
V programe Skicár obálku nakreslila Michaela Guľášová, 9.A a nápis Daniel Filo, 9. A. 



Milí naši čitatelia,  

 

dostáva sa Vám do rúk nový školský časopis. Teší ma, ţe záujem       

o jeho tvorbu prejavilo veľa ţiakov našej školy, s ktorými sme sa 

kaţdý týţdeň spoločne stretávali. Nebola to jednoduchá práca, zvlášť, 

keď ešte len začíname. Veľké poďakovanie teda patrí deťom za ich 

usilovnosť a chuť pracovať na niečom novom. Taktieţ ďakujeme 

i pani riaditeľke RNDr. Bronislave Fačkovcovej za to, ţe nám 

vychádzala v ústrety, technicky nás zabezpečila a uľahčila nám tak 

prácu, ktorá nás všetkých baví.  

V našom časopise nájdete veľa zaujímavých vecí, napríklad 

rozhovory, príbehy, zábavné kvízy, tajničky. No nesmieme zabudnúť 

ani na otázky, ktoré Vás aj nás trápia. Prispievať môţete i Vy 

prostredníctvom schránky, do ktorej môţete vhodiť svoje práce, 

návrhy, nápady či otázky. Tým sa stane časopis naším spoločným 

dielom. 

Dúfame, ţe s časopisom Sedmička budete spokojní a bude sa Vám 

páčiť.  

 

Prajem Vám príjemnú zábavu pri čítaní.  

Mgr. Alena Nešťáková 
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História školy 

 

 

 

 
V roku 2010 škola oslávila svoje 35. výročie - čas plynie. Za 35 rokov 
trvania školy jej učitelia i žiaci urobili veľký kus práce a dosiahli mnohé 

významné úspechy, ktorými sa navzájom obohatili. 

1. septembra 1975 sa v novej VII. Základnej škole v Piešťanoch zišlo 

819 žiakov so svojimi učiteľmi, ktorí prišli s nimi z preplnených 
základných škôl v meste. Prvým riaditeľom bol pán Peter Poprac, jeho 

zástupcami PaedDr. Alexander Jambor a p. Július Matulčík. 

Po celú dobu to bolo ťažké obdobie, lebo všetci pracovali v preplnených 

priestoroch, keď sa každý rok riešil problém, kde pribúdajúcich žiakov 
umiestniť. Najvyšší počet žiakov 1501 navštevoval školu v roku 

1989/1990. Tento stav zotrval až do 1.9.1992, kedy na sídlisku A. 

Trajan otvorili IX.ZŠ. 

Od roku 2010 v jej čele stojí RNDr. Bronislava Fačkovcová. V 

súčasnosti školu navštevuje 703 žiakov. V 1.- 4. ročníku je 309 žiakov 
v 14 triedach, 5.- 9. ročníku 394 žiakov v 16 triedach. 

 
 

 

 
 

V programe Google SketchUp vytvoril Matúš Ficel, 7. B 



Rozhovor s pani riaditeľkou 

 
Milí ţiaci, pripravili sme pre Vás interview s pani riaditeľkou RNDr. 

Bronislavou Fačkovcovou. Poloţili sme jej niekoľko otázok aj za Vás.  

 

1. Čo vás viedlo k myšlienke stať sa riaditeľkou? 

K myšlienke stať sa riaditeľkou ma viedla osobná motivácia. Ku škole mám veľmi 

dobrý vzťah, nakoľko som ju tieţ navštevovala. Spoznala som tu mnoţstvo výbor-

ných pedagógov, ktorí ma ovplyvnili pri voľbe budúceho povolania. Učitelia pod 

vedením pani Tarasovičovej vytvorili v škole dobrý kredit a bolo pre mňa výzvou 

pokračovať v tomto snaţení. 
 

2. Čo bolo pre Vás najťaţšie a čoho ste sa najviac obávali, keď ste sa 

dozvedeli, ţe ste vyhrali konkurz?  

Najťaţším rozhodnutím pre mňa bola otázka, či sa zúčastním alebo nezúčastním 

konkurzu. Príleţitosť sa nikdy nepriblíţi k tomu, kto je nerozhodný. Pokiaľ 

s niečím nezačnete, nemôţete to dokončiť. Budúcnosť si nestačí len predstavovať, 

treba ju aj vytvárať. Nezaoberala som sa ţiadnymi obavami, keď som sa rozhodla 

zabojovať. 
 

