
Fašiangové recepty 

Fašiangy už sú v plnom prúde. Možno aj vy sa chystáte na nejakú fašiangovú 
diskotéku, karneval alebo zábavu. Skúste kamarátov prekvapiť chutným pohostením,  

  Potrebujeme: 

 2 vajcia, 250 g tvarohu, 3 PL mlieka, 1 PL rumu, 7 
PL hladkej múky, 1 PL krupice, 1 PL kryštálového 
cukru, 1 vanilkový cukor, štipku soli, pol balíčka 
prášku do pečiva, olej na vyprážanie 

Ako na to: 
Všetky prísady zmiešame na tuhšie cesto. Do rozpáleného oleja potom polievkovou lyžicou ukladáme 
kôpky. Po opražení ich vyberieme a uložíme odkvapkať na papierový obrúsok. 

Laura Némethová, 9. trieda 
Sara Schmitt, 9. trieda 
Anastasyia Kovchar, 9. trieda 
Zuzana Chalásová, 9. trieda 
Tereza Červeňanská, 8. trieda 
Monika Jankechová, 8. trieda 
Petra Jarošová, 8. trieda 
Natália Bednáriková, 6. trieda 

Redakčná rada: 

 

Tvarohové šišky 

Mgr. Katarína Cíbiková 

Zodp. redaktorka: 

Tvarohovo-kuskusové halušky 

Potrebujeme: 

500 g tvarohu, 100 g kuskusu, 50 g 
strúhanky, 2 vajcia, soľ, 1 strúčik 
cesnaku, 60 g masla, čierne korenie 

Ako na to: 

V nádobe najskôr zmiešame tvaroh, 
kuskus, vajcia, strúhanku, korenie a 
roztlačený cesnak s maslom. 
Necháme 15 minút odpočívať. 
Potom lyžicou oddeľujeme asi 2 cm 
veľké halušky, ktoré hádžeme do  

hrnca s vriacou vodou.  Znížime 
teplotu a necháme na miernom 
ohni variť asi 10 minút. Nakoniec 
halušky vyberieme a necháme 
ochladnúť. Môžeme ich podávať 
poliate rozpusteným maslom. Výborné sú aj s čerstvým 
šalátom a kyslou smotanou. 

 N. Zemková, 7. trieda 

ktoré nie je náročné na prípravu. Obidva z našich receptov obsahujú tvaroh, ktorý je veľmi výživný a 
zdravý. Kým prvý z receptov je obmenou tradičných slovenských šišiek, druhý, nový recept pochádza z  
Nemecka a potrebujete naň pšeničnú krupicu kuskus, ktorú dostať aj u nás v obchodoch. 

TOP 10 ZŠ BANKA 
Na facebooku ste mali možnosť hlasovať za 10 momentálne 
najpočúvanejších pesničiek našej školy. Podľa počtu lajkov sme 
vyhodnotili prvú desiatku hitov. Tu je: 

1. Horkýže Slíže - Horná Dolná  
2. Ego - Nezávislosť 
3. Ego - CiTy 
4. Kali - Kto to povedal? 
5. Medial Banana - Chill 
6. DJ Showtec - Booyah 
7. Imagine Dragons - Warriors 
8. Dominika Mirgová - Hore /aj 

paródia :-) 
9. Separ - Pirat 
10.  Karel Gott - Lady Karneval 

Milí čitatelia Sysláka! 

V rukách držíte druhé číslo nášho časopisu, ale prvé, ktoré vyšlo v 
novom roku 2015. Preto vám prajeme, aby bol pre vás tento rok ešte 
krajší, úspešnejší a pohodovejší ako ten minulý. Naša škola pred Via-
nocami žila čulým životom, prípravami na rôzne súťaže a olympiády, 
výrobou dekorácií a nácvikom programu pre seniorov a rodičov, ako 
aj tvorivými dielňami, v ktorých sa zrodilo množstvo pekných výrob-
kov. Ani po návrate z vianočných prázdnin sme sa nenudili. Niektorí 
absolvovali lyžiarsky výcvik, ďalší zas strávili čas pri učení, pretože si 
viac či menej dobrovoľne opravovali polročné známky. Dostali sme aj 
„darček“ v podobe chrípkových prázdnin, ktoré tým zdravým sprí-
jemnila bohatá snehová nádielka. Môžete si s nami na to všetko za-
spomínať na stránkach nášho časopisu. Príjemné čítanie vám želá 

 redakčná rada. 

