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Slovo na úvod 
 

Milí čitatelia,     

 v tomto v adventnom čase do tried zavítal náš 

staronový kamarát – školský časopis Školák. Prináša vám 

zábavu na voľný čas, poučenie a veľa nových informácii 

o dianí v škole. Dúfam, že pri jeho čítaní strávite 

príjemné chvíle a bude vašim dobrým spoločníkom nielen 

počas prestávok. Aby ste si Školáka mohli prečítať 

i doma, jeho elektronickú podobu nájdete tiež na webovej 

stránke našej školy www.zskoseca.edupage.sk v záložke 

Školský časopis.  

Prajeme všetkým príjemné čítanie! 

 

PaedDr. Miroslava Poliaková 

 

Zaujímavosti z ASC agendy 
 

Štatistika k 1.12.2019 : 

 

 v základnej škole je žiakov 312, z tohto počtu je .... 

chlapcov a ... dievčat, 

 v škole vyučuje 30 pedagogických pracovníkov, 

 v budove ZŠ sa o prevádzku stará 7 

nepedagogických pracovníkov, 

 školský klub navštevuje 99 detí. 

 

http://www.zskoseca.edupage.sk/


Novinky v našej škole 
 

Zmeny v žiackych radoch 

V septembri sme v našich radoch privítali prváčikov 

a nových žiakov zo spádových obcí Košecké Podhradie 

a Zliechov. Od začiatku roka už uplynul nejaký ten čas 

a my dúfame, že si v nových kolektívoch našli dobrých 

kamarátov. Slávnostne sme ich prijali do našich radov aj 

na celoškolskej akcii Imatrikulácia prvákov, o ktorej sa 

dočítate viac na našej webovej stránke. Je tam i veľa 

pekných fotografií, ktoré vás iste pobavia. Nakuknite do 

tejto fotogalérie. Do Školáka sme vybrali iba po jednej 

fotke z každej novej prváckej a piatackej triedy. Tu sú: 

 

  
 

  



Zmeny v kolektíve pracovníkov školy 

Okrem nových žiakov začali od septembra v v našej 

škole pracovať i nové pani asistentky - Ing. Jana 

Ďurovcová, Bc. Alena Maďarová, do školského klubu 

nastúpila nová pani vychovávateľka Bc. Dominika 

Ostrovská, z materskej dovolenky sa vrátila pani učiteľka 

Mgr. Eva Dideková. A máme i novú pani upratovačku – p. 

Zdenku Holú. V posledných novembrových dňoch ste iste 

zaregistrovali najnovšiu zmenu – pani učiteľka Mgr. 

Martina Štefúnová odišla na materskú dovolenku a na jej 

miesto nastúpila pani učiteľka Mgr. Simona Mikuličková. 

 

Zmeny v evidencii dochádzky 

S novým školským rokom sme začali po novom aj 

v oblasti evidencie dochádzky. Zaviedli sme elektronickú 

evidenciu, všetci žiaci i zamestnanci dostali čipy a pri 

vstupe do budovy školy pribudla nová čítačka.  

 
Každý si prostredníctvom nej eviduje príchod i odchod, 

„čipujeme“ i odobratie obedov v školskej jedálni. Rodičia 

si zároveň prostredníctvom mobilnej aplikácie môžu 



jednoduchšie skontrolovať príchod i odchod svojho 

dieťaťa zo školy i do školy, vidia novinky o dianí v škole 

uverejňované na webovej stránke školy, atď. 

 

 

  
Dobrá rada nad zlato: 

Aby si čip nestratil, používaj šnúrku na krk alebo si čip 

odkladaj na bezpečné miesto, aby si ho nestratil! Je 

Tvojou povinnosťou nosiť ho do školy a strážiť si ho! 

 

Nová trieda v priestoroch školy 

 Začiatkom septembra bola v priestoroch chodby na 

prvom poschodí provizórne dokončená nová trieda, 

v ktorej sa v tomto roku učí 6.B. Postupne (v rámci 

možností) v triede zlepšujeme podmienky na výučbu, 

ktoré ešte stále nie sú ideálne, ale veríme, že sa nám 

v krátkom čase podarí túto situáciu vyriešiť! 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nové pomôcky a nábytok 

 Vďaka projektu, do ktorého sme sa v spolupráci so 

zriaďovateľom zapojili, prichádzajú do našej školy od 

septembra nové pomôcky na vybavenie učební. Prišlo toho 

už pomerne dosť – dostali sme nové lavice, nábytok do 

školskej knižnice, nové stoly a vybavenie do školských 

dielní, nové laboratórne stoly a vybavenie do odbornej 

učebne. A to ešte nie je všetko! Čakáme ešte na 

výpočtovú techniku, nové interaktívne tabule a veľa 

ďalších vecí. Veríme, že obohatia výchovno-vzdelávací 

proces, skvalitnia výučbu a prinesú veľa radosti najmä 

našim žiakom. 



