dnes poznáme pod 

menom Jablonka. Podľa 

Floriána, ktorý sa zmenil na 

dub, je zase pomenovaný potok 

Dubová. Spolu tečú cez mnohé 

dediny a v Čachticiach sa 

rozdeľujú, aby sa opäť mohli 

stretnúť vo vlnách Váhu.  

 

Diana Kačányová, Elena Lacková, Romana Reháková, Zuzana Heráková, Soňa 

Lišková, Klaudia Repková 

 

Drapliak 

 Kedysi dávno žili traja bratia, ktorí bývali neďaleko čachtickej bane. Raz 

sa rozhodli, že pôjdu ďalej, pozrieť sa, aký svet sa skrýva za hranicami Čachtíc. 

Tam, kde je to zakázané, pretože sa odtiaľ ešte nik nevrátil.  

„Môžeme odhaliť záhadu a nájsť stratených ľudí,“ povedal najstarší. 

Ostatní sa nechali dlho prehovárať, ale nakoniec šli s tým, že sa budú držať vždy 

spolu.  

 Keď prišli takmer na vrch skaly, zbadali vlka, ktorého postrelili pytliaci. 

Jeden z bratov chcel vlka pohladiť, ale ten ho podriapal a hrýzol tak, že brat sa 
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nevedel vyslobodiť. Vlk ho nechcel pustiť. Ostatní bežali dolu do dediny povedať 

rodičom, čo sa stalo. Keď sa všetci vrátili na miesto, kde videli vlka, nikto tam už 

nebol. Odvtedy tento vrch volajú Drapliak a na počesť chlapca tam stavajú ľudia 

pyramídy z kameňov. 

Či sa to tak naozaj stalo, dnes už nikto nevie povedať. Snáď si to iba 

niekto vymyslel, aby vedel vysvetliť, prečo má Drapliak také zvláštne 

pomenovanie.  

Peter Opatovský, Richard Pokopec, Samuel Švec 

Alabum 

 Magická bytosť Alabum žil sám. Už ho to 

nebavilo a tak stvoril vlasatú korytnačku. Stvoril 

aj jej opatrovníkov, ktorí sa o ňu museli starať. 

Bol to Plešatý a Vlasatý. Museli jej nosiť vodu 

nesmrteľnosti, ktorá sa vyrábala z kúska 

Mesiaca a morskej trávy. A museli naplniť celé 

jazero tej vody. Raz zaspali na celý jeden rok 

a korytnačke začali vypadávať vlasy. Pomaly 

zomierala a keď nakoniec zomrela, premenila sa na kameň. Podľa nej je 

pomenovaný Plešivec.   

Nicola D. Hladký, Tadeáš Augustín, Matúš Janega, Jakub Kubáň 

 

Čachtické panny 

Kedysi žili traja bratia, Zálesák, 

Kameňák a Jabloň. Zálesák mal podobu 

korytnačky a miesto panciera nosil 

obrovský les, Kameňák mal podobu 

obrovského kameňa a dokázal meniť 

podobu, najmladší Jabloň vyzeral ako 

vodný škriatok a  vedel sa premeniť na 

vodu. Ich otec Plešivec a matka Borina boli najznámejšie bytosti široko-ďaleko. 

Cestovali po svete, ale nakoniec našli miesto, kde sa chceli usadiť. 
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Po čase si všimli, že tu žijú tri panny – Panna ohňa, Panna vzduchu a Panna 

krásy. Bratia chceli s nimi žiť v harmónii. Dlho spolu vyjednávali a po dlhom čase 

dospeli k dohode. Po niekoľkých rokoch prišli nezhody a panny boli nespokojné. 

Bratia ich vyhnali za hranice kraja. Po nejakom čase prišlo k udobreniu, pretože 

panny sa cítili osamelé a bolo im smutno za rodným krajom. Bratia ich prijali späť 

a nažívali spolu tisíce rokov. Po veľmi dlhej dobe sa tieto bytosti premenili na 

prírodné krásy a miesto, kde sa nachádzajú, sa volá Čachtice.   

Patrik Herák, Daniel Vavrinčík, Dominik Vavrinčík, Alan Valla 

Recitačné súťaže 

Napriek covidovej situácii a za dodržania hygienických pravidiel sme 

uskutočnili dňa 17. 2. 2022 na našej škole kultúrnu súťaž v prednese poézie 

a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Najúspešnejší recitátori z triedneho kola postúpili 

do školského, v ktorom sa umiestnili nasledovne: 

I. stupeň (I. kategória) 

Poézia 

1. miesto – Lenka Elischerová (2. A) 

2. miesto – Anička Priebrachová (2.C) 

3. miesto – Naďa Holodňáková (4. B) 

Próza  

1. miesto: Šarlota Selecká (4. A) 

2. miesto: Michal Pavel Lacko (4. B) 

3. miesto: Hanka Veselá (3. B) 

 

II. stupeň (II. kategória) 

1. miesto – Terézia Hanicová (5. A) 

2. miesto – Stela Balalová (5. A) 

(III. kategória)  

1. miesto – Vivien Kubová (8. A) 

Do obvodového kola v Novom Meste nad Váhom postúpila z II. stupňa 

Terezka Hanicová. Veľmi úspešnou recitátorkou v prednese prózy bola Šarlotka 

Selecká, ktorá v obvodovom kole obsadila 1. miesto, a tak sa prebojovala do 

okresného kola v Bzinciach pod Javorinou. Tam opäť zvíťazila. Postúpila do 

krajského kola (taktiež v Bzinciach pod Javorinou), kde získala 2. miesto. 