Konečne zima, ako má byť! 

Zima vo veršoch 
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V tomto čísle nájdete: 

Základná škola s materskou školou Banka 2. číslo 
Školský rok 2014/2015 február 2015 
  

Uletel rok a všetky dni 

mávajú na rozlúčku krídlami. 

Do miest a dedín cez chotáre 

rozletia sa listy sviatočné: 

 

„Šťastný nový rok  

a priania vrelé, 

nech mier a láska 

v srdciach znie!“ 

 A. Kovchar,                          
 9. trieda 

Zima na svahu 

Padá sniežik, padá, 

na polia si sadá. 

Nové lyže zoberieme, 

na kopec sa vyberieme. 

 

Malí si na sánky sadajú 

a veľkí ich ťahajú. 

Smiechu veľa, aj radosti, 

vyšantia sa do sýtosti. 

 

Krásna je zima, zimička, 

keď vyštípané máme líčka. 

 V. Drahovská, 6. trieda 

 

Novoročný vinš 

Kamarát snehuliak 

Môj malý kamarát 

volá sa snehuliak. 

Má gombíky, čiapku, vlasy, 

cez okno nám kýva asi. 

 

 Veľký úsmev na tvári, 

 bude s nami do jari. 

 A keď teplo nastane, 

 čiapka z neho zostane. 

 S. Magulová,    
 4. trieda 

Zima  
vo veršoch 



18. novembra 2014 boli 
naši prváčikovia sláv-
nostne pasovaní do Ce-
chu prváckeho. Zavítala 
k nim kráľovná Abeceda 
spolu s princeznami Čí-
tankou, Písankou, Počí-
tankou a Správankou. S 
pomocou svojej pani 
učiteľky sa prelúskali 
úlohami, na plnenie kto-
rých dohliadali princezné 
aj kráľovná Abeceda. 
Pracovné listy sa podari-
lo pekne vypracovať 
všetkým našim prvákom, 
preto mohli byť na záver 
pasovaní za rytierov a 
princezné. Ako dôkaz 
svojej usilovnosti získali 
diplomy a medaily.  

20. novembra sa usku-
točnila v našej škole kaž-
doročná súťaž v predne-
se povesti Šaliansky 
Maťko J. C. Hronského. 
Do súťaže sa zapojili 
žiaci 2. až 7. triedy v 
troch vekových kategó-
riách. Víťazom I. kate-
górie (2. a 3. trieda) sa 
stala Kristína Čunčíková 
z 3. triedy. V II. kategórii 
žiakov štvrtého a piateho 
ročníka zvíťazil Damian 
D. Kusovský a v III. 
kategórii (šiestaci a sied-
maci) sa na prvom mies-
te umiestnila Natália 
Zemková. Na okresnom 
kole Šalianskeho Maťka 
nás úspešne reprezento-
val Damian Kusovský, 
ktorý v silnej konkuren-
cii získal druhé miesto. 

4. a 12. decembra sa 
uskutočnila Besiedka pre 
seniorov obce Banka a 

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY  

vystúpenie v škole pre rodičov.  
O obidvoch podujatiach sa dočítate na ďalších stranách. 
Žiaci I. stupňa sa zapojili do viacerých podujatí. Za všetky môžeme spo-
menúť projekty Záložka nás spája, Starší kamarát číta mladšiemu, Finan-
cmajstri, Kráľovstvo zabudnutých rozprávok a Beseda s poľovníkom. 

11. až 16. januára sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili na lyžiarskom výcviko-
vom kurze. 

V piatok 23. januára 2015 sa fanúšikovia hokeja z našej školy vybrali fan-
diť na zápas Piešťanských Havranov so Žilinou. Možno aj vďaka ich hlas-
nej podpore v hľadisku vyhrali Havrani 3:0. 