3. Aké boli vaše pocity po nástupe na novú pracovnú funkciu?    

Pri nástupe do funkcie u mňa prevládal pocit veľkej zodpovednosti smerujúci 

k dosiahnutiu vytýčených cieľov. 
 

4. Budú sa ešte v budúcnosti konať nejaké úpravy školy? Ak áno, aké?  

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia inštalácie osvetlenia v triedach, nakoľko 

elektrické rozvody treba vymeniť. V blízkej dobe plánujeme vybrúsiť parkety 

v malej telocvični a zrealizovať vytýčenie čiar podľa nových pravidiel. Do budúc-

nosti by sme chceli zabezpečiť oplotenie areálu školy a opraviť športový areál.  
 

5. Neprekáţa Vašej rodine, ţe trávite v škole viac času?  

Bez podpory rodiny by nemalo zmysel púšťať sa do zmeny pracovnej pozície.  
 

6. Myslíte si, ţe aj tento rok na našej škole bude úspešný ako po iné roky?  

Od čoho to závisí?  

Úspešnosť kaţdej školy je tímová práca. Škola je ţivý organizmus, inštitúcia, 

v ktorej prvoradým cieľom je spokojnosť zamestnancov, ţiakov a rodičov.  

Pokiaľ si ţiaci a učitelia vytvoria k škole kladný vzťah a budú ju vnímať ako 

miesto, kde sa okrem učenia stretávajú s priateľmi, môţu podávať kvalitné 

výkony a svedomito si plniť svoje povinnosti. Verím, ţe aj tento školský rok bude 

úspešný.  
 

Pani riaditeľke ďakujeme za rozhovor.  
 

Magdaléna Tomová, Nina Záhumenská (9. A) 



Spýtali sme sa...  
 

1. Prečo sa na veľkej prestávke prechádzame dookola? 
Prechádzanie sa je potrebné kvôli bezpečnosti. Inak by deti chodili po celej škole, na prvý 
stupeň a opačne. Nemali by sme prehľad o svojich žiakoch. Mohli by sa stať rôzne úrazy, 
ktorým sa snažíme predchádzať. 
 

2. Prečo na škole nie je bufet? 
Momentálne na to nie sú vhodné priestory, ktoré by vyhovovali hygienickým kontrolám. 
V súčasnej dobe sa snažíme zabezpečiť hlavne triedy a odborné učebne. 
 

3. Bolo by možné umiestniť v budove školy nápojový automat? 
Túto možnosť do budúcna zvažujeme, ale v tomto roku sa to už nebude realizovať.                
Pre zriadenie automatu treba vyriešiť mnoho právnych úkonov. V každom prípade robíme 
všetko pre to, aby boli žiaci spokojní. 

Ivana Adamcová, Iveta Gembická, 7. A 

 

Balíček keksov 

 

Istá slečna čakala na letisku na lietadlo. Keďže jej let mal meškanie, 
rozhodla sa, že si na skrátenie času kúpi nejakú knihu. Ku knihe si 
kúpila aj balíček keksov, pohodlne sa usadila a začala čítať.                      
Na vedľajšie sedadlo si po chvíli prisadol neznámy muž. Otvoril si 
časopis a začítal sa doň. Keď si ona vzala z balíčka prvý keks, muž si 
na jej veľké prekvapenie bez jediného slova tiež zobral jeden. Cítila sa 

pobúrená jeho správaním, ale nepovedala nič, mysliac si: „To je ale drzosť!” Zakaždým, 
keď si ona vzala keks, muž urobil to isté. Popudzovalo ju to čím ďalej, tým viac, ale 
nechcela robiť scény. Keď už zostával len posledný keks, pomyslela si: „Hádam sa 
neopováži...?” A muž si s úsmevom vzal posledný keks, rozlomil ho na polovicu a jednu 
jej podal. Tak to už bolo priveľa. Urazene zavrela knihu, zobrala si veci a odišla                    
do nástupnej haly. Keď sa konečne usadila v lietadle a otvorila svoju tašku, aby si vybrala 
knihu a pokračovala v čítaní, na svoje obrovské prekvapenie v nej objavila balíček                    
s keksami. Nerozbalený a nedotknutý! Ako veľmi sa zahanbila... Úplne zabudla, že si svoj 
balíček s keksami nechala v taške! Nechápala, ako sa mohla tak zmýliť... Ten muž                   
na letisku sa s ňou podelil s keksami bez problémov, bez námietok, bez akéhokoľvek 
vysvetľovania... a ona si pritom rozčúlene myslela, že jej drzo berie 
keksy, a teraz už nemá žiadnu možnosť, aby mu to vysvetlila, alebo sa 
mu aspoň ospravedlnila. 