Víťazke gratulujeme.  
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Pri Šarlotke Seleckej však ešte zostaneme. Okrem úspechu v súťaži 

Hviezdoslavov Kubín zahviezdila aj v súťaži v prednese povesti Šaliansky Maťko. 

Okresné kolo sa uskutočnilo 5. 4. v MsKS v Novom Meste nad Váhom, kde v II. 

kategórii získala 1. miesto. Spolu s ňou postúpil do krajského kola aj Matej 

Kováčik z 2. B, ktorý zvíťazil v I. kategórii, v ktorej nemal konkurenciu. 

V krajskom kole v Trenčíne sa už naši recitátori neumiestnili, ale patrí im veľká 

vďaka za úspešnú reprezentáciu. 

Mgr. Lívia Gregorovičová 

Školský fašiangový karneval 

Február už tradične patrí k 

mesiacom karnevalov a zábav. Aj 

v covidovom období, ktoré u nás stále 

pretrváva, je potrebné spríjemňovať si 

toto náročné obdobie tak, ako sa len dá, 

no a u detí to platí dvojnásobne. A tak 

pani učiteľky z tunajšej základnej školy 

pripravili pre svojich žiakov školský 

fašiangový karneval, ktorý sa konal 

v piatok 25.02.2022. Ako tradične bol určený pre žiakov prvého stupňa.  

Deti sa naň veľmi tešili, celé týždne úporne rozmýšľali, akú masku si tento 

rok zvolia. V tento deň sa zrazu z obyčajných detí, ktoré prichádzali ráno do 

školy, stali postavičky z ríše rozprávok od nežných princezien, víl, motýľov, 

športovcov, či indiánov až po strašidelné kostry. Naše princezné chránili 

spidermani, supermani a rôzni bojovníci. 

Karnevalovým maskám nechýbala 

kreativita ani originalita, pestrosť farieb 

a využitie rôznych materiálov. 

Spokojnosť všetkých a najmä 

našich detí bola veľkou odmenou pre nás. 

Po takomto radostnom ukončení zimy sa 

všetci tešíme na jar, pretože: „Keď 

doznie fašiangová muzika, tetka zima sa 

na sto zámkov zamyká.“ 

        Mgr. Martina Sulová 
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Svetový deň vody 

Vždy na 22. marec 

v environmentálnom kalendári pripadá Deň 

vody. Na tento rok bola zvolená nasledovná 

téma: „Podzemná voda, zviditeľniť 

neviditeľné...“.  

Voda je vzácna tekutina a je 

neodmysliteľnou súčasťou našich 

každodenných činností, preto sme 

v priebehu dnešného dňa pripravili pre žiakov viacero aktivít smerovaných 

k uvedomeniu si významu vody v našom živote. Spoločne sme si povedali, čo už 

o vode vieme a rôznymi pokusmi sme sa naučili aj niečo nové. Nechýbali pokusy, 

ktorými sme zistili, že človek sa v Mŕtvom mori nepotopí či, prečo balón naplnený 

vodou nepraskne nad horiacou sviečkou. Na konci celej akcie sme si aj zasúťažili 

a vcelku dobre sme sa zabavili.  

Mgr. Lenka Halienková 

Čo všetko vieme o jablku? 

Naša škola sa zapojila do súťaže s firmou Plantex s.r.o  o najkrajšiu 

nástenku s témou : „ Čo všetko vieme o jablku ?“. Do súťaže o najlepšiu nástenku 

sa zapojili všetky triedy I. a II. stupňa. Vybrať tú najlepšiu bolo naozaj veľmi 

ťažké. Hodnotili sme celkový výraz nástenky, nápaditosť, použité techniky, 

zapojenosť žiakov, ako aj množstvo a kvalitu údajov o jablku. Porota vybrala tri 

najlepšie nástenky. Najkrajšia nástenka postupuje do ďalšieho kola a bude 

zaslaná usporiadateľovi súťaže.  

Takže tu máme víťazov: 

3. miesto : 3.A 

2. miesto: 2.C 

1. miesto : 9.B 

Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme 

za reprezentáciu školy. 

 

Mgr. Lenka Halienková 
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Nádejná krasokorčuliarka 

Šport je neoddeliteľnou súčasťou ľudského 

života. Pôsobí na fyzické i psychické zdravie, 

uspokojuje rôzne potreby. Všeobecne môžeme 

povedať, že formuje osobnosť človeka 

v pozitívnom zmysle, podporuje zlepšenie fyzickej 

kondície a blahodarne pôsobí na náš organizmus. 

Aktívne trávenie voľného času športovaním je pre 

človeka jeden zo spôsobov, ako sa regenerovať, 

rozvíjať, zároveň zažívať radosť z pohybu 

a socializovať sa. Existuje veľa športov, ale dnes 

budeme písať  iba o jednom, a to o 

„krasokorčuľovaní.“ 

Krasokorčuľovanie už z názvu hovorí o tom, že je to „krásny“ šport. Je to 

však tiež šport náročný nielen z pohľadu na estetiku pohybu, ale tiež na 

zložitosť a fyzickú náročnosť všetkých krasokorčuliarskych prvkov.  

V dnešnom príspevku by som Vám rada predstavila našu žiačku, mladú 

Čachtičanku a nádejnú krasokorčuliarku Ellinku Bumbál.  

