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      Naši prváci 

Základná škola s materskou školou Banka 

1.číslo   šk.rok 2011/2012 

A.Gotthardt, Michal Chalás, Martin Chalás, S.Kohút, R.Rigo, K. Jakubcová, S.Magulová, 

J.Tomanová, A.Tatranský, M.Vatrt,  D.Ţiška, tr.učiteľka K.Michnová 

Halloween 
 

Halloween je čas tekvičiek,  

nejakú si vyreţem hneď. 

Peknú masku zhotovím si, 

Na sladkosti pôjdem asi. 

 
Diana Bieliková, 8.trieda 

 

 

Jeseň 

 
Farebná, krásna. 

Beháme, skáčeme, cvičíme. 

Chodíme von púšťať šarkany. 

Farby. 

 

Diana Bieliková, 8.trieda 

Jeseň 

 
Farebná, chladná. 

Prší, oberá sa, fučí. 

Na jeseň padajú farebné listy. 

Obdobie. 

 
A.Jarošová, 8.trieda 



 

 

Škola v prírode 

V minulom školskom roku boli ţiaci 2.a 4.ročníka s pani učiteľka-

mi V.Škarkovou a K.Michnovou v škole v prírode v Trenčian-

skych Tepliciach. 

Výlet Výtoky 

V lete 2011 boli ţiaci 2.stupňa na výlete na Výtokoch, spolu s pani 

učiteľkami A.Bolješikovou, K.Šišanovou, K.Jantovou a 

M.Adamčovou. V peknej prírode strávili príjemné 2 dni, oddýchli si 

a načerpali sily do posledných školských dní. 

Milí čitatelia! 

vraciame sa opäť, aby sme Vám 

mohli písať do nášho časopisu 

Syslák . Nájdete tu rôzne príbehy, 

básne, kríţovky, vtipy, hádanky, 

oznamy o podujatiach ale aj pekné 

tvorby ţiakov. Tak dúfame, ţe sa 

Vám bude náš časopis páčiť.  Tak 

ako kaţdý rok aj teraz k nám 

pribudli malí prváčikovia, ktorým 

prajeme veľa úspechov. Vám, milí 

čitatelia, ţeláme pekné chvíľky 

strávené čítaním časopisu 

SYSLÁK.  Redakčná rada 
 

Cesta do Ázie 
Už sa stalo tradícou našej 

školy, že každoročne cestujeme 

do Ázie. Ako je to možné? 

Predsa s cestovateľom 

Jánom Kopečným. 

Navštívili sme Indiu a Thajsko. 

Pán Kopečným nám počas 

besedy predstavil krásy ale aj 

temné zákutia Ázie. Formou 

rozhovoru vtiahol do 

prezentácie všetkých žiakov. Z 

besedy sme všetci odchádzali 

bohatší o pekné zážitky. 

Dúfame, že pána Kopečného 

privítame aj budúci školský rok. 

Navštívili sme... 

Výstava ovocia a zeleniny 

3.10.2011 sa v piešťanskom Klube 

dôchodcov sa uskutočnila Výstava 

ovocia a zeleniny. Prezreli sme si hlavne 

rôzne druhy jabĺk, hrušiek, hrozna 

rôznej zeleniny. Okrem toho všetkých 

zaujala výstava s medom a včelami. 

Súťaţilo sa o najkrajšie jablko. Kaţdý 

mohol ochutnať kúsok z vystavovaného ovocia. 

Neľutujeme, ţe sme sa výstavy zúčastnili. 

 

Deň ozbrojených zložiek 

9.9.2011 sa na piešťanskom letisku uskutočnilo predsta-

vovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ţiaci z 

viacerých škôl navštívili toto zaujímavé predstavenie. 

Naši ôsmaci a deviataci si to veľmi pochvaľovali, na-

priek nie veľmi priaznivému počasiu a terénu videli 

veľa zaujímavého. 

