
 

Začiatkom septembra sa žiaci I.stupňa boli po-

zrieť v Moravanoch nad Váhom, v jednej skve-

lej pekárni,  na to, ako sa pečie chlebík. Vyskú-

šali si prípravu ale aj pečenie tohto pokrmu, 

ktorý nesmie chýbať snáď ani na jednom stole 

v domácnosti. Možno sa medzi našimi najmlad-

šími skrýva budúci pekár či pekárka. Fotky na-

povedia viac... 

PEKÁREŇ 

V dňoch 4.-9.10.2015 sa žiaci 1.-5. roč-

níka zúčastnili školy v prírode v Hlbo-

kom, pri Bojniciach. Dozvedeli sa veľa 

zaujímavých informácií a priniesli si ko-

pec zážitkov. 

Škola v prírode - Hlboké  

RE-

DAKČNÁ RADA: L.Chalás, 

T.Erdélyiová, M.Svobodová, A.Jánoška, 

L.Páleníková, žiaci 6.ročníka, 

Mgr.J.Jurčágová, Mgr.R.Zenníková, 

  

 

DEŇ JABLKA 

Podľa organizátorov Dňa jabĺk jeho hlavným 

obsahom má vždy byť oslava aj zdôrazňovanie 

bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myš-

lienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy 

nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, 

kultúrnej i genetickej pestrosti.  

Aj naši žiaci si pripomenuli tento deň, veľká 

VĎAKA patrí aj MAMIČKÁM. 

Milí čitatelia Sysláka! 

 

Vítame Vás opäť na strán-

kach Vášho školského časopi-

su. Začiatok školského roka, 

spomienky na krásne leto, 

smútok za prázdninami, prvé 

známky, akcie plné prekvape-

ní, exkurzia, škola v prírode, 

to všetko je za vami, preto sa 

k Vám hlási Syslák. Nezabud-

nite si prečítaťvšetko dôležité.

  

  Redakčná rada 
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Básne 
najmladších  

Slniečko už menej hreje, 

šibal vetrí sa len smeje.  

Pohvizduje po chotári, 

po oblohe ženie chmáry. 

 

Pozhadzoval všetky listy, 

strom bez listov je už čistý. 

Striasol na zem aj gaštany, 

ležia v tráve, vedľa brány. 

 

 Lukáš Chalás, 3.ročník 

Jeseň 
Jeseň už je tu,  

opadáva dub. 

Leje dáždik, leje, 

slnko nás už nezohreje. 

Listy sú už farebné, 

na dúhu sa pozrieme. 

Šarkan nám lieta, 

vietor sa s ním splieta. 

Jeseň je krásna,  

vtedy som šťastná. 

 

Michaela Svobodová, 3.ročník 

Jeseň 

Je tu krásna chladná jeseň, 

napíšem si o nej báseň. 

Žlté listy, smutné stromy, 

vetrík fúka nad horami. 

 

Vtáčiky sa sťahujú 

a lístočky padajú. 

Príroda sa chystá spať. 

jeseň, tú, má každý rád. 

 

Timea Erdélyiová, 3.ročník 

Jeseň 



Vítame prváčikov 

Čo sa dialo  

v našej škole v septembri a októbri?  

Miloš Bango, Samuel Bango, Patrik Bednárik, Artur Buchman,                    

Lucia Ďurdíková, Dominika Klampárová, Klaudia Kršíková,                     

Nina Magulová,   Matúś Rigo, Jakub Rusnák, Matúš Stolárik,               

Dominik Szilágyi, Juraj Šmehlík, Šimon Vetrík  

Dňa  16.9.2015  sa žiaci 1.stupňa boli pozrieť v pekárni v 

Moravanoch nad Váhom. Zistili, ako sa dostane chutný vo-

ňavý chlebík na náš stôl. 

26.9.2015 sa naši  žiaci zoznámili s výstavou Ovocie a zeleni-

na, ktorú organizoval Obecný úrad Banka. 

V dňoch 4.10.-9.10.2015 sa žiaci 1.-5.ročníka zúčastnili Školy 

v prírode v Hlbokom pri Bojniciach. 

Dňa 20.10.2015 sa žiaci 7.a 8.ročníka zúčastnili exkurzie do 

ZOO v Bratislave. 

Dary našich polí a záhrad - pekné výstavky v triedach spestri-

li deťom triedy v októbri. 

Dňa 14.10.2015 sa naši chlapci—futbalisti z 2.stupňa zúčast-

nili súťaže-Malý futbal. Excelovali a postupujú do ďalšieho 

kola.   

22.10.2015 sme na našej škole zažili halloweensky deň. Deti z 

1. a 2. stupňa sa zabavili na karnevale a diskotéke. Pozvali 

sme aj školkarov.  