Ellinka, Ellka ako ju voláme v škole sa ku krasokorčuľovaniu dostala už 

v škôlke. Keď mala päť rokov, rodičia ju prihlásili do školy korčuľovania v Novom 

Meste nad Váhom. Na zimný štadión prišli iba s cieľom, aby sa Ellka naučila 

korčuľovať. Korčuľovanie sa jej tam zapáčilo a odvtedy sa mu venuje naplno. 

Tento krásny ale náročný šport si vyžaduje veľmi dobrú fyzickú pripravenosť. Je 

to obrovská drina, bolesť, ale aj adrenalín. Tréning spočíva na ľade,  ale aj mimo 

ľadu. Dôležitý je tanec, balet, ale aj gymnastika. Sezóna jej začína v septembri 

a trvá až do konca apríla. Je ukončená Majstrovstvami Slovenska 

v krasokorčuľovaní. Na ne sa nominuje prvých dvanásť dievčat z kategórie podľa 

dosiahnutého skóre z pretekov počas sezóny. Ellinka je momentálne na krásnom 

5. mieste  v rebríčku z 27 dievčat. Počas sezóny je Ellka na ľade od pondelka do 

soboty. Cca každý druhý víkend sa konajú preteky po celom Slovensku. Po 

skončení sezóny Ellke začína letná príprava + letné sústredenia a campy. Príprava 

trvá od júna do polovice augusta, kde má 5 tréningov za deň (3x ľad + gymnastika 

+ balet). 
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Na prvých pretekoch bola ako šesťročná v kategórii 

Hviezdička. Potom dve sezóny vlastne boli aj neboli. 

Štadióny boli kvôli Covidu viac zatvorené ako otvorené. Ellka 

cvičila viac online ako na ľade. Na pretekoch, ako každý 

súťažiaci, má Ellka jeden pokus na to, aby ukázala, čo vie 

a musí odkorčuľovať svoju jazdu s maximálnym sústredením. 

Pre to všetko potrebuje dokonalú istotu na korčuliach a 

sebadôveru pri predvádzaní všetkých krasokorčuliarskych 

náročných prvkov. Túto jej snahu, húževnatosť 

a sebadôveru ukázala aj počas tejto sezóny.  Jej 

najcennejšími úspechmi sú: 1. miesto - Cena mesta Prešov a 3. miesto Veľká cena 

Liptova. Týmto jej srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších 

súťažiach! Veľká vďaka patrí aj Ellkiným rodičom, ktorí ju v tomto náročnom, ale 

krásnom športe všemožne podporujú! 

         Mgr. Martina Sulová 

 

Florbalové derby 

12. 4. sme oslávili Medzinárodný deň 

florbalu tak, že sme usporiadali nultý ročník 

dlhoočakávaného florbalového derby 

JANČIČEK:KERAK. Zápas sa začal o 14:00 

popoludní v telocvični ZŠ Čachtice. Nechýbali 

ani fanúšikovia z radov učiteľov a žiakov. 

 Hlavným arbitrom stretnutia bol pán 

riaditeľ Puchý. Tím JANČIČEK sa ujal vedenia 

hneď v úvode a po niekoľkých minútach už 

viedol 3:0. Spočiatku sa zdalo, že zápas bude 

jednoznačný. KERAKOVCI však nesklonili 

hlavy a podarilo sa im vyrovnať. Zásluhu na 

tom mala hlavne Terezka Opatovská, ktorá 

neúnavne bojovala a narúšala rozohrávky 

súpera. Spolu s Dávidom Zámečníkom 

a Samom Imriškom v útoku dokázali vedenie 

strhnúť dokonca na svoju stranu. 
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V nasledujúcich minútach si už obe družstvá vedenie vymieňali. V poslednej 

tretine zápasu hráči z tímu KERAK viedli dokonca o tri góly a zdalo sa, že 

víťazstvo im neunikne. Napriek tomu neodkázali čeliť záverečnému tlaku 

Jančičkovho tímu, ktorý ich v závere prestrieľal.   

Po veľmi vyrovnanom priebehu zápasu nakoniec zvíťazil tím pána učiteľa 

Jančička v pomere 13 : 11 a získal ako trofej fľašu detského šampanského. Pán 

učiteľ Kerak však ako odmenu za bojovný výkon objednal pre hráčov svojho (aj 

súperovho) družstva na druhý deň do školy pizzu. Tešíme sa o rok na odvetu.  

 

Zostavy tímov: 

KERAK – T. Opatovská, N. Kubrická, K. Dorušincová, D. Zámečník, S. Imriška, M. 

Zvončeková, J. Kerak, (B) D. Chobotová           

JANČIČEK – A. Turčeková, A. Ondrejková, T. Skoršepa, V. Bieliková, N. 

Horáčková, J. Kolník, M. Jančiček, (B) L. Bohovic 

 

Mgr. Jozef Kerak 
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Športové súťaže 

 Po veľmi dlhej nútenej prestávke spôsobnej opatreniami kvôli Covid-19 sme 

sa v tomto školskom roku dočkali športového zápolenia medzi školami. Hneď 

v septembri sme zorganizovali školské kolo v cezpoľnom behu. Prví traja 

z chlapcov i dievčat išli našu školu reprezentovať na okresné kolo do Nového 

Mesta nad Váhom. Lepšie sa darilo družstvu dievčat, ktoré zvíťazilo. Do cieľa 

dobehla na 1. mieste Anička Ondrejková a hneď za ňou Terezka Opatovská. 

