
Jesenné recepty 

Ak ste ešte nepočuli o špaldovej múke, určite neviete, že je oveľa zdravšia ako 
obyčajná „biela“ múka. Prečo je to tak? Špaldová múka sa na rozdiel od bielej múky  

Potrebujeme: 

450 g hladkej špaldovej múky, 500 ml hustého bieleho jogurtu  
gréckeho typu, 1 čajová lyžička sódy bikarbony, 1,5 čajovej  
lyžičky morskej soli, štipka trstinového cukru 

Ako na to: 
Všetky prísady dáme do misy a premiešame. Miešame zľahka a v žiadnom prípade nemiesime! Keď sa 
prísady spoja, cesto vyformujeme do tvaru bochníka a prenesieme do nádoby z jenského skla, ktorú sme 
vystlali papierom na pečenie. Môžeme použiť aj pekáčik alebo tortovú formu. Vrch chlebíka jemne 
poprášime špaldovou múkou. Rúru vyhrejeme na 190°C. Pečieme asi 60 minút. Hotový chlebík 
vyklopíme na kuchynskú mriežku a necháme vychladnúť.  
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Sara Schmitt, 9. trieda 
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Petra Jarošová, 8. trieda 
Natália Bednáriková, 6. trieda 

Redakčná rada: 

 

Chlebík zo špaldovej múky 

Mgr. Katarína Cíbiková 

Zodp. redaktorka: 

Karamelové cukríky 

Potrebujeme: 

250 ml plnotučného mlieka, 140 g 
kryštálového cukru, 70 g masla, 70 g 
medu 

Ako na to: 

Všetko spolu dáme do hrnca, 
najlepšie teflónového, aby sa nám to  

neprilepilo. Varíme asi 35 až 40 minút, občas premiešame. 
Keď masa začne tmavnúť a hustnúť, môžeme pridať podľa 
chuti ešte nasekané oriešky, kokos, kakao a pod. Potom ju 
prelejeme do nádoby, ktorú sme vypláchli studenou vodou. 
Necháme stuhnúť. Nakoniec nakrájame na kocky a môžeme 
ochutnávať. 

 Z. Chalásová, 9. trieda 

melie z celého zrna, preto v nej zostávajú všetky minerály, vitamíny a vláknina. A to je prospešné pre 
naše zdravie. Navyše, náš recept na chlebík je veľmi jednoduchý a určite ho zvládnete upiecť aj vy. A ak 
máte po zdravom jedle chuť na maškrtu,  môžete si pripraviť sladké karamelky. 

PRIZNAJ 

SA! 

Schránku s týmto heslom sme umiestnili pred 2 týždňami na 
hornej chodbe. Mohli ste do nej umiestniť svoje priznanie, 
vyznanie alebo niečo, čo vás trápi, hnevá alebo teší. Priznania 
ste potom mohli označiť „lajkom“ na facebooku v skupine 
Syslári. Víťazným priznaním s najväčším počtom „lajkov“ sa 
stalo priznanie: Z celej duše nenávidím matiku a úžasné 
prekvapivé písomky! 
Anonymnému víťazovi srdečne blahoželáme! 

Milí čitatelia Sysláka! 

Vítame vás opäť na stránkach nášho časopisu. Hoci od začiatku škol-
ského roka uplynuli iba dva mesiace, jeho stránky už napĺňame viace-
rými vydarenými aktivitami a podujatiami. Medzi nás prišli noví prvá-
čikovia, ktorí už lúskajú prvé písmená abecedy. Zmenami prešlo aj 
vedenie našej školy, učiteľský zbor, ale aj priestory školy, ktoré sa roz-
rástli o novú cvičebnú miestnosť a tabletovú učebňu. Od októbra sme 
na facebooku vytvorili skupinu Syslári pre všetkých členov, prispieva-
teľov a fanúšikov nášho Sysláka. Pridajte sa k nám a nájdite aj vy svoje 
príspevky v našom budúcom čísle! Želáme vám príjemné čítanie! 