V živote človeka sú veci, ktoré sa už nedajú vrátiť späť. Kameň, keď 
sme ho už hodili, slovo, keď sme ho vyslovili, príležitosť, ktorú sme ju 

prepásli, čas, ktorý uplynul. Stojí to vôbec za to, aby sme zatemnili 
svojho ducha hnevom kvôli banalitám ako je napríklad pár keksov? 

Ako často vo svojej domýšľavosti odsudzujeme iných za veci, ktoré sme im neprávom 
pripísali? 

 

Katarína Bachárová, Róbert Balog, 9. A 



T e s t     p r i a t e ľ s t v a 
 

Votrelkyňa 

 
Vaša najlepšia priateľka si našla novú kamarátku: čo spravíte? 

1. Rozprávate sa s kamarátkou a tá ,,nová“ si k vám prisadne. 
A: Škaredo sa na ňu pozriete a otočíte sa chrbtom. 

B: Necháte ju, ale stále ju zosmiešňujete ironickými poznámkami. 
C: Rýchlo zmeníte tému. 
 

2. Ako by ste ,,novú“ kamarátku opísali? 
A: Otravná a neznesiteľná! 

B: Nepredstaviteľne otravná a neznesiteľná! 
C: Je otravná, ale nie je to ţiaden netvor. 
 

3. Máte dva lístky na koncert a vaša kamarátka je chorá. 
A: Na koncert nejdete a namiesto toho navštívite chorú kamarátku. 
B: Obidva lístky dáte tej „novej“ a potom sa vyberiete navštíviť kamarátku - aspoň 
máte istotu, ţe s ňou bude sama. 

C: Idete na koncert s ,,novou“ kamarátkou. 
 

4. Máte pocit, ţe tá ,,nová“ nie je k vašej kamarátke úprimná. 
A: Poţiadajte kamarátku, aby vám správanie tej ,,novej“ vysvetlila, aj keď uţ vopred 

viete, ţe vás nepresvedčí. 
B: Nie je to len pocit. Tá nová klame - okrem toho, ţe sa nevie správať, je namyslená. 
C: Je to len pocit a moţno sa mýlite. Takţe sa zatiaľ ovládnete. 
 

5. Čo keby ste sa pokúsili tú novú ,,babenku“ trocha bliţšie spoznať... 
A: To má byť vtip?! 
B: Vynikajúci nápad. Keď odhalíte jej slabé stránky, neskôr sa vám to môţe zísť! 

C: Časom, jeden nikdy nevie... 
 

6. Ţiarlite na tú ,,novú“? 
A: Samozrejme! K vašej najlepšej kamarátke sa nikto nesmie ani priblíţiť! 
B: Predsa nebudete ţiarliť na niekoho tak bezvýznamného, ako je ona! 

C: Trocha áno. Len dúfate, ţe vám najlepšiu kamarátku neukradne. 
 

7. Aká je najväčšia chyba ,,novej“ kamarátky? 
A: Stále sa do všetkého mieša! 

B: Má ich plno! 
C: Má chyby ako kaţdý, ale aspoň má dobrý vkus, pokiaľ ide o kamarátky... 
 

8. Čo keď sa s tou ,,novou“ napokon namiesto vašej kamarátky spriatelíte vy? 
A: Budete skákať od radosti - vaša bývala kamarátka má smolu. 
B: Na to sa nedá odpovedať, pretoţe by ste sa stou ,,novou“ nikdy nespriatelili. 
C: Je niečo zlé na tom, keď si s ňou občas niekam zájdete? 