23. januára sa konal aj zápis detí do 1. ročníka.  

V posledný januárový týždeň u nás šarapatila chrípka, preto boli vyhlásené 
chrípkové prázdniny. Polročné vysvedčenie si žiaci prevzali v utorok 3. 
februára.  

S. Schmitt a  

L. Némethová, 9. trieda 

 

 

Lyžiarsky výcvikový kurz 

troch poschodiach. Prvé poschodie bolo strážené pani riaditeľkou 
a zástupkyňou, druhé strážila pani učiteľka Sprušanská a doktorka Čár-
ska. Tretie mali pod dozorom Mário Petlák a Nicolas Kusovský. Prvé dni 
na svahu boli napriek počasiu super. V pondelok 12. januára bola viditeľ-
nosť ani nie na meter. V ten deň sa stala prvá zaujímavá príhoda. Pani 
učiteľka Sprušanská stratila v tej hmle na svahu svoje deti! Ale všetci sa 
nakoniec našli. Boli sme rozdelení do troch tímov. Takzvané polienka, 
tie boli pod dohľadom pani riaditeľky. Druhý tím boli pokročilí s pani 
učiteľkou Sprušanskou a tretí tím boli najlepší lyžiari s našou pani zá-
stupkyňou. Medzi najlepšími lyžiarmi boli Alex Jánoška a Vanesa Dra-
hovská (inak pretekári v lyžovaní na tráve), Adrián Julíny, Martin Matějka 
a naša najmladšia Miška Čárska. Najlepším zástupcom z polienok sa stal 
Martin Šmehlík. Pokročilí a naj sa mali možnosť naučiť aj 360° otočky 
a carving. Ku koncu sme natáčali aj živý slalom. Myslím, že tohtoročný 
lyžiarsky sa naozaj vydaril. 

 S. Schmitt, 9. trieda 

Ako sa pani učiteľka stratila (a či opačne?) 

Na druhý deň nášho výcviku nešli všetky tímy na lanovku, ale len žltí. 
Oranžoví boli s pani učiteľkou Sprušanskou na vedľajšom svahu a modrí 
na malom svahu. Svah sa asi v polovici rozdvojoval - jedna strana viedla 
k lanovke a druhá k pome. Lyžujeme a lyžujeme, chodíme hore-dole la-
novkou a vždy sa dole čakáme v rade na lanovku. Tak si tam teda stojí-
me, mrzneme a čakáme a zrazu k nám nevedno odkiaľ prišla pani učiteľ-

11. januára sme išli o 7:00 
ráno na najlepší lyžiarsky, 
ktorý sa kedy mohol konať. 
Lyžiarskeho zájazdu sa zú-
častnili žiaci 5. až 9. ročníka. 
Išlo sa na Martinské hole. 
Cesta bola dlhá, ale napriek 
tomu zábavná. Počúvali 
sme pesničky, plánovali ve-
čery a smiali sa na každej 
kravine. Do hotela sa neda-
lo dostať veľkým autobu-
som. No z hotela nám po-
slali autá, ktoré cestu za 
sprievodu divných zvukov 
zvládli. Privítalo nás nie 
veľmi pekné počasie. Bolo 
sychravo a na svahu zlá vi-
diteľnosť. Hotel bol slušný. 
Izby boli super veľké, no 
s malými kúpeľňami, kde sa 
tri osoby mali problém oto-
čiť. No nám bolo dobre aj 
tak. Boli sme rozdelení na 

ka Sprušanská. Trochu vystrašene hovorí: ,,S deckami 
sme sa dohodli, že sa čakáme dole pri pome, tak idem 
a idem, v tej hmle nebolo nič vidieť a zrazu pozerám 
a decká nikde. Stratila som sa im asi, keď som v tej 
hmle nejako prešla na druhú stranu svahu. Tak sa 
s vami zveziem hore, snáď sa nestratili.‘‘ Hehe, no čo 
vám poviem. Ten výraz bol na nezaplatenie. Nakoniec 
sa všetci našli bez strát. Toto bol asi najvtipnejší záži-
tok.  
 L. Némethová, 9. trieda 