Z chlapcov skončil najlepšie Dávid Zámečník, ktorý dobehol na 2. mieste. Štvrtý 

skončil Martin Surman a celkovo družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto. Družstvo 

dievčat postúpilo na krajské kolo do Dubnice nad Váhom, kde sa umiestnilo na 6. 

mieste.  

 V októbri a novembri sa konali okresné kolá v malom futbale, kde sme mali 

zastúpenie v každej kategórii. A veruže sa nám opäť darilo. V dievčenských 

kategóriách družstvo mladších žiačok zvíťazilo a vybojovalo si postup na 

regionálne kolo. Staršie žiačky skončili druhé. Naši chlapci sa v ťažkej 

konkurencii nestratili. Družstvo mladších žiakov sa umiestnilo na krásnom 2. 

mieste a starší žiaci skončili na 3. mieste.  

 Kolotoč súťaží sa opäť rozbehol po novom roku. Zúčastnili sme sa 

viacerých podujatí. Najvýraznejší úspech sme zaznamenali na okresnom kole 

v stolnom tenise 23. marca. Družstvo dievčat v zložení Terka Opatovská, Ninka 

Kubrická a Saška Turčeková zvíťazilo a vybojovalo si tak účasť na regionálnom 

kole v Trenčianskych Tepliciach dňa 29. 4.. 2022. Tam si dievčatá opäť výborne 

počínali a obsadili krásne 2. miesto. Okrem diplomov a medailí si dievčatá 

z turnaja odniesli aj kopec 

zážitkov a nové priateľstvá. 

 V apríli sme sa zúčastnili 

aj na okresnom kole vo 

florbale. Družstvo dievčat 

i chlapcov obsadilo skvelé 1. 

miesto a deti si vybojovali 

postup na regionálne kolo do 

Nemšovej, ktoré nás čaká 17. 

mája. Verím, že oba tímy nás 

budú vzorne reprezentovať 
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a na ihrisku zo seba vydajú maximum. 

 V dňoch 28. – 29. 4. 2022 sa v NMnV konalo aj okresné kolo v bedmintone 

chlapcov a dievčat. Družstvo chlapcov  - M. Surman, T. Skoršepa obsadilo 5. 

miesto a dievčatá – A. Ščepková, A. Ondrejková skončili tiež na 5. mieste. Do 

konca školského roka nás ešte čakajú atletické súťaže, ktoré prebehnú v máji 

a družstvo mladších žiačok čaká regionálne kolo v malom futbale.  

 Touto cestou chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré sú ochotné 

reprezentovať našu školu a robiť jej tým dobré meno v Novomestskom okrese, 

dokonca aj za jeho hranicami. Poďakovanie patri aj pedagógom, ktorí v rámci 

hodín telesnej výchovy a počas krúžkovej činnosti pripravujú našich žiakov na 

športové súťaženie.  

Mgr. Katarína Surmanová 

 

Gazdovský dvor – Turá Lúka 
  

 Bolo krásne slnečné 

predpoludnie, 20. 5. 2022 (piatok) 

a my sme spoločne so žiakmi 2.A 

a 2.B nasadli do autobusu a vybrali 

sme sa na Gazdovský dvor, ktorý sa 

nachádza v Turej Lúke. Tu sme sa 

zúčastnili výchovno-vzdelávacieho 

podujatia s názvom: Ľudová strava. 

Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť 

žiakom spôsoby prípravy stravy a 

kultúru stravovania. 

Na Gazdovskom dvore nás 

privítal gazda spolu s gazdinou 

a spoločne nás pousádzali vonku na 

už vopred pripravené lavičky. Deťom 

začali rozprávať o tradičných 

jedlách, ktoré sa v minulosti bežne 

varili a jedávali. Dozvedeli sa, že hlavným jedlom boli polievky, medzi ktoré patrili 

zemiaková, kapustová, ale aj strukovinové polievky, ktoré sa varili veľmi  husté. 
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Slepačia či hovädzia polievka bola iba na sviatky. Taktiež sa deti dozvedeli, že 

najstaršími jedlami boli kaše, ako kukuričná, múčna, zemiaková, ale aj 

strukovinové kaše z hrachu, šošovice, cícera a fazule. Cestoviny kedysi neboli, 

namiesto toho varili halušky, šúľance alebo slíže. Mäso bolo zriedkavou 

potravinou. Hlavným bodom tohto podujatia bola výroba lekvárových periek a 

posúchov. Za pomoci gazdinej a gazdu si deti pripravili lekvárové perky, ktoré po 

uvarení ešte posypali makom a orechmi. Deti si všetko mohli vlastnoručne 

vyskúšať - vaľkali, krájali a plnili perky slivkovým lekvárom, každé z detí 

pomáhalo. Taktiež si pripravili posúchy, na ktoré poukladali slaninku, posypali ich 

soľou a rascou. Kým sa perky varili a posúchy piekli, deti s gazdom a gazdinou za 

doprovodu harmoniky  tancovali a spievali.  

Plní zážitkov a  nových poznatkov, unavení ale pokojní sme sa vrátili späť 

do školy.  

               Mgr. Martina Sulová 

 

„Vševedkári “ čítali predškolákom 

„Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým zomrie. 

   Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden.“ 

George R.R.Martin 

Mesiac marec sa nám spája 

nielen s príchodom jari, ale je 

označovaný aj ako „mesiac  knihy.“ 

Hovorí sa, že kniha je najlepší 

priateľ človeka. Sme radi, že aj 

deti z našej školy knihy milujú a 

rady si ich čítajú. S čítaním 

a s knihami sa stretávame už od 

detstva. V škole čítanie využívame 

takmer na každom predmete. 