 Redakčná rada 

 

Rozlúčka s babím letom 

Básne o jeseni 

Vítame prváčikov 
Čo sa dialo v našej škole  
Deň mlieka a Deň jablka 

Hľadáme talenty 
Halloweensky karneval a disko-
téka 
Plody našich záhrad 

Vtipy  
Listujeme v kalendári 
Exkurzia do Bratislavy 
Október - mesiac úcty k star-
ším 

Jesenné recepty 

V tomto čísle nájdete: 

Základná škola s materskou školou Banka 1. číslo 
Školský rok 2014/2015 október 2014 
  

Prišla jeseň zlatá, 

otvorila vráta, 

listy farbí, láka 

všetky deti von. 

 

Púšťať šarkanov 

a ten vetrík, on 

pomáha jej, fúka 

listy do oblúka. 

 B. Krajčíková, 6. trieda 

Jesenná 

návšteva 

Jeseň prišla na návštevu, 

je to krása, veru, veru, 

všetky farby jesene, 

červené, žlté i zlatisté, 

dopĺňajú sa na liste. 
 

Babie leto odchádza 

a more listov prichádza. 

Veverička oriešky snorí, 

zásoby na zimu si robí. 
 

Jeseň teší všetky deti, 

keď šarkan vysoko letí. 

Tešia sa veľkí i maličkí, 

keď z gaštanov robia opičky. 

 V. Drahovská, 6. trieda 

 

Zlatá jeseň 

Básne  

 o jeseni 

chrobáčik v lístí 

Zo stromov lístie padá, 

na zemi hŕba lístia je, 

pod ním chrobáčik skrýšu hľadá, 

kam ho len vetrík zaveje? 

 

Kus cesty veru zdolal, 

spieval si pritom pieseň. 

Na kamarátov zvolal: 

„Poďte, už je tu jeseň!“ 

 N. Gažová, 6. trieda 



Aj keď sa na začiatku 
zdali nesmelí, veľmi 
rýchlo si na školu zvykli 
a už sa naučili prvé pís-
menká, začínajú čítať a 
počítať. Radi spievajú a 
pekne kreslia, takže v 
našom čísle nájdete už aj 
niektoré ich kresbičky. 
Dúfame, že sa im v škole 
bude páčiť aj ďalej. Veľa 
školských úspechov, milí 
prváci!  

Vítame prváčikov 

Keď sa v septembri 
opäť otvorili školské 
brány, prišlo medzi 
nás 13 nových žiakov 
- prvákov. Privítala 
ich triedna pani uči-
teľka Mgr. Erika 
Valková. 

Čo sa dialo  

v našej škole v septembri a októbri?

  

 

Timotej Belica, Maxim Beňo, Kristián Kohút, Barbora Košlabová, Matej 
Krajčírik, Jakub Vladislav Krasický, Daniel Lacko, Viktória Nedorostová, 
Damien Pavlík, Branislav Rigo, Dominik Szilágyi, Andrea Tomanová 

 A. Kovchar a Z. Chalásová, 9. trieda 

Svoju činnosť v tomto 
roku otvorili krúžky: 
turistický, športový, ang-
lického jazyka, časopis 
Syslák, strelecký, floor-
ballový a mažoretky.  

Žiaci 1. stupňa absolvo-
vali plavecký výcvik na 
kúpalisku Eva. 

Naši žiaci sa zúčastnili 
tiež na atletických prete-
koch, kde v štafete 
ch l apcov  (Va i l i ng , 
Schmitt, Kusovský, 
Buchman - všetci z 5. 
ročníka) získali 3. miesto 
a v štafete dievčat 
(Trakalová, Lee Yaxley, 

Bednárová, tiež z 5. triedy) získali 2. miesto. V samostatných pretekoch 
chlapcov sa na 2. mieste umiestnil štvrták Martin Chalás, na 3. mieste pia-
tak Tadeáš Vailing a v kategórii dievčat získala 3. miesto Jessica Lee Yax-
ley. 