Správa o tom, že aj tento rok pôjdeme na lyžiarsky vý-
cvik, ma vôbec nepotešila. Hoci všetci spolužiaci jasali a 
tešili sa na lyžovačku, ja som bojovala s myšlienkami, 
ako to určite nezvládnem. Už len predstava, že stojím 
na vrchole zjazdovky a čaká ma nekonečne dlhá a prud-
ká jazda dolu kopcom, vo mne vzbudzovala obrovský 
stres. Keď pani učiteľka zistila, že si naozaj netrúfam 
zvládnuť náročnejšiu zjazdovku, rozhodla sa postaviť 
ma na kratšiu a jednoduchšiu trať. Už prvé pokusy ma 
presvedčili, že to vôbec nie je také ťažké. Už na druhý 
deň som stála pripravená zdolať aj tú dlhú a náročnú 
zjazdovku. Zvládla som to! Nakoniec celý lyžiarsky vý-
cvik bol pre mňa plný krásnych a veselých zážitkov.  

 A. Kovchar, 9. trieda 



V škole: „Máš domácu?“ 
„Hej.“ 
„Tak nalej!“ 

Vtipy  

Lezú dvaja horolezci v Tatrách, keď sa jeden z 
nich zrúti do priepasti. „Jano, žiješ?“ kričí naňho 
kamarát. 
„Žijem,“ odpovedá Jano. 
„A si celý? Rukami a nohami hýbeš?“ 
„Áno.“ 
„Tak vylez!“ 
„Nemôžem, ešte som nedopadol!“ 

V novembri, decembri, januári a februári sme v kalendári našli tieto zaujímavé dni: 
   
   

13. 11.  Medzinárodný deň nevidomých - ...Braillovo slepecké písmo vzniklo z vojenského systému 
umožňujúceho čítanie znakov za tmy? 

19. 11.  Svetový deň toaliet - ...na svete žije asi 2,5 miliardy ľudí, ktorí nemajú možnosť používať WC? 
25. 11.  Medzinárodný deň nákupov - ...osoba, ktorá pociťuje potrebu stále nakupovať, sa nazýva sho-

paholic a ide o psychickú poruchu? 
11. 12.  Medzinárodný deň vysielania pre deti - ...rozprávky na dobrú noc sa na Slovensku začali vysie-
lať od roku 1965? Neboli to však animované rozprávky, ale čítali ich pred kamerou známi herci. 
18. 12. Medzinárodný deň poštovej známky - ...najcennejšou známkou na svete je Modrý Maurícius? 
24. 1. Deň komplimentov - ...komplimentom by sme mali úprimne vyjadriť, čo sa nám na niekom páči? 
27. 1. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu - ...známou knižkou o holokauste je denník 13-
ročnej Anny Frankovej? Cez vojnu sa s rodinou ukrývala, odhalili ich a zahynula v koncentračnom tábore. 
6. 2. Svetový deň bez mobilu - ...na svete používa mobil odhadom 1,3 miliardy ľudí? 
8. 2. Svetový deň manželstva - ...slovo manželstvo pochádza z latinského výrazu „matrimonium“? 
21. 2. Medzinárodný deň materského jazyka - ...najpoužívanejším jazykom sveta je mandarínska čínšti-

na, ktorou hovorí viac ako 845 miliónov ľudí? 
22. 2. Medzinárodný deň skautiek - ...zakladateľ skautingu Baden-Powell zveril vedenie prvých skautiek 
svojej  sestre Agnes? Pod jej vedením oficiálne vznikol dievčenský skauting v roku 1910. 