Z našej tvorby –  

reportáž z exkurzie 

  
Dňa 10.10.2019, sa žiaci šiesteho a siedmeho 

ročníka, vybrali na spoločnú exkurziu do Banskej 

Štiavnice do baní a na Nový Zámok. 

V autobuse bolo veselo, pretože niekto zo siedmakov 

začal púšťať pesničky. Všetci siedmaci spievali, akoby 

spolu spievavali každý deň. Dokonca to bolo lepšie, ako na 

hudobnej výchove. Hrali sa aj slovenské, ale aj zahraničné 

pesničky. Niektoré sa dokonca opakovali. Medzi 

najhranejšie patrila Mariana, Topoľčianska zlatokopka, 

a ďalšie. 

Do Banskej Štiavnice sme došli až za dve hodiny. Po ceste 

sme videli rôzne a krásne stavby. Jednou z najkrajších 

dominánt mesta, ktorá upúta pozornosť už z diaľky, je 

Banskoštiavnická kalvária. 

Keď sme sa nachádzali v areáli, museli sme čakať, pokiaľ 

sa prehliadka nezačne. Žiaci si medzi tým prezerali rôzne 

exponáty, alebo si pokúpili suveníry. 

Keď sa prehliadka začala, ako prvé nám pán sprievodca 

povedal niečo o baniach, pravidla baníkov a poučil nás 

o bezpečnosti v baniach. Potom nám pustil film, o prvých 

baníkoch, ako začínali a ako sa zbavovali vody. Voda pre 

nich zo začiatku bola prekážka, ale neskôr ju využívali pri 

preprave. Do baní dokonca brali kone, aby im pomohli pri 



vození nakopaného materiálu. Po filme sme sa odobrali do 

prvej šachty tejto bane, kde sa nachádzali plášte, prilby 

a lampáše. Keď sme boli všetci oblečený a pripravený, 

vyrazili sme ku vstupu.  

V bani bolo vlhko, čiže sme si museli dávať pozor hlavne 

pod nohy. Vonku bolo síce teplo, ale čím nižšie sme išli, 

tým nám bola väčšia zima. Prechádzali sme tunelmi ktoré 

boli spravené pomocou výbušnín, ale aj takými ktoré kopali 

ručne. Keďže sme boli najmenšia skupina, nemohli sme sa 

zastavovať všade. Ale zastavili sme napríklad pri stroji, 

pri ktorom boli kone. Na to že sme v podzemí strávili 

skoro dve hodiny, ubehlo nám to rýchlo. 

Po baniach sme sa vrátili do autobusu, a ani nie do pol 

hodiny sme boli pri Novom Zámku.  

Táto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice je 

známa pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský 

hrad, sa nachádza na Frauenbergskom kopci.   Bola 

postavená v rokoch 1564-1571. Nový Zámok zároveň plnil 

úlohu strážnej veže. Po skončení tureckých vojen slúžil 

ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické 

baníctvo. 

Zámok sa skladal zo štyroch poschodí. Na prvom, nám pani 

sprievodkyňa povedal o hrade, a čo sa nachádza na 

ostatný poschodiach.  

Expozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj 

protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého 

vojska, maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do 

obdobia tureckých výbojov, obrazy členov rodiny 



Koháryovcov, ktorá sa významne zapojila do bojov proti 

Turkom.    

Sedemhlavňové delo takzvaný organ zo 16. Storočia, 

turecké jatagány, hradné pušky, zápalné smolné palice, 

plastiky Turkov v životnej veľkosti, orientálne interiéry, 

strážnica uhorského vojska, atď. Na najvyššej bašte, bol 

výhľad na jeho okolie. Mohli sme vidieť Starý Zámok, 

námestie a ďalšie stavby. 

Domov sme sa vrátili až večer, keď už bola tma. Všetci 

sme boli unavení z dňa plného nových vedomostí. 
 

  

  



  

  

Napísala: Stanislava Fabušová (7. roč.) 

Fotky: Tomáš Suchomel (7. roč.) 

                 Samo Briestenský (7. roč.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 

Ročník: XXII. 

Číslo: 1 