V dňoch 1. až 3. 10. sa uskutočnila výstava plodov našich záhrad a polí. 

8. 10. boli žiaci 2. stupňa na exkurzii v Bratislave. Viac sa dočítate na ďal-
ších stránkach tohto čísla. 

8. októbra sa žiaci 1. stupňa zabávali s kravičkou Moo Goo pri príležitosti 
Dňa mlieka. 

11. októbra sa naši žiaci zúčastnili na 11. ročníku bananskej Buď fit-ky. 

27. októbra sa konal halloweensky karneval pre I. stupeň a diskotéka pre 
II. stupeň. O peknú výzdobu a program (nielen) pre piatakov sa postarali 
deviataci. 

28. októbra sa chlapci II. stupňa zúčastnili na turnaji v malom futbale. Žia-
ci I. stupňa sa spolu so škôlkarmi zabavili na šarkaniáde na Ahoji.  

29. októbra sa žiaci II. stupňa v rámci branného cvičenia vybrali na peší 
pochod po vale na Bodonu.  

Pre žiakov I. stupňa v tento deň prichystali pani učiteľky Deň jablka. Viac 
sa dozviete na ďalších stránkach nášho Sysláka.    

      L. Némethová, 9. trieda 

 

Exkurzia do Bratislavy 

lovici 20. storočia neopravili. Z hradnej veže bol napriek sychravému 
počasiu pekný výhľad na Petržalku.  Z hradu sme znova peši prešli na 
petržalskú stranu do Incheby, kde sme si pozreli výstavu o Tutanchamo-
novi. Videli sme hrobku, ako vyzerala v čase jej objavenia výpravou Ho-
warda Cartera a lorda Carnarvona. Všetky nálezy boli síce repliky, ale 
nikde inde si ich takto spolu pozrieť nemôžeme. Potom sme mali roz-
chod v Auparku a odtiaľ sme sa autobusmi MHD presunuli zasa na sta-
nicu. Cestou domov sme sa dobre zabávali a ani sme sa nenazdali, už 
sme stáli v Piešťanoch. Exkurzia sa nám páčila, uvidíme, kam pôjdeme 
zasa na budúci rok.  

 P. Jarošová, 8. trieda 

Dňa 8. októbra sme sa vy-
brali na exkurziu do Brati-
slavy. Tento rok bol naším 
cieľom Bratislavský hrad a 
výstava Tutanchamon - jeho 
hrobka a poklady v Inchebe. 
Cestovali sme v rámci akcie 
Vlakom do múzeí a galérií. 
Z Hlavnej stanice sme sa 
peši presunuli na Bratislav-
ský hrad. Tam sme si dali 
krátku pauzu na jedlo 
a potom sme si prezreli in-
teriér hradu. Boli sme tro-
chu sklamaní, lebo v hrade 
nebol historický nábytok. Je 
to preto, že pôvodný náby-
tok sa nezachoval, hrad bol 
v ruinách, až kým ho v po-

Október - mesiac úcty k starším 

Čo mám zo života, keď je každý raz starý? Každý sa raz narodí a raz zomrie. Staroba má svoje výhody aj 
nevýhody. Je fajn, keď nemusíte chodiť do roboty, nemusíte skoro vstávať, no niektorým ľuďom sa 
dlho spať nedá a robota im jednoducho chýba. Sú prípady, keď starí ľudia potrebujú od vás pomoc a vy 
im nepomôžete. Ako by ste sa cítili vy, keď by ste išli z veľkého nákupu a tašky by vám až padali a išli by 
okolo vás ľudia a smiali sa na vás? Treba sa nad tým zamyslieť. Byť malý, mladý či starý, tak či tak si 
treba pomáhať. 

 R. Hašanová, 6. trieda 

Kebyže ja mám byť starý, 

nemal by som úsmev v tvári. 