 A. Kovchar a L. Némethová, 9. trieda 

Listujeme v kalendári 

 
Pani učiteľka hovorí: 
„Detičky, vonku nám krásne sneží. Čo keby 
sme hneď teraz začali s guľovaním?“ 
„Ááááááno,“ kričia zborovo žiaci. 
„Výborne. K tabuli príde Móric!“ 

V škole na poslednej hodine hovorí učiteľ: 
„Žiaci, kto prvý odpovie na moju otázku, mô-
že ísť domov.“ Móric v tej chvíli vyhodí tašku 
von oknom.  
„Kto to bol?“ skríkne učiteľ. 
„Ja. Dovi!“ 

„Móric, zasa máš v žiackej poznámku,“ rozčuľuje 
sa mama. „Za čo si to dostal?“ 
„Ále, že som sa smial učiteľke za chrbtom do očí.“ 

Zajac hovorí hadovi: 
„Sorry, že som sa ti minule posmieval, že ne-
máš nohy. Sme v pohode? Ruku na to!“ 

Sedím si v domci na starom stolci, 
náboje v hrnci, samopal v kredenci. 
Klop-klop na dverci. Si to ty, Berci? 
Otvorím dverci - a to tam Nemci. 

Romantická blondínka píše svojmu miláčikovi 
esemesku: 
„Ak sa smeješ, pošli mi tvoj úsmev. 
 Ak snívaš, pošli mi tvoje sny. 
 Ak plačeš, pošli mi tvoje slzy.“ 
Miláčik jej odpíše: 
„Sedím na záchode. 
Mám ti niečo poslať???“ 

VEDELI STE, ŽE...? 

vianočné tvorivé 

dielne v našej škole 

V poslednom novembrovom týždni sme v našej škole usporiadali tvorivé dielne. Žiaci spolu s pani uči-
teľkami pripravili krásne výrobky, ktoré potom ponúkli na predaj pri príležitosti besiedky pre seniorov a 
pre rodičov. Sme spokojní, že sa podarilo predať veľa výrobkov a za utŕžené peniaze bude môcť naša 
škola dokončiť doskočisko, ktoré potrebujeme na hodinách telesnej výchovy. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa do vianočných trhov zapojili. Video z ich prípravy nájdete na našej školskej stránke zssmsban-
ka.edupage.sk. 

Besiedka pre seniorov 

a rodičov 

Dňa 4. decembra 2014 žiaci našej 
školy pripravili tradičný vianočný 
program pre starších ľudí z našej 
obce. Do programu sa zapojili 
žiaci zo všetkých ročníkov. Okrem 
účinkovania pomáhali s prípravou 
kulís a kostýmov. Témou tohto-
ročného programu boli „Vianoce z 
celého sveta“. Večierok modero-
vali Mikuláš a Vianočný škriatok 
(Damián D. Kusovský a Lucas 
Schmitt). Tanečné choreografie na 
vianočné melódie predviedli naše 
malé aj veľké mažoretky pod vede-
ním A. Švecovej. Siedmaci nacviči-
li veselú scénku Zajíc na bobku. 
Tanec v štýle disco predviedla vy-
nikajúca Sara Schmitt, tanec s prv-
kami baletu so stuhami na melódie 
fínskej skupiny Värttinä nacvičila 
Zuzka Chalásová spolu so Sárou 
Petlákovou a Jessicou Lee Yaxley. 
Tradičné koledy a vinše zaspievali 
a zarecitovali naši najmenší - prvá-
ci. Vypočuli sme si aj koledu Tichá 
noc v nemčine aj slovenčine, dru-
háci a vianoční anjeli zdobili via-
nočný stromček. Svoje znalosti 
angličtiny predviedli tretiaci, štvr-
táci a piataci s vianočnou abece-
dou, vinšami a koledou We wish 
you a Merry Christmas.  

 

 Počas podujatia mali naši 
seniori možnosť zakúpiť si 
výrobky z tvorivých dielní a 
preniesť si tak kúsok vianoč-
nej atmosféry do svojich do-
movov. Myslíme si, že táto 
akcia bola veľmi vydarená a program mal veľký úspech. 
 Aby naši rodičia o nič neprišli, celé vystúpenie sme zopako-
vali v našej škole v piatok 12. decembra. Naša malá telocvičňa 
doslova praskala vo švíkoch, pretože rodičia chceli vidieť svoje 
deti vystupovať v programe. Napriek menším technickým 
problémom odmenili rodičia celý program veľkým potleskom. 
Sme radi, že usilovná príprava priniesla úspech. Takisto rodičia 
si radi kúpili niektoré z výrobkov, ktoré urobili ich šikovné 
deti.  
 Z. Chalásová, 9. trieda, T. Červeňanská, 8. trieda 