Prostredníctvom neho si žiaci zdokonaľujú rečový prejav, schopnosť vyjadrovať 

sa a súčasne si rozširujú slovnú zásobu. 

Marec je už dávno za nami, ale nedá mi nespomenúť si na peknú akciu, 

ktorú spolu prežili „Vševedkári“ (deti, ktoré navštevujú krúžok Vševedko) a deti 

z čachtických materských škôlok. 
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Pri príležitosti mesiaca knihy sme sa z krúžku „Vševedko“ vybrali za 

predškolákmi  do materských škôlok, aby sme im spríjemnili popoludnie čítaním. 

Dňa 25. 3. 2022 sme navštívili Materskú školu na Pionierskej ulici a dňa 30. 3. 

2022 Súkromnú škôlku na Malinovského ulici. „Vševedkári“ predškolákom 

prečítali rozprávku od Marcely Mikloškovej: „Zeleno - oranžová rozprávka 

alebo ako chcel byť zelený hrášok oranžový.“ 

Rozprávka je o hrášku, ktorý rástol v záhrade spolu so zelenými paprikami, 

uhorkami, šalátom a inou zeleninou. Hrášok sa nadúval a presviedčal všetkých o 

tom, že práve jeho hráškovozelená farba je tá najkrajšia. No však jedného dňa 

ho niečo zatienilo. Pozrel sa hore a tam zbadal konár, ktorý bol obsypaný 

oranžovými marhuľami. Hrášku sa farba, ktorú mali marhule veľmi zapáčila 

a rozhodol sa, že im ju ukradne. Keď sa zotmelo, vyšplhal sa k marhuliam a 

z každej marhule si zobral všetku farbu. A tak sa jeho struky prefarbili na 

oranžovo. Keď sa hrášok ráno zobudil, už si na jeho oranžových guľôčkach 

pochutnávali holuby, drozdy či vrabce. Hrášok nariekal, čo len s ním bude. Už 

dávno oľutoval, že chcel byť oranžový ako marhule či tekvica. Nakoniec sa hrášok 

naučil, že závidieť nie je pekné a že všetky farby, ktoré sú v prírode, sú krásne 

a výnimočné. Naučil sa aj to, že má zostať taký, aký je.  

Každý žiak prečítal odsek z už spomínanej rozprávky. Po prečítaní 

rozprávky sme sa spolu s deťmi rozprávali, čo si zapamätali. Otázkami sme 

zisťovali, ako počúvali. Deti sa hlásili a správne odpovedali na naše otázky. Na 

záver si spoločne deti zo škôlok vyrobili čelenky, pri ktorých im pomáhali deti 

z krúžku. Na čelenke nechýbali hrášok, marhuľa, tekvica či zelená paprika.  

Čítanie je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Úlohou nás dospelých je 

ísť príkladom v čítaní deťom a presvedčiť ich, že príbeh či rozprávka, ktorá je 

zložená z písmen, slov a viet má svoje kúzlo. Každá z nich im poskytne priestor 

pre predstavivosť či vlastnú fantáziu, učí ich rozlišovať dobro a zlo...  

A na záver by som chcela poďakovať deťom zo škôlok za ich pozorné 

počúvanie a spoluprácu pri výrobe čeleniek. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľkám 

z oboch materských škôlok za ich milé prijatie! Dúfam, že o rok sa opäť spolu 

stretneme! 

 

       Mgr. Martina Sulová 
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Škola v prírode 

Určite si väčšina z vás spomenie na školské časy, keď ste chodievali na 

rôzne výlety, vychádzky, exkurzie a školy v prírode, ktoré vo vás zanechali 

nezabudnuteľné zážitky. Tento článok bude o Škole v prírode (ďalej len ŠvP), 

ktorú tento rok absolvovali žiaci z tunajšej základnej školy, konkrétne to boli 

žiaci druhých a štvrtých ročníkov. ŠvP je zaujímavým prepojením vyučovacieho 

procesu a voľného času, ktorý je vsadený do prírody. Deťom poskytuje nielen 

priestor na spoznávanie prírody a pohybu na čerstvom vzduchu, ale ich učí aj 

k väčšej samostatnosti a tolerancii k ostatným. No a hlavne deti získajú mnoho 

spoločných zážitkov, ktoré ich potom spájajú. 

Na školu v prírode sme sa my pedagógovia pripravovali niekoľko mesiacov, 

počas ktorých bolo potrebné celú akciu do detailov naplánovať a vyriešiť 

množstvo organizačných a legislatívnych záležitostí. Všetko sa podarilo 

naplánovať, zorganizovať a vybaviť.  

Konečne prišiel deň „D.“ V tento deň deti vymenili aktovky za kufre, 

cestovné tašky a batohy. Všetci sme nastúpili do pristavených autobusov, deti 

zakývali svojim rodičom a naša cesta za týždenným dobrodružstvom sa začala. 

Nabrali sme smer Euromesto Častá - Píla. Cesta autobusom nám trvala asi 1,5 

hodiny. Po príchode na miesto nás ubytovali, predstavili nám animátorov, ktorí 

deti zobrali na prehliadku celého areálu Euromesta. V areáli okrem ubytovacích 

zariadení deti navštívili: radnicu, nemocnicu, amfiteáter, veľkú arénu a mnoho 

ďalších objektov, ktoré sa spájajú s mestečkom.  