Samozrejmosťou by boli 

samé bolesti a choroby. 

 

Bicykel či sánky malé 

oddychovali by stále. 

Ráno vstanem, bežím von, 

som rád, lebo mladý som. 

 M. Lacko, 6. trieda 

Chcem byť stará, 

lebo som „lemra lemravá“. 

Budú ma potom  

všetci obskakovať 

a ja budem celý deň  

v posteli ležať. 

 

Ale chcem byť aj mladá, 

lebo chcem mať ešte frajera. 

Chcem jedného, ktorý sa mi páči, 

no uvidíme, či jeden stačí. 

 S. Pavlovičová, 6. trieda 

Dôchodcovia dobrý život majú, 

do školy ani do práce nevstávajú. 

Zato majú choroby 

a musia chodiť k doktorovi. 

Aj keď majú starosti, 

s vnúčatami užívajú si zas radosti. 

 N. Gažová, 6. trieda 

Prečo by sme chceli alebo nechceli 

BYŤ STARÍ? 



Inzerát: Vymením sekundové lepidlo za 
trojsekundové. 
Zn.: Nestíham lepiť! 

Vtipy  

Sťažuje sa blondínka známej: „Kúpila som si v 
záhradkárstve nejaké stromy a kríky na záhradu. A 
predstav si, po pár mesiacoch sa na nich objavili 
nejaké škvrny a začali im opadávať listy. Tak som 
ich zobrala reklamovať a vieš, čo mi povedali?“ 
„Nie.“ 
„Vraj je to normálne - teraz v jeseni.“ 

V tejto rubrike vám budeme pravidelne prinášať informácie o medzinárodných dňoch, ktoré nenájdete v 
kalendári, ale platia na celom svete. V septembri a októbri sú tam aj takéto dni: 
   
   

8. 9.  Medzinárodný deň gramotnosti - ...každý piaty človek na svete nevie čítať a písať? 
10. 9.  Svetový deň prevencie samovrážd - ...v roku 2013 spáchalo na Slovensku samovraždu 628 ľudí? 
13. 9.  Medzinárodný deň čokolády - ...za „tabuľkovú“ čokoládu vďačíme holandskému chemikovi Con-

radovi van Houtenovi, ktorý v r. 1828 vynašiel lis na kakaovú hmotu? 
26. 9.  Európsky deň jazykov - ...za najľahší európsky, ale aj svetový jazyk sa považuje španielčina? 
28. 9. Medzinárodný deň nepočujúcich - ...okrem medzinárodnej posunkovej reči existuje aj posunková 

reč zvlášť pre každý jazyk? 
1. 10. Medzinárodný deň hudby - ...múzou hudby je Euterpé, ktorá sa zobrazuje ako dievča s flautou? 
5. 10. Medzinárodný deň učiteľov - ...predchodcom učiteľa bol otrok paidagogos v starovekom Grécku, 

ktorý dozeral na výchovu detí svojho pána? 
12. 10. Medzinárodný deň zborového spevu - ...v Piešťanoch pôsobí spevácky zbor Coro Laudamus? 
20. 10. Medzinárodný deň stromov - ...slovo strom je praslovanského pôvodu a znamená „vypínať sa“? 
22. 10. Medzinárodný deň koktavosti - ...miesto „koktavosť“ používajú lekári termín „balbutizmus“? 
24. 10. Medzinárodný deň školských knižníc - ...že aj v našej škole máme školskú knižnicu? :-) 

 A. Kovchar a Z. Chalásová, 9. trieda 

Listujeme v kalendári 

 
NOVINKA! MOBIL - KOMPAS! 
Návod: Nasmerujte dolnú hranu vášho mobil-
ného telefónu tak, aby smerovala na juh. Hor-
ná hrana vášho mobilného telefónu by teraz 
mala ukazovať na sever. 