Astrofilm 2011 

27.10.2011 sa v Piešťanoch 

uskutočnil 5.ročník medzinárod-

ného filmového festivalu 

o vesmíre. Ţiaci 5.a 6.ročníka zastupovali našu śkolu na 

podujatí. Videli Stratená noc – animovaný film (natočili 

ţiaci 6. ročníka - ZŠ Spišský Štiavnik), 

Rozhovory o vesmíre – náučný film pre 

ţiakov, Krátke filmy: Spomalený deň, Na 

ramenách obrov, Ďalekohľad na cestách. 

Po skončení prehliadky filmov si prezreli 

aj výstavu "Vesmír a elektrotechnika v obrazoch". 

Futbal mladších žiakov 

V októbri  sa chlapci našej školy 5.a 

6.ročníka zúčastnili na 

futbalovom turnaji. 

Š.Broš, D.Ludwig, 

M.Jančár, D.Walther, 

P.Vdoviak, P.Baďura, 

M.Matějka, A.Julíny. 

Zachráň aspoň jeden strom! 
So začiatkom školského 

roka sme začali zbierať 

papier, a tým chceme 

zachrániť naše lesy. V 

septembri a októbri ste 

vyzbierali 17 070kg 

papiera.Výsledky sú: 

I.miesto-4225 kg, 4.trieda, 

I I . m i e s t o - 3 5 9 1  k g , 

3.trieda, III.miesto-2691kg, 2.trieda, 4.m.-

2414kg, 6.tr., 5.m.-1405kg, 5.tr., 6.m.-

928kg, 1.tr., 7.m.-825kg, 7.tr., 8.m.-571kg, 

8.tr., 9.m.-420kg, 9.tr. Medzi jednotlivcami 

boli najlepší: 1.m.K.Klampárová, 4.tr. 

2039kg, 2.m.V.Drahovská, 3.tr. 1119kg, 

3.m.B.Krajčíková, 3.tr .  1021kg, 

4.m.P.Filo, 6.tr. 747kg,  

5.m.M.Lacko, 3.tr. 666kg. 

     ĎAKUJEME 



 

 

Priateľ 

 
Kto je vlastne ozajstný priateľ ? Myslím si, ţe skutoční priatelia 

by si mali navzájom pomáhať, veriť si a podrţať jeden druhého v ťaţkej 

situácii. Ale takéto priateľstvo je však v dnešnej dobe veľmi zriedkavé. V 

dnešnom uponáhľanom svete myslí kaţdý iba na seba. Ľudia si čoraz me-

nej všímajú okolie a neuvedomujú si skutočné ţivotné hodnoty. Myslia 

na úspech, peniaze. Lenţe po čase im napadne, ţe tu nie je nikto, kto by 

si ich vypočul a pomohol im. Prečo ? Moţno preto, ţe boli celý čas zasle-

pení a nevšímaví k svojmu okoliu k ľudom, ktorí ich mali radi. Ale sú aj takí, ktorí predstierajú 

priateľstvo a keď bude ich priateľ v problémoch a ţiadajú o pomoc, tak sa im jednoducho otočia 

chrbtom. Takáto je realita. Ale medzi desiatkami „priateľov“ sa vţdy nájde aj zopár tých 

s veľkým P. Sú to tí, ktorí sa neotočia chrbtom, keď kamarát potrebuje pomoc. 

          Martin Mihok, 2010/2011 

Moje prázdniny  
(Vymyslený príbeh) 

V mojom príbehu budem písať o tom, ako som prišla na ostrov Bora Bora. Všetko sa to začalo v 

jeden krásny letný deň. Bola som v obchode a nakupovala som. Keď som z neho vyšla, na ceste 

som našla peňaţenku. Pozrela som sa, čo v nej nájdem. Boli tam peniaze a pas, na ktorom bolo 

meno David. Tak som mu  to odniesla. Za to, ţe som mu to vrátila, pozval ma na ostrov Bora Bo-

ra. Lietali sme lietadlom. Po pristátí Davidovi zazvonil mobil a odišiel. Ostala som tam sama. Naj-

prv som si išla nájsť miesto, kde prespím. Postavila som si minidom na strome. Bol maličký a 

útulný. Musela som sa ísť poobzerať po nejakom ovocí, lebo som bola 

hladná. Našla som banány. Ako tak kráčam, stretnem Ninu. „Čo tu ro-

bíš?“ opýtala som sa. „Ja tu tancujem šamanské tance,“ povedala a odišla. 