Hľadáme talenty 

 

 Jedného zimného dňa sme s tatom išli na Ahoj. A tam som stretol Miška a Martina. Závidel som im, že 
majú lyže. Aj ja by som si rád zalyžoval! A potom, hneď o malú chvíľku, Miško narazil v plnej rýchlosti do 
kríkov. Videl som iba Miškove lyže, ako nimi myká. Chcel som mu ísť pomôcť. Ale tato mi povedal: 

„Nechaj ho, on sa z toho dostane!“ Bol to zábavný deň. 

                A. Tatranský, 4. trieda 

 S kamarátom som pri jeho dome staval tri hodiny veľké a dlhé 
iglu. Usporiadali sme snehovú vojnu a potom sme boli celí mokrí. Vybrali 
sme sa sánkovať na kopec Trtavec. Bolo tam asi tridsať, štyridsať, mož-
no aj päťdesiat centimetrov snehu. A už sa valíme na sánkach dolu kop-
com. Prevrátili sme sa do záveja. Bola to sranda! 

     M. Vatrt, 4. trieda 

 Janka a otecko sa vybrali na kopec Ahoj lyžovať. Prišli na parko-
visko, ktoré bolo plné áut. Čakali, kým sa uvoľní miesto. Nakoniec jeden 
pán odišiel a oni zaparkovali. Vyšli na kopec a tam nikoho nebolo. Ako je 
to možné? Nakoniec zistili, že všetky tie autá patrili ľuďom, ktorí pod 

Ahojom bývajú. Snehu bolo dosť a výborne si zalyžovali. Veď boli na svahu sami. Keď mi to Janka pove-
dala, aj ja som sa vybral lyžovať. Tešil som sa, že budem mať celý svah pre seba. Ale zmýlil som sa,  bolo 
tam ľudí ako maku. 

   Martin Chalás, 4. trieda 

 Bol raz jeden chlapec, ktorý v škôlke nebol veľmi obľúbený. Ale ten chlapec mal veľký talent - robil z 
ľadu ohromné sochy. Raz išiel na súťaž v robení ľadových sôch. Urobil krásnu sochu kravy, celú z ľadu. 
Vyhral tretie miesto. Keď sa to dozvedeli kamaráti v škôlke, odvtedy ho mali radi. A tá ľadová krava mala 
zvonec, už je rozprávke koniec. 
   D. Žiška, 4. trieda  

zážitky na snehu 

 Vonku krásne snežilo. Keď prestalo, bolo vidno krásnu bielu kraji-
nu. S kamarátkou sme sa rozhodli ísť po obede na prechádzku. Naj-
skôr som nechcela, lebo ma bolelo hrdlo, ale čo by som pre ňu ne-
spravila. Tak som teda nazula čižmy, obliekla kabát a išlo sa. Išla mi 
naproti. Keď sme sa stretli, nastavili sme smer park a potom Dom 
umenia.  
 Po ceste som si všimla, že sneh sa začína topiť. To neveštilo nič 
dobré. Sneh sa topil viac a viac, až kamarátka zaborila nohu nad pol 
lýtka do hlbokej kaluže vody. Neskutočne som sa na tom smiala, kým sa to nestalo aj mne... Všade boli 
samé jazerá, ale my sme sa nedali a išli sme ďalej. Pri Dome umenia sme zistili, že naše semišové čižmy 
sú totálne premočené. Tak sme sa zvrtli naspäť, že ideme k nej domov. Kým sme tam prišli, moje po-
nožky sa dali žmýkať. Požičala mi svoje. Chvíľu som u nej pobudla. 
 Už bolo dosť hodín, tak som sa rozhodla, že idem domov. No akonáhle som si obula čižmy, skoro 
som zvýskla. Bolo to, akoby ste si holú nohu ponorili do studeného potoka. Tak som si nazula aj druhú 
a pritom si kúsala do jazyka. Moji rodičia neboli doma, a tak som musela ísť celú cestu domov 
v mokrých čižmách. Ešte mi k tomu aj snežiť začalo. Tak teraz píšem tento príbeh obklopená vreckov-
kami a liekmi na horúčku. Díky, Broňa.  
   M. Jankechová, 8. trieda 

Príbeh mojej nádchy 

 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... 