NAPÍNAVÁ HRA - KOLESO ŠŤASTIA! 
Prejdite váš mobilný telefón zadným kolesom 
vášho auta. Ak bude ešte aj potom fungovať, 
máte OBROVSKÉ ŠŤASTIE! 

V reštaurácii si hosť objednáva: 
„Prosím si porciu pravopisných chýb.“ 
„Nič také nepodávame,“ hovorí čašník zmäte-
ne. 
„Tak prečo ich máte na jedálnom lístku?“ 

„Mami, deti sa mi posmievajú, že mám veľké zu-
by!“ 
„Miláčik, to vôbec nie je pravda! Nemáš veľké 
zuby. Ale teraz už zavri ústočká, aby si nám nepo-
škriabal parkety!“ 

Učiteľka zastaví na chodbe Móricka: 
„Móric, prečo si ma nepozdravil???“ 
„Prepáčte, pani učiteľka, nevidel som vás. Asi 
som dostal mikrospánok.“ 

Brunetka hovorí kamarátkam: „Predstavte si, včera 
v Auparku vypli prúd a ja som trčala tridsať minút 
vo výťahu!“ 
Blondínka sa pridá: „To je ešte nič, ale ja som trča-
la hodinu na pohyblivých schodoch!“ 

Učiteľ sa pýta Mórica: „Aký je rozdiel medzi 
slovenskou a americkou armádou?“  
„Nijaký,“ vyhlási Móricko. „Každá z nich, keď 
chce, môže do dvoch ho-
dín zasiahnuť kdekoľvek 
na Slovensku.“ 

VEDELI STE, ŽE...? 

Zo života školy 

Našu planétu by sme mali udr-
žiavať čo najviac čistú. Veci, 
ktoré bezhlavo vyhadzujeme, sa 
kopia a znečisťujú okolie. Veľa 
ľudí ani len netuší, že z recyklo-
vaného papiera sa dajú vyrobiť 
puzzle. Sklo sa rozkladá 100 
rokov, a to sa ani celkom ne-
rozloží. Keby sme neseparovali 
odpad, Zem by ním bola o 
chvíľu pohltená.  
Pri separovaní šetríme prírodné 
zdroje. Ak nepotrebné suroviny 
správne zužitkujeme, ušetríme 
napríklad za umelé hnojivá. Za 
20 rokov separovania v niekto-
rých krajinách majú o 25 tisíc 
ton skleníkových plynov menej. 
Takže po menšom zamyslení 

Zber papiera v septembri a októbri 

Deň mlieka s 

kravičkou 

Moo-goo a 

Deň jablka 

8. októbra zavítala do našej školy návšteva - 
kravička Moo Goo. Tety nám ju predstavili a 
spolu s nimi sme sa všetci dobre zabavili. Na 
ochutnanie sme mali sladké sirupy do mliečka 
s príchuťou čokolády a karamelu. Všetci vie-
me, že mlieko je zdravé, preto sme radi, že 
sme mohli Deň mlieka takto pekne osláviť 
spolu s malými kamarátmi - škôlkarmi. 
 
29. októbra sme zasa mali Deň jablka. Ma-
mičky, babičky aj pani učiteľky nám prichys-
tali ochutnávku z jablkových dobrôt. Napiekli 
koláčiky aj iné maškrty, ktoré sme potom 
spoločne ochutnávali. Vyskúšali sme aj rôzne 
odrody jabĺčok. Už sa tešíme na ďalšie takéto 
dni v našej škole. 
   