Čudovala som sa, ale nechala som to tak. Bol uţ večer, uloţila som sa 

spať. Môj minidomček bol asi 2 metre nad zemou. Ako si tak spím, do 

môjho domčeka sa dostal nečakaný zlodej.. Bola to opica. Vstala som 

a utekal za ňou, lenţe ako tak utekám, šmyknem sa na banánovej šupke a 

vypadnem  z domčeka. Nakoniec som sa s tou opicou skamarátila. Zabá-

vali sme asi týţdeň, aţ v jeden deň pristál na ostrove vrtuľník. Vystúpila z neho Laura spolu 

s 50mačkami. Kričí na mňa: „Čau, Lena, prišla som ťa zachrániť, poď!“ 

Tak sme odleteli. Mám peknú spomienku na Bora Bora. Tak toto bol môj nudný príbeh. 

       Lenka Komarová, 7.trieda 

Čarovná jeseň 
 Jeseň začína v septembri. Je to viac upršané obdobie, hoci 

teraz ukazuje svoju krásnu slnečnú tvár. Stromy sa chystajú na zi-

mu, listy uţ opadávajú. Farebné listy sa pretekajú, ktorý ako prvý 

dopadne na zem. Sťahovavé vtáky odlietajú do teplých krajín, 

medvede sa chystajú na dlhý zimný spánok, veveričky si robia zá-

soby orechov na chladné zimné časy. V jeseni je veľmi premenlivé 

počasie, niekedy nás prekvapí príjemné slniečko, inokedy zase sil-

ný dáţď a vietor. Ale práve rôznosť tohto obdobia nám prináša 

radosť a potešenie, najmä z chutných plodov našich záhrad. 

           Matúš Broš, 8.trieda 

Tvoríme z prírodných materiálov 
 

Veselé figúrky zo šišiek 

Pripravila Jana Ščípová, ŠKD 

 Jeseň nám prináša veľa prírodných materiálov, 

veľa vecí leţí len tak pri cestách, pod stromami a na lú-

kach. Stačí ich len zdvihnúť a zábava môţe začať. 

Potrebujeme: 
Šišky, guľôčku alebo korálik, zbytky látky. 

Postup: 
Prilepiť guľôčku na spodok šišky. 

Nakresliť na guľôčku oči, nos, ústa. 

Hlavičku ozdobiť čiapkou a pod hlavu uviazať malý 

prúţok látky. 

Šišky sa môţu ozdobiť podľa vlastnej fantázie. 
 

Príjemnú zábavu pri vyrábaní vese-

lých figúrok. 



 

 

Hľadáme talenty 

Slniečko 
Usmiate, veselé, 

Ţiari, hreje, smeje sa 

S obrovskou radosťou nás pri srdci hreje. 

Laura Némethová, 6.trieda 

Halloween 
Halloween nám táák letí, 

Radujú sa všetky deti. 

Ak budú mať kostýmy z kostí, 

Dostanú veľa sladkostí. 

Andrea Jarošová, 8.trieda 

Jeseň 
Chladná, veterná. 

Oberá sa, opadáva, mení sa. 

Na jeseň sa mení príroda. 

Zmena. 

Barbora Halászová, 8.trieda 

Kamarát 
Dobrý, milý. 

Zabáva sa, bicykluje, športuje. 

Pravý kamarát ťa vţdy podrţí. 

Zábava. 

B.Halászová, 8.trieda 

Súťaž Dary našich záhrad a polí 

Víťaz za 1.stupeň 2.trieda. Víťaz za 2.stupeň 5.trieda. 

Exkurzia do Bratislavy 

 
Stalo sa to 20.10.2011. na tento deň som sa veľmi tešila, lebo sme išli na výlet do Bratislavy. 

Ráno o 8.15 sme nastúpili do autobusu a vyštartovali sme.  