 
 



Vyhodnotenie testu 

 

Väčšina odpovedí A 

Netolerantná 

Nech sa zníţite ako chcete, nedokáţete sa zmieriť s tým, ţe niekto medzi vami a vašou 

kamarátkou stojí. A nedokáţete to ani skrývať: votrelkyňu neznášate! Pokiaľ ju tolerujete, 

robíte to len preto, aby ste sa zavďačili svojej kamarátke. Veľmi dobre si uvedomujete, ţe 

ţiarlivosťou všetko len zhoršujete, svoj názor však za nič na svete nezmeníte! 

Väčšina odpovedí B 

Totálna vojna 

Získať si srdce niekoho, kto vás chce okradnúť o najlepšiu kamarátku? To má byť vtip? 

Kamarátka je vaša a nikoho iného! Nikto sa k nej nesmie priblíţiť ani na malú 

vzdialenosť. Votrelkyne sú tu len preto, aby vás otravovali a mali by zmiznúť z povrchu 

zemského. Váš postoj je zrozumiteľný, len nie je jasné, či svojej najlepšej kamarátke 

dôverujete. 

Väčšina odpovedí C 

Prísľub nádeje 
Novú situáciu prijímate, aj keď voči osobe, ktorá do vášho ţivota zasahuje, máte isté 

výhrady. Beriete ohľad na kamarátkine názory a to dokazuje, ţe stojíte pri nej. Na novú 

kamarátku sa snaţíte dívať nielen ako na protivnú votrelkyňu, ale aj ako na dievča                  

s dobrými i horšími vlastnosťami... tie má napokon kaţdá z nás! 

Nerozhodne 

Súd stále pokračuje. Zatiaľ ste sa nerozhodli, či je votrelkyňa dobrá alebo zlá. Sledujete 

kaţdý jej krok a stále striehnete. Správnu stratégiu zvolíte aţ podľa toho, ako sa bude 

situácia vyvíjať. Zatiaľ o nej zbierate nové informácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Maštalírová, 

6. C 

 



Ţiacke práce - básne o jeseni 
       Jeseň 
 

Skončilo sa leto 
uţ začína  jeseň, 
ozýva sa svetom, 
tá veselá pieseň. 
 

Oblieka sa do farieb.   
Je to asi v poriadku,       
kaţdý  rok nám vystrojí, 
svoju módnu prehliadku.  
                          

Vietor fúka, 
 nesie správu, 
 ţe jeseň chce zaţiť slávu. 
 

Modelkami stromy sú, 
jeseň spolu s nimi, 
navrhuje kostýmy 
A jesennú okrasu. 
 
                  Ţofia Šmídová,  5.A  

 
 
 
 

        

      

 Pani Jeseň 

 

Jeseň, pani bohatá,  

má krásne šaty zo zlata. 
Lístie padá, vetrík duje,  

nie každý sa raduje. 
 

Stále leje mokrý dáždik, 
zíde sa nám každý dáždnik. 

Po daždi príde slniečko, 

pošteklí nás na líčko. 

 
          Mária Mondoková, 7. B 

 

Gaštan 
 

Zo stromu gaštan padol 

a Janko si naň sadol. 

Bolesť bola nemalá, 

bo šupka na ňom ostala. 
 

Mama rýchlo priskočila 

slzy v očiach usušila. 

Otecko tiež pomohol, 

aby Janka prešiel bôľ. 
 

                  Jakub Kočenda, 5.A 

 
           List 
 

Zo stromov padajú, 
veľké listy farebné. 
V prírode maľujú, 
obrazy jesenné. 
 

Dúhový šarkan po oblohe letí, 
prišli sa naň pozerať všetky deti. 
Vietor sa s jeho chvostom pohráva, 
Jesenný čas práve nastáva. 

 

                                Jakub Lenovský, 5.A 

 

Jeseň 
Na jeseň sa deti hrajú, 

krásne listy opadajú. 

Kaţdé dieťa jasá, 

jeseň je tu zasa. 
 

Jeseň krásne obdobie je, 

po jeseni zima tu je. 

Vetrík listy odfukuje, 

snieţik zasa prifukuje. 

 

                                Lukáš Psalman, 5. A  



Vianoce 
 

Advent znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom 
rade sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc. Chvália Boha, ktorý 
miloval svet a poslal svojho Syna.  Advent kresťanom pripomína, že 
Kristus príde. Potrebné je pochopiť, že celý život musí byť adventom, 
bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.  
 