    žiaci I. stupňa 
  

zistíme, že separovanie je naozaj dôležité, a hlavne užitočné pre 
každého jedného z nás. Začať treba od seba, preto sme radi, že 
sme v septembri a v októbri naplnili dva kontajnery papiera. Naj-
viac nazbierala 7. trieda, na druhom mieste je 5. trieda a na tre-
ťom sa umiestnila 3. trieda. Z jednotlivcov doniesla najviac pa-
piera tretiačka Kristínka Čunčíková (1512 kg). Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa na zbere papiera zúčastnili! 
Nezabúdajme ani na ďalšie ekologické aktivity v našej škole - 
separovanie papiera, plastov a tetrapakových obalov od zvyšného 
odpadu v triedach, úpravu okolia školy a prípravu budúcej bylin-
kovej záhradky pod záštitou pani učiteľky Gašparovej. Týmto 
všetkým nielen pomáhame udržať naše životné prostredie čistej-
šie, ale dávame aj dobrý príklad, ako na to.  
 T. Červeňanská, 8. trieda 
 

 



Úlohou bolo tvoriť vety tak, aby posledné písmeno prvej vety bolo prvým písmenom nasledujúcej. Vyskúšajte to aj vy! (Pozn. 
redakcie) 
 
 Jedného, takmer jediného teplého letného dňa sme sa s Monikou dohodli konečne ísť spolu von. Ne-
uveriteľne rýchlo sme sa zhodli, že prídem k nej a niečo spolu v meste podnikneme. Ešte sme ani z domu 
nevyšli a už sme vedeli, že je priveľmi teplo na to, aby sme išli ďaleko. O niekoľko metrov sme sa prišuch-
tali k jazierku, kde bol super tieň. Nemuselo sa viac rozhodovať, zostávame. 
 Extrémna horúčava nepoľavovala a začala sa prejavovať aj na našom správaní. Írečito slovenským Mo-
nikiným zanadávaním sa skončila chvíľa, ktorá teraz príde. Elegantne navrhla, aby sme sa odfotili v strede 
jazierka. Ako zapózovala, pohľadom zavadila o chalana s krycím menom Ctibor, blížiaceho sa po chodní-
ku. Už Monike nebolo viac treba.  
 Absolútne stratila rovnováhu, fyzickú aj psychickú, a ladným pohybom vkĺzla medzi neidentifikovateľ-
né stvorenia vo vode. Excelentnú fotku jej môže závidieť nie jeden. Na ten deň sa bude spomínať ešte 
dlho. 
   T. Červeňanská, 8. trieda 
 
   Celá rodina, ako každý rok, chodievame do Vysokých Tatier. Rodičia sa tam veľmi 
   tešia, na rozdiel odo mňa. A brat sa vždy postaví na ich stranu. 
   Už na druhý deň, čo sme pricestovali, sme vyrazili na túru na Batizovské pleso.  
   O šiestej sme už museli byť hore, aby sme sa stihli vrátiť do tmy. Išli sme po rôz-
nych úsekoch ― ťažkých i pohodlných. Chlapi išli prví a ja za nimi aj s mamou. Ušli nám niekde v lese a 
my sme sa veľmi báli, že sa stratíme a bude nás hľadať záchranná služba. A keď sa objavili za zákrutou, 
neuveriteľne nám odľahlo.  
 O dvanástej sme konečne dorazili do cieľa, na Batizovské pleso. Okraj plesa lemovali skaly, na ktoré sa 
dalo dostať len po malých kamienkoch ležiacich na hladine plesa. A keď to otec zbadal, okamžite tam 
chcel ísť. „Teba tam nepustím!“ kričala mama na otca, ale on si nedal povedať.  Trasúcimi sa nohami sa 
dostal k predposlednému kameňu. Keď zrazu len čľup. Plávala na hladine otcova vetrovka a keď sa vyno-
ril, bol celý premočený. Preto si musel sušiť veci na veľkých skalách. „Chcel si, máš,“ podráždene mu od-
vrkla mama po tom, čo sme sa prestali smiať.  
 Tak po tejto skúsenosti je už ocino opatrnejší a viacej poslúcha ostatných, najmä mamu, ktorá to nieke-
dy aj zneužíva. 
   M. Jankechová, 8. trieda 
 

Hľadáme talenty 

 

PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY 

Tá chvíľa nadišla,  

že jeseň k nám prišla. 

Lístie padá zo stromov, 

tak poďme púšťať šarkanov. 

