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Základná škola s materskou školou Banka 
3.číslo  šk.rok 2010/2011 

Veľká noc 
 

Veľká noc už prichádza, 
príroda sa prebúdza. 
Chlapci sa už radujú, 
že dievčatá oblejú, 

aby boli pekné, zdravé, 
chcú za to vajíčka maľované. 

Veľké, malé, jedno, dve, 
veď aj tak to jedno je. 

 
Radka Ludwigová, 8.ročník 



 

 

 
V druhom polroku šk.roka 2010/2011 zviditeľnili 
seba i našu zákládnú školu títo žiaci: 
 
Krajské kolá - úspešní 
Andrea Jarošová, 7.ročník - 5.miesto v Krajskom kole Geo-
grafickej olympiády v Trnave 
Daniel Kuropka, 5.ročník - 5.miesto v plávaní v krajskom 
kole v Trnave 
Okresné kolá - úspešní 
Michal Červeňanský, 8.ročník, Diana Bieliková, 7.ročník - 
Matematická olympiáda - úspešní v okresnom kole  
Jozef Guriš, 9.ročník, Andrea Jarošová, 7.ročník - Geogra-
fická olympiáda - úspešní v okresnom kole  
Alžbeta Julinyová, 9.ročník - Putujeme za ľudovou piesňou, 
3.miesto 
Terézia Lúčna, 3.ročník - okresné kolo Hollého pamätník 
Sara Schmitt, 5.ročník a Nina Uhrinová, 6.ročník - Súťažná 
prehliadka v moderných tancoch, 1.miesto v II.kategórii 

Ozdobným kvetom si spestríme odev, čelenku 

do vlasov, čiapku, tašku. Peknú zábavu pri 

výrobe.   p.uč.J.Ščípová 

1. Na zhotovenie potrebujeme zbytky látky, 

krajky, alebo silónu, ozdobný gombík, ihlu, 

niť a zatvárací špendlík. 

 

2. Na látku nakreslíme kruh vo veľkosti pohá-

ra a vystrihneme 6 rovnakých kruhov. 

 

3. Kruhy, čiže lupienky kvetu, zložíme na po-

lovicu a ešte raz na polovicu. 

 

4. Pripravíme si ihlu s pevnou niťou a v striha-

nom okraji ručne prešijeme väčším stehom a 

stiahneme. Takto prešijeme všetkých 6 lupien-

kov. Jednotlivé lupienky môžeme striedať na-

príklad krajkou alebo inou farbou látky. 

 

5. Pevne stiahneme a vytvarujeme do tvaru 

kvetu. 

 

6. Vstrede našijeme ozdobný gombík. Zo 

spodnej strany pripevníme zatvárací špendlík. 
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Dňa 18.2.2011 zorganizovali popoludnie plné zábavy deviataci. 
Valentínsky karneval a diskotéka pre žiakov sa veľmi vydarili, 
všetci sa výborne zabávali až do záveru akcie. Ďakujeme devia-
takom sa skvelú atmosféru a pani učiteľkám za dozor. 

V piatok, 15. apríla 2011, ste v uliciach miest a obcí Slovenska už 
po pätnástykrát mohli stretnúť dobrovoľníkov z Ligy proti rakovi-
ne. Naši deviataci boli pritom, pomohli dobrej veci a ukázali ocho-
tu pomáhať. Navštívili všetky časti obce Banka a mnohým mla-
dým a dospelým pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, 
ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti 
rakovine.  

Dňa XXXXXX žiaci 1.stupňa navštívili dopravné ihrisko vo Vr-
bovom. Naučili sa základom dopravnej výchovy, spoznali cest-
nú premávku teoreticky a svoje vedomosti potom prevetrali aj v 
praxi. 



 

 

 
Turisticky do Nitrianskej Blatnice 
 
 Ráno sme išli na autobusovú zástavku pri kostole. Odtiaľ nás autobus odviezol až do Nit-
rianskej Blatnice. Keď sme vystúpili, namierili sme si to ku 
kaplnke sv. Juraja. Po ceste na Jurka sme si nazbierali huby, 
ktoré rástli v lese, ktorým sme prechádzali. Pri kaplnke sv. 
Juraja sme sa nadesiatovali a šli sme ďalej. Bolo to dosť 
náročné a ten, kto nemal kondičku šiel ako ,,mŕtvola“. 
S tými šla pani učiteľka. Ale tí, čo boli naopak v dobrej for-
me, išli prví. Bola som medzi prvými, preto neviem, ako to 
prebiehalo u tých pomalších. Ale pokiaľ viem, objímali 
stromy ☺. Tí, čo boli vpredu poznali cestu, málokedy za-
stavili. Keď sme už konečne vyliezli na Marhát, vytiahli 
sme si niečo na opekanie, lebo každý z nás bol hladný ako 
vlk. Popozerali sme si prekrásny výhľad z výhľadne. Keď 
sme si zbalili všetky veci, vybrali sme sa na cestu domov. 
Túto cestu sme tiež dosť dobre poznali. Rozbehli sme sa 
a utekali sme ako diví. Bola to kamenná a veľmi úzka cesta. 
Niektorí popadali, ale tým, ktorým sa darilo, nespadli ani 
raz. Keď sa táto cesta skončila, počkali sme na pani učiteľ-
ku a ,,mŕtvoly“. Ona nám povedala, ktorým smerom máme 
ísť a už nás nebolo. Prešli sme Výtoky, prešli sme  popri Striebornici a zastavili sme sa 
v bufete. Kúpili sme si občerstvenie, aby sme mohli pokračovať v ceste domov. Naša turistická 
trasa viedla aj cez Moravany nad Váhom, ale táto cesta domov, hore kopcom, bola tá najhoršia, 
akou som kedy šla. Na druhý deň sa niektorí z nás sťažovali, že majú svalovicu. Ale bol to 
úžasný výlet, na ktorý nikdy nezabudneme. A ďakujeme za to pani učiteľke Šišanovej. ☺ 
           
           Diana Bieliková, 7.ročník 

 

Príchod jari 
 
Zima nám už odchádza, 
jar ako najteplejšie svetlo, 
po mraze a chlade 
konečne prichádza. 
 