Každé ráno deti zobúdzal Euromestský rozhlas, z ktorého sa dozvedeli 

všetky potrebné informácie. Vypočuli si nielen to, aký bude ich celodenný 

program a celodenná strava, ale v rozhlase zaznela aj otázka dňa, na ktorú mohli 

deti hľadať odpovede na nástenkách, ktoré boli rozmiestnené po areáli. Lístočky 

so svojimi odpoveďami hádzali do schránky, ktorá sa nachádzala pred jedálňou. 

Na večernom programe bolo vyžrebovaných päť detí, ktoré správne odpovedali 

na zadanú otázku. Tieto deti boli odmenené malou sladkosťou. Vedeli by ste 

odpovedať na niektorú z otázok, ktorú deťom v Euromeste zadali? Aké je hlavné 

mesto Malty? Ktorý štát je najväčší v EÚ? Ktorý je naopak najmenší? A ktorý 

štát v EÚ má najviac obyvateľov? Tak čo, vedeli ste odpovedať? Alebo ste 

odpovede hľadali na internete? 
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Každý deň, po chutných 

raňajkách a dopoludňajšom 

vyučovaní, na deti čakal bohatý 

a pestrý program. Vonku bolo 

krásne slnečné počasie, ktoré deti 

sprevádzalo plnením zábavných 

a poučných úloh. Deti úlohy plnili 

s radosťou a s plným nasadením. 

Spomeniem niektoré zo súťaží, 

ktoré absolvovali: Beh Európou, 

Bingo, pri ktorej vyhrávali euromestské peniaze, Súťaž Majstrovstvá Európy, 

ktorá prebehla medzi nasledovnými štátmi: Slovensko, Česko, Maďarsko, 

Španielsko, Grécko a Taliansko. Súťažou si deti overili nielen svoje športové 

zdatnosti, ale aj vedomosti o Európskej únii. Jednotlivé štáty so zápalom zberali 

body pre svoje družstvá. Ďalšou súťažou v Euromeste sa hľadali talenty - 

Euromesto má talent, kde doobeda prebehol casting, na ktorý sa prihlásilo veľa 

súťažiacich. Boli medzi nimi: futbalisti, muzikanti, tanečníci, maliari, recitátori... 

Vo večernom programe nám prihlásené deti ukázali, v čom vynikajú, ostatné deti 

ich potleskom povzbudzovali. Ako každé popoludnie, tak aj každý večer mali deti 

bohatý program, ktorý bol samozrejme spojený s diskotékou, kde sa do sýtosti 

vytancovali.  

Spomeniem aj peknú turistickú vychádzku, ktorá bola spojená 

s prehliadkou hradu Červený Kameň, ktorý patrí k najzachovalejším slovenským 

hradom. Cesta lesíkom nám trvala asi 30 minút. Prišli sme na hradné nádvorie, 

kde si deti odpočinuli a občerstvili sa. Potom sme vošli spolu so sprievodcom do 

hradu, ktorý nám porozprával, ako sa žilo na hrade v minulosti. Dozvedeli sme sa 

veľa zaujímavých legiend ale aj to, že hrad dala postaviť krátko pred rokom 1240 

kráľovná Konštancia Uhorská, ktorá bola manželkou českého panovníka Přemysla 

Otakara II. Na hrade sa vystriedalo viacero majiteľov, medzi ktorých patril aj 

Matúš Čák Trenčiansky, rodina Turzovcov či Juraj Zápoľský.  Posledným 

vlastníkom hradu bol Karol Pálffy. Prechádzali sme jednotlivými miestnosťami, 

nahliadli sme do luxusných spální, do jedálne, salónikov, do rytierskej sály a cez 

okienko sme nakukli aj do hradnej lekárne. Jednotlivé miestnosti boli vyzdobené 

v barokovom štýle, takže dominovala predovšetkým zlatá. Samozrejme, na 
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stenách nechýbali obrazy grófov a grófiek. Šťastní, plní zážitkov a nových 

informácií sme sa vrátili späť cez lesík do Euromesta. 

No azda najemotívnejším zážitkom bola posledná diskotéka, kde si deti 

zatancovali známe tance a lúčili sa s animátormi, ktorí im podpisovali karty 

Euroškoly (je to certifikát úspešného absolventa euroškoly). Mnohé z detí sa 

neubránili slzám, pretože už zajtra museli odísť z tohto miesta, kde zažili týždeň 

plný zábavy a pekných zážitkov. 
  

Nech sa páči, ponúkam niektoré z reakcií detí ale aj rodičov: 
 

Reakcie detí: 
 

Trieda 4.A:  

Katarína B. - Najviac sa mi páčili: diskotéky, Eurobeh aj výlet na hrad 

Červený Kameň, ktorý bol veľmi super, veľmi sa mi tam páčilo. Ráno rozcvička, 

raňajky, učenie. Bola som prekvapená, ako málo sme sa učili. Animátori boli super. 

Boli tam aj: kuchárka Aďka, šéf Huhňo, zdravotníčka Zuzka. Ďakujem, že som 

tam mohla byť a že som mala okolo seba milých ľudí. Ďakujem aj pani učiteľkám! 
 