 Cesta trvala asi hodinu. Naše prvé kroky viedli k hradu Devín, prehliadka sa hneď začala. Pani 

sprievodkyňa nás povodila po celom areáli. Porozprávala nám mnoho nových vecí, o ktorých sme ešte 

nevedeli. Nedali sme sa zahanbiť, lebo 

o Významných slovenských osobnostiach 

a udalostiach sme uţ vedeli z vyučovania v škole. 

Všetko sme pozorne sledovali a počúvali. Potom 

sme nasadli do autobusu, ten nás odviezol na druhú 

zástavku našej celodennej exkurzie, bol to pamät-

ník Slavín. Zdolali sme dlhé schodisko, aby sme sa 

tam dostali. Videli sme mnoţstvo mien vojakov, 

ktorí padli v boji. Okrem toho sa nám naskytol 

pekný výhľad. Záverečná zastávka bola naplánova-

ná na Slovenské národné múzeum. Mysleli sme, ţe 

nás čaká najnudnejšia časť exkurzie. Mýlili sme sa. 

Najprv sme si prezreli výstavu zameranú na ché-

miu a zvieratá, potom bola výstava s rôznymi zvie-

ratami, rastlinami, kameňmi. Pred odchodom sme 

si ešte stihli prezrieť časť s ľudovým zameraním, videli sme triedu ako vyzerala v historickým časoch, 

ţiaci si mohli zahrať divadlo. Takţe vonkoncom to nebolo nudné. Záver dňa sme strávili v Eurovei, 

kde sme mohli osvieţiť a doplniť zásoby hladným ţalúdkom. 

 Táto exkurzia sa mi veľmi páčila, myslím, ţe hovorím za viacerých ţiakov. Prajeme si, aby sa 

niekedy zopakovala. Chceme sa poďakovať aj našim pani učiteľkám, ktoré to pre nás pripravili 

a vydrţali to s nami, pani učiteľke K.Šišanovej, Z.Barančíkovej a K:Jantovej. 

Diana Bieliková, 8.trieda 



 

 

Dňa 26.10.2011 sa v škole na hornej chodbe uskutočnil Halloween. 

Ţiaci 1. stupňa mali halloweenský karneval, ktorý sa začal o 14:00. 

Ţiaci 2. stupňa mali diskotéku o 16:00. Tí mladší prišli s krásnymi 

maskami. Za súťaţe dostali sladké odmeny. Pre starších ţiakov sa 

pripravila  tombola. Na všetky deti čakal sladký dţús a keksík. O 

pekný Halloween sa postarala 8. trieda a o skvelú muziku sa postaral 

DJ Kábel. 

Barbora Julinyová, 8.trieda 

Halloween 
 

Jeseň nám prišla s veľkým štýlom, 

hlavne s naším Halloweenom. 

 

Na Halloween sa uţ všetci tešia, 

deti budú mať plné vrecia. 

 

Plné vrecia sladkostí, lízatká, cukríky, 

tyčinky, 

najviac ich ale potešia veľké čokoládové 

bonbónky. 

 

Na svätého Halloweena sa všetci kamará-

tia, 

Na parkete sa vrtia, čarodejnice, princez-

né aj smrtka. 

 

Poctíme si náš Halloween, 

veľkou zábavou, tancovačkou a straše-

ním. 

    Matúš Broš, 8.trieda 

Súťaţ vo výrobe šarkanov na 1.stupni. 

ŠARKANIÁDA na Ahoji. 

Cykloturistika ţiakov 1.a 3.ročníka. 

Jeseň 

 
Jeseň neskorá k nám prišla, 

aké má farby, na to je pyšná. 

Nejeden strom zhadzuje svoje  farebné 

šaty, 

uţ nie je ako v lete, uţ nie je košatý. 

Deti si šarkanov púšťajú, 

cez opadané lístie behajú. 