Každý deň bol studený, 
fúkal silný vietor, 
čiapka, šál a rukavice, 
našli si svoj priestor. 
 
Slnko, sneh už roztopilo, 
jar sa nám už začína, 
čiapky sme už odložili, 
do lesa sme vykročili. 
  
 Nadine Husseinová, 7.ročník 

 Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme. 
 Bolo to totiž práve 22.apríla v roku 1970, keď 
vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými 
a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi kreh-
kosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločné-
mu celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju 
robí jedinečnou. 
 Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy 
začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné 
ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia 
USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme 
aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, 
vrátane vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionálne a 
národné ústredia na celej zemeguli. Dnes vo svete mocnejú 
názory, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme. 
     www.enviroportal.sk 

Žiaci našej školy prispeli v týchto mesia-
coch k skrášleniu okolia. Pripomenuli nám 
všetkým, že zdravé životné prostredie je pre 
našu budúcnosť nevyhnutné.23.3.2011 sme 
sa zúčastnili akcie Gesto pre čisté mesto. 
Vyčistili sme ľavý breh Váhu, ktorý patrí 
obci Banka. O ich ochote pomôcť svedčia 
fotky. 14.-15.4.2011 sa žiaci postarali o čis-
totu v obci Banka - Akcia „Čistá obec“. 
Nazbierali 30 vriec odpadu. 



 

 

Hľadáme talentHľadáme talentHľadáme talentHľadáme talentyyyy    
NONSENS je žáner lyrickej poézie vyznačujúci sa 
zdanlivo nezmyselnými prvkami. Výraz pochádza z 
anglického výrazu nonsense (nezmysel). Nonsens vzni-
kol v anglickej poézii (známym predstaviteľom je L. 
Carroll - Alenka v ríši divov). Nonsens z estetických a 
štylistických kategórií využíva paradox, grotesknosť, 
absurdnosť, čerpá z ľudovej slovesnosti. Využíva slov-
né hračky, riekanky a pod. pripomínajúce folklór. V 
slovenskej poézii nájdeme nonsens v tvorbe Válka a 
Feldeka (detská literatúra). Napr. Feldek: Hra pre tvoje 
modré oči, v ktorej v cirkuse zeleniny v záhrade vystu-
pujú fazuľa, kukurica, cibuľa ... 

Hľadanie včerajšieho dňa 
 
 Raz Kubo hľadal včerajší deň, a tak si šiel za 
nosom. Dostal sa až do Španielska, kde sa práve ko-
nali býčie zápasy. Jeden z býkov sa za ním rozbehol, 
no Kubo si ho všimol. Vzal nohy na ramená, ale zistil 
to, že keď si dá nohy na ramená, tak by nikam nedo-
behol. Vzal roha, ani to mu nepomohlo. Tak sa nor-
málne rozbehol. Keď už bol skoro doma, zastavila ho 
pani Blašková: „Ahoj, Kubo, pomôžeš mi s náku-
pom?“ Podala mu tašku plnú rajčín, ale on mal obe 
ruky ľavé a vysypal ich. Pani Blašková si vzdychla: 
“A kde si bol, že si taký zadychčaný?“ Kubo chvíľu 
váhal, čo povedať. Nakoniec z neho vyšlo: „Hľadal 
som včerajší deň! Aj som ho našiel.“ Vzápätí mu na-
rástol dlhý nos. Rozbehol sa domov, no vrátil sa 
predsa len s dlhým nosom. Veď to bol Kubo, no nie? 
     
    Laura Némethová, 5. ročník 

Popletený Ďuro a celý príbeh 
 
 Pod lesom býval chlapec, ktorého 
volali Ďuro-Truľo. Čo mohol, to doplietol 
a domotal, pomotal, pokazil. Na druhý 
deň, keď svietil mesiac, sa vybral Ďuro 
do lesa na hrušky. Hrušky narástli na 
krásnej jedli. Zrazu začul nejaký zvuk. 
Otočil sa a vidí malého medveďa. Tak sa 
zľakol, že vzal nohy na plecia a utekala 
a utekal. Samozrejme zablúdil a tak sa 
rozhodol, že pôjde rovno za nosom. Šiel 
za nosom až prišiel na peknú čistinku 
a tam uprostred sedela starenka a pásla 
ťavy. Opýtala sa ho, čo tu hľadá. Ďuro 
odvetil, že včerajší deň. A keďže mal obe 
ruky ľavé, starenka mu poradila, ako sa 
dostane domov. Nakoniec sa vrátil Ďuro-
Truľo s dlhým nosom a bez hrušiek 
   Sara Schmitt, 5.ročník 