Šarlota S., Diana P., Aneta Š., Karolína S., Samanta P.: BEH  EÚ - 

Začalo sa to vysvetľovaním pravidiel. Pravidlá boli nasledovné: najprv sme sa 

rozdelili do dvojíc, potom nám rozdali papieriky, kde boli napísané štáty, hlavné 

mestá a zaujímavosti. Po areáli boli rozmiestnení animátori so svojimi štátmi, 

ktoré sme mali uhádnuť. Hlavný animátor nás odštartoval. Behali sme po 

stanovištiach a hádali jednotlivé štáty, ich hlavné mestá a zaujímavosti. Táto 

aktivita bola veľmi zábavná no aj vyčerpávajúca. Do cieľa sme  dobehli vyčerpaní. 

Potom sme sa osviežili a išli sme si oddýchnuť. A na večernom programe sme sa 

dozvedeli výsledky.  
  

Adam H. - V škole v prírode sa mi veľmi páčilo Ale najviac sa mi páčil 

hrad Červený Kameň a súťaže. Súťaže nám vymýšľali animátori. Večer tam bolo 

disco a raz aj predstavenie. Skoro celý deň sme boli vonku a hrali sa. Pred 

obedom sme sa učili. V piatok sme odišli domov a ja som sa tešil za svojimi 

rodičmi. 
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Trieda 4.B: 

Barbora B. - Do školy v prírode som sa veľmi tešila. Bolo to v Euromeste 

v Častej. Animátori boli dobrí. Volali sa : Dado, Mary, Maťo, Baška, Lea, Huhňo, 

Aďka. Bola tam hernička, pingpong, stolný futbal, veľké ihriská a diskotéky.  
 

Sofia O. -  V stredu sme išli na Červený Kameň. Išli sme cez les a cesta 

nám pripadala hrozne dlhá. Keď sme prišli na Červený Kameň, tak nám sprievodca 

spravil prehliadku a porozprával nám zaujímavosti. Cestou späť nás boleli nohy, 

ale mali sme veľa zážitkov. Posledný večer sme mali rozlúčkovú diskotéku, na 

ktorej sme všetci plakali. Keď sme cestovali autobusom domov, rozprávali sme si 

veselé zážitky. 
 

Michal Pavel L. - Vo štvrtok začali záverečné Majstrovstvá Európy. 

Stretli sme sa  na námestí a Huhňo povedal: „Teraz musí každý tím zabojovať, 

aby vyhral MS Európy.“ 

Naďka H. - Zažili sme veľmi veľa zážitkov. Mali sme veľa súťaží, ktoré 

ma bavili. V Euromeste bol aj psík menom Lessie a dve mačky menom Cooky 

a Pooky. 

 

Reakcie rodičov: 
 

 

Trieda 2.A 

p. Eliška A.: Náš starší syn sa zúčastnil školy v Euromeste už dvakrát 

a prišiel odtiaľ plný nadšenia a krásnych zážitkov. A preto som vedela a bola 

presvedčená, že aj nášho mladšieho syna môžeme na celý týždeň zveriť do tých 

najlepších rúk. I keď to bolo pre deti neznáme prostredie, prežili tam veľa 

krásnych chvíľ aj vďaka pani učiteľkám a animátorom. Preto im zo srdca 

ďakujeme aj v mene našich detí, ktorým zostáva plno spomienok na úžasný 

týždeň plný zábavy. Veď už len z fotiek a videí, ktoré ste nám denne posielali, 

sme mohli sledovať z ich očí veľkú radosť a spokojnosť. 

 

p. Mgr. Jana H.: V dňoch 2. - 6. 5.2022 sa naše deti - žiaci 2.ročníka 

zúčastnili školy v prírode v Euromeste v Častej - Píla. Ako sa blížil deň odchodu 

do školy v prírode, u detí narastala ich radosť a očakávanie a u rodičov zmiešané 

pocity, pretože mnohé deti prvýkrát opúšťali svojich rodičov na viac dní. No 

podľa fotiek a videí, ktoré nám pani učiteľky každý deň posielali, sme zistili, že 
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naše obavy boli zbytočné. Deti zažili týždeň plný zábavy, radosti, relaxu, športu, 

súťaží, tanca, ... Utužili sa tu medzi deťmi vzťahy a priateľstvá.  O program sa 

im tam postarali skúsení animátori. Po týždni sa deti s nimi i s Euromestom lúčili 

so slzami v očiach. Doma sa im ústa nezatvárali od rozprávania zážitkov. V mene 

všetkých rodičov by som sa chcela poďakovať predovšetkým triednym učiteľkám 

Mgr. M. Sulovej a Mgr. V. Halíkovej za to, že taký skvelý týždeň pre naše deti 

zorganizovali a boli ochotné to s nimi absolvovať. Všetci vieme, že povolanie 

učiteľa je veľmi náročné, ale tieto pani učiteľky sú naozaj PANI UČITEĽKY s 

veľkým srdcom pre deti, ktoré svoju prácu a deti nesmierne milujú a naopak, deti 

milujú ich. Samozrejme, že vďaka patrí i ostatným členkám pedagogického zboru, 

ktoré sa s deťmi danej akcie zúčastnili a spolu s triednymi učiteľkami sa o deti 

postarali. Sú to Mgr. L. Nagy Poláková, K. Jurigová, ale aj pani učiteľky, ktoré 

tam boli s deťmi 4. ročníka - Mgr. A. Kubrická, Mgr. J. Kukučová a N. 

Miklošovičová .Budeme veriť a tešiť sa, že o rok si to deti budú mať možnosť 

zopakovať ! 