  B.Julinyová, 6.trieda 



 

 

V stredu 26.10.2011 sa uţ tradične na našej škole konal Halloweenský karneval, kto-

rý kaţdoročne pre svojich mladších spoluţiakov pripravili starší ţiaci –ôsmaci. Na 

vyzdobenej chodbe  sa stretli čarodejnice a príšerky z celého sveta. Zabávali sa najmä 

pri súťaţiach- metlový tanec, beh s pingpongovou loptičkou na lyţičke. Po súťaţiach 

sme si zatancovali. Výborne nám padlo aj sladké občerstvenie. Všetci sme boli radi, 

ţe sme sa stretli na popoludní plnom smiechu, zábavy a tanca v maskách. 

Nezostáva nám nič iné, len počkať do budúceho Halloweenu, pripraviť si nové masky 

a tešiť sa o rok. 

          Katka Mašánová, 4.trieda 

Halloween sa oslavuje v predvečer sviatku 

Všetkých svätých, 31. októbra. Deti chodia v 

kostýmoch strašidiel od domu k domu a ko-

ledujú sladkosti. A pretoţe ani dospelí nezos-

távajú za deťmi pozadu a usporadúvajú rôzne 

halloweenské večierky, prinášame vám re-

cepty pre všetkých - deti aj dospelých! Praje-

me všetkým strašidelnú zábavu! 

Party muffiny 
Prísady: 
Cesto:  

1 čajová šálka práškového cukru  

1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker  

4 vajcia  

1 dcl oleja  

2 čajové šálky polohrubej múky 

1/2 bal. Kypriaceho prášku do pečiva Dr. 

Oetker  

75 g hrozienok 

Príprava: 
Cesto: 

Vajíčka oddelíme. Ţĺtky vymiešame s cuk-

rom a vanilínovým cukrom do penista. Do 

ţĺtkovej hmoty postupne zašľaháme olej a 

vmiešame preosiatu múku s kypriacim práš-

kom do pečiva. Z bielkov ušľaháme tuhý 

sneh, ktorý zľahka, pomocou varešky primie-

šame k cestu. Nakoniec prisypeme hrozien-

ka. Cestom naplníme papierové cukrárenské 

košíčky ( do 2/3 objemu ) alebo špeciálnu 

vymastenú a múkou vysypanú formu určenú 

na prípravu muffinov. 

Pečieme vo vyhriatej rúre asi 20 min. pri tep-

lote 170 - 180°C. 

Po upečení vyklopíme na mrieţku a necháme 

vychladnúť. Vychladnuté ozdobíme čokolá-

dou, čokoládovými cukríkmi a posypeme 

práškovým cukrom. 

Prísady: 
Na cesto: 

250 g hladkej múky 

200 g zmäknutého masla alebo margarínu 

150 g kyslej smotany 

Na polevu: 

200 g práškového cukru 

asi 3 PL citrónovej šťavy 

1 zarovnaná PL kakaa  

16 sušených presladených brusníc 

1 balenie Tubičiek bielych Dr.Oetker 

Príloha: 

šablóna strašidielok 

Ešte potrebujeme: 

plech na pečenie 

papier na pečenie 

potravinársku fóliu 

váľok 

Príprava: 
1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku, maslo alebo mar-

garín a kyslú smotanu a všetko ručne spracujeme dohladka. Z 

cesta vytvarujeme guľu, zabalíme do potravinárskej fólie a 

uloţíme najmenej na 30 minút do chladničky. 

2. Vystrihneme šablónu. 

3. Cesto rozdelíme na 12 kúskov a kaţdý vyváľame na jemne 

pomúčenej pracovnej ploche na hrúbku asi 1/2 cm a pomocou 

šablóny, ostrým noţom, vykrojíme tváre strašidielok. 

4. Poloţíme ich na plech vyloţený papierom na pečenie, nie-

koľkokrát prepichneme vidličkou a upečieme dozlatista. 

Doba pečenia: asi 20 minút 

Upečené strašidielka necháme vychladnúť. 

5. Na prípravu polevy preosejeme práškový cukor a kakao do 

misky, zmiešame s takým mnoţstvom citrónovej šťavy, aby 

vznikla hustá poleva. Tváre potrieme tmavou polevou a ozdo-

bíme tubičkou a brusnicami podľa vlastnej fantázie.  

Necháme stuhnúť  Www.nasarodina.sk 


