
Ako sme spoznávali Čachtický hrad 

(Krúžok: Hrady a zámky Slovenska) 

 

Na začiatku sme išli z Nového Mesta nad Váhom do Višňového. 

Odtiaľ sme kráčali na Čachtický hrad. Keď sme sa tam 

vyškriabali a konečne sme sa tam dostali, bol odtiaľ krásny 

výhľad na celé okolie.  

Na Čachtickom hrade sa mi páčilo veľa vecí. Napríklad hladomorňa, pár zrúcanín a podobne. Nepáčilo sa 

mi, že to bolo veľmi vysoko a trochu som sa bál. Bolo tam aj niekoľko náučných tabúľ, na ktorých bolo 

veľa informácií.  

Potom sme išli na lúku a hrali sme sa rôzne hry. Nakoniec sme išli šťastne a spokojne domov  

                                                                                                                                                                         (Oliver Purnoch, VI.B) 

 

Išli sme vlakom do Višňového. Odtiaľ sme vyšliapali na hrad. 

Potom sme sa najedli a išli sme si obzrieť hrad zblízka. Bol tam 

veľmi pekný výhľad. Videli sme aj stanicu vo Višňovom, kde 

sme vystupovali z vlaku. Na hrade sme hrali aj hry. Pri odchode 

sme si mohli kúpiť pohľadnice a pamätné mince. Ja som si na 

pamiatku kúpil mincu. 

                                                                                        (Martin Hanzlík, VI.B) 

 

Išli sme vlakom z Nového Mesta do Višňového. Potom sme išli  4 

km hore kopcom cez les. Na hrad sme prišli o 12:18. Zjedli sme 

desiatu a pokračovali sme v prehliadke hradu. Cestou na stanicu 

začalo pršať. Počkali sme na vlak a išli sme domov. 

                                                                                        (Samuel Jamrich, VI.B) 

Na čachtickom hrade sa mi veľmi páčilo, pretože naše kamarátske 

vzťahy sa utužili a čo sa mi páčilo ešte viac, boli nové zábavné 

súťaže. 

                                                                             (Dominika Halienková, VII.A)  

 

 

 



Vo sviatok, 17.11.2015, sa pani učiteľka Kaššovicová obetovala 

stráviť s nami cestu za poznaním hradu v Čachticiach. 

Ráno o deviatej hodine sme sa všetci stretli pred železničnou 

stanicou v Novom Meste nad Váhom. Desať minút po deviatej 

hodine nám išiel vlak, zakúpili sme si cestovné lístky a nastúpili 

do vlaku. Cesta vlakom ubehla rýchlo a ani sme sa nenazdali 

a boli sme na stanici Višňové, odkiaľ sme sa vybrali dlhým lesom 

k hradu. Rozprávali sme sa, a tak sme boli pod hradom. Dali sme 

si malú prestávku na občerstvenie a pokračovali sme v ceste k hradu. 

V pokladni sme si zakúpili vstupenky a obhliadka Čachtického, 

zrekonštruovaného, hradu mohla začať. Pani učiteľka nám robila 

veľmi dobrého sprievodcu, vďaka nej sme sa dozvedeli veľa 

zaujímavých informácií. Po prehliadke sme mali voľno, zahrali sme 

sa veľa hier, vyšantili sa do sýtosti. 

Na lúke pod hradom sme si zahrali Indiánsku šatku, ale počasie sa 

zhoršilo, tak sme sa pomaly pobrali dole. Cestou nás zastihol dážď, 

preto sme do odchodu vlaku zostali reštaurácii, kde sme si dali teplý 

čaj. Medzitým sme sa rozprávali, hrali sa a kadečo sme sa dozvedeli. 

Čas nášho odchodu sa blížil a tak sme posadali do vlaku. Cesta 

nám znova rýchlo ubehla a boli sme tam, kde sme sa ráno stretli. 

Poďakovali sme sa našej sprievodkyni - pani učiteľke za pekný 

výlet Tak trochu unavení, ale s novými zážitkami sme sa pobrali 

domov. 

Ďakujeme! 

                                                                                   (Diana Ščepková, VII.A) 

 