 

Trieda 2.B 

 Jana I.: Milé pani učiteľky, to my ďakujeme z celého srdca Vám! Veľmi 

pekne ďakujeme za úžasnú organizáciu, opateru a lásku, ktorou ste za celých 5 

dní obdarovali naše deti, a tým nahradili nás rodičov. Veľmi pekne Vám za Váš 

čas strávený s našimi deťmi ďakujeme! Dali ste im asi to najkrajšie, čo deťom 

môžete dať. Veľa nádherných zážitkov v kruhu kamarátov a spolužiakov a verím, 

že to im zostane vyryté navždy v srdiečkach. ĎAKUJEME! 

  

p. Lenka P.: Ďakujeme pani učiteľka aj za Vaše nasadenie, deti majú 

nezabudnuteľné zážitky a spomienky! 

 

Trieda 2.C 

 Miroslava T.: Ďakujem za celý týždeň, ktorý ste sa venovala našim deťom. 

Teuško o ničom inom nerozpráva, iba ako tam bolo super a že na rok pôjde zase. 

Moc ďakujem za všetko! Ste super. 

 

V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby deti trávili čo najviac času na 

čerstvom vzduchu. A práve to im ponúkla tohtoročná ŠvP, ktorá bola pre deti 

veľkým prínosom, pretože im priniesla nielen čas strávený vonku, ale aj nové 
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skúsenosti, poznatky, zážitky, dobrodružstvá, priateľstvá... Obohatila ich po 

stránke zdravotnej, sociálnej, fyzickej, psychickej či vzdelávacej.  

 

       Mgr. Martina Sulová 

 

Koncoročný výlet deviatakov 
 

 Záver školského roka 

sa spája nielen 

s uzatváraním známok, ale 

aj tou príjemnejšou 

stránkou, ktorou sú 

koncoročné školské výlety. 

Tie sú dôležitou súčasťou 

vzdelávacieho procesu. 

Nielenže plnia oddychovú 

funkciu, ale majú vplyv aj na 

vzťahy v kolektíve. 

 Aj naši deviataci sa 

v dňoch od 31.05.2022 do 01.06.2022 zúčastnili posledného spoločného výletu do 

Demänovskej doliny. Bolo krásne slnečné ráno a žiaci s plnými batohmi „super 

nálady“ nastúpili do autobusu. Cesta ubehla veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali 

a náš autobus zastavil pred LASER arénou v Liptovskom Mikuláši. Tu si žiaci 

zahrali modernú tímovú hru, pri ktorej sa zabavili a zároveň si aj zašportovali.  

Potom sme sa spoločne presunuli do RGB centra, kde sme si pri dobrom 

obede oddýchli. Niektoré z dievčat okrem obeda stihli  nakúpiť rôzne šaty, 

tričká, džínsy či kabelky. Posilnení sme nasadli do autobusu a smerovali do 

turistickej chaty Chopok, kde nás už čakal jej majiteľ. Ubytovali sme sa, 

prezliekli, načerpali nové sily, urobili spoločné foto pred chatou a vybrali sme sa 

na turistiku.  

Naše kroky viedli na drevenú turistickú rozhľadňu v obci Pavčina Lehota. 

Z chaty sme išli po chodníku popri hlavnej ceste, asi 20 minút, až sme prišli do už 

spomínanej obce. V nej je vybudovaný náučný chodník, ktorého súčasťou je aj 

vyhliadková veža. Prešli sme obcou a poľnou cestou ďalších 20 minút a boli sme 

pri rozhľadni, ktorá je vysoká 8 metrov. Nachádza sa na tichom mieste, kúsok od 

lesa a má dve vyhliadkové plošiny. Slnečné počasie nám umožnilo pokochať sa 
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krásnym výhľadom na Liptovskú kotlinu. Všade vládol pokoj, ticho a krásna 

príroda. Unavení, ale plní nových dojmov sme šťastlivo dorazili späť na chatu. 

Náš spoločný večer bol spojený s opekaním, spevom a tancom. Ráno sme sa 

zobudili do daždivého počasia, pobalili všetky veci, nastúpili do autobusu a plní 

zážitkov cestovali späť domov.  
 

 Reakcie žiakov na posledný spoločný výlet: 
 

Trieda -  9.A 

Na náš posledný spoločný výlet sme vyrazili do Demänovskej doliny. 

V Laser aréne sme si s pani učiteľkami užili chvíle “akčnosti,“ ktoré sme potom 

vystriedali na prechádzke k rozhľadni uprostred krásnej prírody Nízkych Tatier. 

Nemôžeme zabudnúť ani na RGB centrum, kde si každý našiel to svoje. Neskôr 

sme na chate strávili príjemný čas opekaním, tancovaním a oddychom. Na tento 

špeciálny výlet naozaj nezabudneme, pretože je predsa ten posledný... 

ĎAKUJEME ! 
 

Trieda - 9.B 

Na výlete sa nám veľmi páčilo, najviac sme si užili spoločný večer, najmä 

diskotéku. Výlet nám upevnil náš kolektív a sme smutní, že to bol náš posledný 

spoločný výlet. 

 

Milí deviataci, o pár dní sa končí školský rok, pre Vás posledný v základnej 

škole. Opustíte naše čachtické lavice a každý z Vás pôjde svojou cestou. Dúfam, 

že na roky, ktoré ste strávili v našej škole budete s radosťou spomínať. Tak 

oddychujte a užívajte letné prázdniny, na ktoré tak netrpezlivo čakáte. 

 

Mgr. Martina Sulová 

 

 

 

 

 

 