Na dedinách aj v niektorých 
mestách na Slovensku sa ešte 
stále dodržiava tradícia fašian-
gových maškarných sprievo-
dov. Fašiangári chodia z domu 
do domu, spievajú pesničky, 
zatancujú si s gazdinou a za 
odmenu dostanú na ražeň slani-
nu, do košíka fánky alebo šišky.  

V mestách sa od Troch kráľov 
až do Popolcovej stredy konajú 
rozličné plesy a bály. Asi naj-
známejší je bratislavský Ples v 
opere, kde môžeme na červe-
nom koberci vidieť mnohé 
naše celebrity, hercov, spevá-
kov a podobne. 

Krásne maškarné bály sa kona-
jú napríklad v Taliansku v Be-
nátkach, kam za karnevalom 
každý rok cestujú ľudia z celé-
ho sveta. Tento rok sa koná od 
1. do 10. februára. Masky sa 
zhromaždia na Námestí sväté-
ho Marka, kde sa konajú kon-
certy a divadelné predstavenia. 
Masky sú rôznych druhov: bau-
ta pokrýva celú tvár, kolombína 
je polovičná maska, často zdo-
bená zlatom, striebrom alebo 
perím, dottore je maska s dl-
hým zobákom a volto je biela 
maska z voskového plátna. 
Niektoré masky pôsobia trochu 
strašidelne. Na záver karnevalu 
sa vyberie víťazná maska kar-
nevalu. 

Ak sa v tomto období vyberiete 
do Tirolských Álp, môžete 
vidieť tradičný maškarný sprie-
v o d  s  „ m e d v e ď o m “ 
(samozrejme, je to prezlečený 
človek) a jeho krotiteľom, vy-
zdobenými alegorickými vozmi, 
rôznymi strašidlami a čertmi. 
Niektoré karnevaly sa konajú aj 
na lyžiach. 

Naši „susedia“ v maďarskom 
Moháči vyháňajú zlých duchov  

V Čechách a na Morave zasa 
nazývajú toto obdobie maso-

pust. Konajú sa počas neho dedinské zábavy, zabíjačky, hostiny. Po-
čas záverečného veselia pred Popolcovou stredou sa tancuje šabľový 
tanec. 

Nech sa už vyberiete hocikam, prajeme vám dobrú fašiangovú zába-
vu! 

 L. Piteková a B. N. Walther, 8. trieda 

Netradičné vyučovanie 

V poslednom týždni pred 
vianočnými prázdninami 
sme v škole zažili netra-
dičné vyučovanie. Pod 
názvom integrované te-
matické vyučovanie sa 
ukrýva viac vyučovacích 
hodín spojených jednou 
témou, ktoré odučí vo 
svojej triede jedna pani 
učiteľka v jeden deň. Vy-
skúšali si ho s nami pani 
učiteľky na I. aj II. stupni. 
Tému a predmety vybrali 
pani učiteľky. Napríklad 
ôsmaci mali ako hlavnú 
tému včelu medonosnú a 
tomu prispôsobila pani 
učiteľka všetky hodiny - 
biológiu, slovenčinu, atď. 
My deviataci sme mali ako 
hlavnú tému noviny a mé-
diá. Šiestaci zasa Antarktí-
du. Ako výstup urobila 
každá trieda nejaký pro-
jekt. Na hodinách sme 
používali aj interaktívnu 
tabuľu a počítače. Praco-
vali sme sami, vypracová-
vali sme pracovné listy, 
pripravovali prezentácie. 
Na záverečnom projekte 
sa podieľala celá trieda. 
Zhodli sme sa, že by sme 
takéto vyučovanie chceli 
častejšie. 
 S. Schmitt, 9. trieda 