 

Šarkany sú žltý, červený, 

ako lístie zafarbený. 

Vietor fúka fu-fu-fu, 

poďme, deti, rýchlo dnu. 

 N. Bednáriková, 6. trieda 

Prišla jeseň 

Ovocie už dozrelo, 

lístie na zem padá. 

Leto nám už odišlo, 

jeseň si k nám sadá. 

 

Vytiahneme šarkany, 

vietor nám už fúka. 

Deti jeseň vítajú, 

je ich plná lúka. 

 M. Lacko, 6. trieda 

Šarkaniáda 

 

Aj tento rok sa v našich zá-
hradkách urodilo kopu ovo-
cia a zeleniny. Preto sme sa 
zasa mohli pochváliť pekný-
mi výstavkami z plodov na-
šich záhrad a polí. Ozdobo-
vali sme aj s gaštanmi, pek-
nými vyrezávanými tekvica-
mi, lístím a ozdobnými vet-
vičkami. Nástenky v triedach 
boli plné farebných výkresov 
na tému ovocia, zeleniny, 
zdravého stravovania. Do 
prípravy sa zapojili aj pani 
učiteľky, ktoré nám pomohli  
všetko, čo sme doniesli, pek-
ne naaranžovať. A na záver 

porota zhodnotila, komu sa tento rok výzdoba vydarila najviac. Víťaz-
nou triedou sa na prvom stupni stala 3. trieda. Na druhom stupni si  
prvé miesto odniesli ôsmaci, ktorí mali krásnu a bohatú výstavku. Na 
záver sme prinesené jabĺčka a orechy zjedli ako zdravú desiatu. 

N. Zemková, 7. trieda 

HALLOWEENSKY KARNEVAL A DISKOTÉKA 

Striga - baba desivá, 
s kocúrom na pleci 
deti stále desila. 
 
Spoza rohu zombík 
zuby zrazu vyceril, 
celou svojou silou 
všetkých vystrašil. 
 
Ale nikto nezuteká - 
halloweenska noc je  
predsa taká - všelijaká. 
 
Strašidlá a zombíci 
poskakujú po ulici 
a za nimi čarodejky 
lejú smolu do polievky. 
 

V pondelok 27. októbra sme v 
našej škole mali halloweensky 
karneval pre I. stupeň a disko-
téku pre II. stupeň. Pripravili 
sme na ne perfektnú výzdobu z 
farebných balónov, halloween-
skych tekvičiek, kostry, ducha a 
dušíkov a už tradičného pavú-
ka-križiaka v obrovskej pavuči-
ne. Naše zlaté maminy a pani 
učiteľky prichystali pre nás aj 

pohostenie. Krásnu a chutnú tortu a halloweenske muffin-
ky priniesla pani Hanicová. My dievčatá sme upiekli bo-
sorkine prsty, ktoré tiež všetkým chutili. Chalani pripravili 
halloweensky punč. Pre piatakov sme prichystali pasovanie za žiakov 
druhého stupňa. Museli si poradiť v štyroch súťažných disciplínach: 
jedenie banánov bez rúk, beh vo dvojiciach s navzájom zviazanými 
nohami a s pingpongovou loptičkou na lyžici okolo prekážok. Potom 
ich čakal tanec s balónikmi, a napokon súťaž v ochutnávke rôznych 
gebuzín. Keďže si so všetkými disciplínami dobre poradili, mohli byť 
potom pasovaní za druhostupniarov. Snažili sme sa, aby sa táto akcia 
všetkým čo najviac páčila. Naša námaha sa vyplatila, lebo aj menší 
žiaci, aj tí starší sa dobre zabávali. Navštíviť nás prišli aj bývalí devia-
taci, ktorí určite uznali, že organizácia Halloweenu tento rok  bola 
minimálne taká úspešná ako minulý. 

 S. Schmitt a  

       L. Némethová, 9. trieda 

Plody našich záhrad a polí 