Svoje nezastupiteľné miesto má adventný veniec, častokrát z čečiny, ktorý je ozdobený 
štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. Umocňuje vianočnú 
atmosféru v období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na stole alebo 
zavesený na dverách. Je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza.  
 
U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša radosť v očkách každý 
deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom nejakú tú dobrôtku.  
 

Pôvod vianočného stromčeka 
Kresťanský pôvod má taktiež symbolika sviečok na vianočnom 
stromčeku. Rozžaté sviečky symbolizujú svetlo sveta, Spasiteľa, ktoré 
prišlo na svet, aby zahnalo tmu zla, hriechu a pohanstva.                          
V domácnostiach sa vlastný vianočný stromček začal objavovať                
v Alsasku v 16. storočí. V 19. storočí sa výraznejšie rozšíril takmer               
do všetkých kresťanských štátov sveta.  
 

Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný – deň Kristovho 
narodenia. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst. Kým deti chystajú 
vianočný stromček, gazdinky pečú a varia. Jedlá, ktoré sa podávajú, 
sa líšia podľa rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však                       
na štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, 
kapustnica, ryba, zemiakový šalát, koláče. Po večeri sa spievajú 

koledy, rozbaľujú vianočné darčeky. Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše.                 
25.a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu. 
 
Z internetovej stránky www.vianoce.sk vybrali  

Lucia Maštalírová, 6.C ,  Ivana Kučavíková, 7.B 
 

Pranostiky 

          December 
Na svätého Mikuláša už je zima celá naša. 

Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh. 

Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 

                                  Január 
Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu. 

Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok. 

Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky. 

Vybrala Lucia Maštalírová, 6. C 

http://www.vianoce.sk/


Tajnička 

 

      1.             

   2.                

  3.                    

      4.             

        5.                 

      6.              

    7.                

    8.               

  9.                   

 
1. Nočný vták, symbol múdrosti. 
2. Zviera s veľkým chobotom. 
3. Dostávame ich na Vianoce. 
4. Bývali v ňom panovníci – králi. 
5. Umývame si v ňom ruky. 
6. Večer si ňou svietime. 
7. Dielo vydané tlačou (čítame si ju). 
8. Domáce zviera, ktoré cez noc loví myši. 
9. Biela tekutina z kravy. 

 

Pripravili: Ch. Kloknerová (5.A), V. Chrenková (5.C) 

 
 

 

 

Poznámky v ţiackej kniţke 

 

 

1. Na hodine dejepisu trúbil stočeným zošitom štátnu hymnu. 

2. Na desiatu si nosí RED-BULL a potom ako blázon lieta po triede.  

3. Svojím spevom úmyselne ruší hodinu hudobnej výchovy. 
4. Na hodine pestovateľských prác vyliezol do päťmetrovej výšky  

na dvojmetrový strom. 
Pripravil Patrik Klešč, 7. B 



Zasmejme sa 
 

Na suplovanej hodine sa žiaci suplujúcemu vymykajú                  

z kontroly. Zavol{ pred tabuľu najväčšieho frajera a rozmýšľa, 

aký trest mu dať. Ten si robil z toho srandu a spolužiaci tiež. 

Učiteľ sa naštve, udrie päsťou po stole. Žiaci stíchli, ale dlho to  

nevydržalo. Už toho m{ naozaj dosť, znova udrie a zareve: „Ticho v súdnej sieni!“ 

Žiak pred tabuľou rýchlo zareaguje: „Chcem pr{vnika!“ 

 

Profesor na prednáške hovorí študentom:  
- Keby ste vy tam vzadu boli ticho, tak ako tí uprostred, čo lúštia 
krížovky, mohli by tí vpredu pokojne spať. 
 

Vyučovanie. Malý Petrík sa hlási.  

- Čo chceš? - pýta sa učiteľ.  

- Prosím, chcem na záchod.  

- Teraz nevyrušuj a počkaj na prestávku. Trpezlivosť 

ruže prináša!  

Po chvíli sa Petrík hlási zase.  

- Čo zase chceš? - pýta sa učiteľ.  

- Prosím, už mi tie ruže začínajú klíčiť. 
 

Pripravil Patrik Klešč, 7. B 
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