26.10.2015 si žiaci 2.stupňa našej školy pripravili pásmo na 

počesť Ľudovíta Štúra.  

V septembri našu školu začali na-

vštevovať najmenšie detičky-

prváčikovia. Privítala ich pani uči-

ťeľka  Mgr.Jana Jurčágová. 

Na začiatku sa zdali nesmelí, veľmi 

rýchlo si na školu zvykli a už sa nau-

čili prvé písmenká, začínajú čítať a 

počítať. Radi spievajú a pekne kreslia. 

Dúfame, že sa im v škole bude páčiť 

aj ďalej. Veľa školských úspechov, 

milí prváci!  

Svoju činnosť v tomto roku otvorili krúžky: 

turistický, športový, anglického jazyka, časopis 

Syslák, strelecký, floorballový a mažoretky.  

Otvorenie školského roku 2015/2016 

 

Zo života školy 

V októbri sme vyhodnotili zber papiera. Celkovo sme nazberali 11 868 kg.  Žiaci spolu zachránili 

95 stromov. Najusilovnejší boli žiaci 4.triedy, nazbierali 3 470 kg. Na druhom mieste sa umiestnili 

ôsmaci s 2 226 kg  a tretie miesto patrilo šiestakom za 1269 kg.  

Medzi jednotlivcami boli najúspešnejší: 

1.miesto: Kristína Čunčíková (4. trieda) 

2.miesto: Richard Bednárik (8. trieda) 

3.miesto: Juraj Šmehlík (1. trieda)   

BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME! 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodné-
ho mesiaca školských knižníc 2015 pre  školy 4. ročník celoslovenského projektu Záložka do 
knihy spája slovenské školy: Múdrosť 
ukrytá v knihách. 

Cieľom celoslovenského projektu bolo nad-
viazanie kontaktov medzi slovenskými stred-
nými školami a podpora čítania prostredníc-
tvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci 
vyrobili ľubovoľnou technikou na určenú 
tému Múdrosť ukrytá v knihách. Výmenu zálo-
žiek mohli školy využiť aj k nadviazaniu vzá-
jomnej spolupráce, kontaktov alebo poznáva-
niu života žiakov v rôznych kútoch Sloven-
ska. 

Aj naša škola sa zapojila do projektu a mali 
sme partnerskú školu v Martine, tam sme naše záložky poslali. 

        Všetkým žiakom ĎAKUJEME! 

ZÁLOŽKA NÁS SPÁJA 

ZBER PAPIERA 



 

Hľadáme talenty 

 V utorok 20. októbra sme sa vybrali na návštevu do zoologickej záhrady. Ráno sme nasadli 

na vlak a vystúpili sme v Bratislave, kde sa to celé začalo. 

      Úspešne sme prišli do zoo. Keď sme prechádzali vstupom, tak nás zamestnankyňa obdarovala 

želé vitamínmi. Najskôr sme si pozreli hady a malé zvieratká, ale ostatné zvieratká veru už malé ne-

boli. Ďalšie nasledovali veľké tigre a levy až sme prišli ku škriekajúcim opiciam. Veru poviem vám, 

že ich škrekot znel ako maják sanitky. Potom sme vstúpili do opičieho pavilónu. Boli tam síce len tri 

opice, no i tak sme sa poriadne nasmiali. Rozhodli sme sa, že zakývame opici, no to sme asi robiť 

nemali. Vtom momente, ako sme jej zakývali, cúvla, rozbehla sa a skočila do skla. Všetci sme sa 

zľakli, no hneď nato sme sa začali smiať. Opustili sme opičí pavilón a prešli sme sa okolo zebier, 

nosorožcov, vlkov, pávov a pštrosov. Zišli sme lesnou cestičkou dolu. Nakoniec sme si pozreli žira-

fy, nakúpili suveníry, odfotili sa a nasadli sme do MHD. Vystúpili sme v Auparku, kde sme sa najed-

li a pokúpili nejaké veci. Počkali sme na ten správny autobus a boli sme na stanici. Nastúpili sme na 

vlak smerujúci do Piešťan, kde sa náš výlet končil. 

      Hneď ako som prišiel domov som si ľahol, pretože som bol unavený. Bol to naozaj pekný výlet 

do zoo.                             Alex Jánoška, 8.ročník    

ZOO-BRATISLAVA  

     Minulý utorok sme boli zo školy na výlete v zoologickej záhrade, v našom hlavnom meste, 

v Bratislave. Už som tam bola, preto viem, že ju stihli úplne celú prerobiť.  

      Keď sme prišli do ZOO, boli sme veľmi hladní, a tak sme sa nadesiatovali pri útulnom mieste 

a to hneď pri surikatách. Keď sme sa najedli, konečne sme sa mohli ísť pozrieť na zvieratká, kvôli 

ktorým sme toľko cestovali. Ako úplne prvú sme videli jaštericu, ktorá bola sfarbená celkom doze-

lena. Potom nasledovali nevychované opice a strašidelný pytón. V ďalšej budove sme mali možnosť 

vidieť korytnačky, ktorých bolo veľmi málo. Medzi ďalšími zvieratami, ktoré sme videli, boli aj biele 

tigre, leopardy a levy, biele sovy či obrovské opice. Ich škrekot pripomínal zvuky sirén. Najviac sa 

mi zo zvieratiek páčili nosorožce, lamy, pštrosy a pávy. Na záver sme navštívili obchod so suvenír-

mi. Samozrejme pred odchodom nesmela chýbať ani spoločná fotka pri dinosauroch. 

     Cesta domov nebola veľmi pohodlná, pretože nás v autobuse bolo veľa a boli sme unavení 

a vyčerpaní. Dôležité ale bolo, že sme sa zabavili a hlavne veľa toho naučili o zvieratách, ktoré by 

sme inak ako v ZOO sotva niekde mohli stretnúť. Výlet sa mi páčil a už sa teraz teším na ten ďalší. 

       Lucia Páleníková, 8.ročník 

VÝLET DO ZOO 

Zo života školy 

200. výročie narodenia Ľ.Štúra  

 

26.10.2015 sme si u nás pripomenuli okrúhle výročie narodenia významnej osobnosti sloven-

ských dejín—Ľudovíta Štúra. Motto: Menej troviť a viac tvoriť je výstižné, nájdete ho aj na na-

šej školskej stránke. Žiaci 2.stupňa pripravili zaujímavé pásmo s vlastnoručne vyrobenými pred-

metmi, ktoré pripomínali obdobie, v ktorom Ľ.Štúr žil. 

Vyrobili žiaci 8.ročníka. Vyrobili žiaci 6.ročníka. 

Vyrobili žiaci 5.ročníka. 



 

Vedeli ste, že.... 

-sa narodil 28.10.1815 v Zay-Uhrovci 

-otec sa volal Samuel a matka Anna 

-vyštudoval:  

 1821 ľudovú Školu v Zay-Uhrovci 

 1827 nižšie gymnázium v Rábe 

 1828 gymnázium v Gyori 

 1829 evanjelické lýceum v Bratislave, 

univerzita v Hale  

-pracoval v Spolku milovníkov reči 

a literatúry slovenskej 

-bol tajomníkom bratislavskej Spoločnosti 

česko-slovenskej 

-prednášal históriu slovanských národov na 

evanjelickom lýceu v Bratislave 

-napísal epigram na Modru s akýmsi tuše-

ním vlastného tragického osudu 

-v časopise Hronka mu vyšla jeho prvá 

báseň Óda na Hronku 

-bol námestníkom profesora J. Palkoviča 

na bratislavskej katedre 

-písal do pražského časopisu Květy  

-odmietol pracovať ako profesor teológie 

v Kežmarku  

-jeho prvou láskou bola Mária Pospíšilová  

-bol ,, hlavným pomocníkom“ pri vydávaní 

časopisu Tatranka 

-uskutočnil výstup na tatranský Kriváň 

-vypracoval prvý koncept žiadosti 

o povolenie slovenských novín 

-zostavil petíciu adresovanú krajinskému 

snemu v Bratislave 

-sa stretol na evanjelickej fare v Hlbokom, 

aby riešil novú spisovnú slovenčinu 

 -mal zákaz od profesorského zboru pred-

nášať na evanjelickom lýceu, tento 

zákaz neuposlúchol 

-napísal spis Nárečja Slovenskuo alebo 

potreba písaia v tomto nářečí 

-sa zúčastnil na ustanovujúcom zhromaž-

dení spolku Tatrín v Liptovskom Mi-

kuláši 

-vydával Slovenskje národňje novini 

s prílohou orol tatránski 

-stretol svoju lásku Adelu Ostrolúcku 

  -sa zúčastnil na zasadaní disštriktuálneho 

konventu sv. cirkvi v Bratislave ako 

vyslanec oravskéhoseniorátu, na kto-

rom vystúpil s pôsobivou rečou 

-predniesol na zasadaní uhorského snemu 

požiadavku, aby sa v základných ško-

lách vyučovalo v materinskom jazyku 

-vystúpil ako hlavný rečník na verejnom 

zhromaždení pri založení spolku Slo-

vanská lípa 

-zadržaný v Uherskom Hradišti 

-uverejnil jediný úvodník v Slovenských 

národných novinách pod názvom Nový 

vek 

-sa liečil v kúpeľoch Korytnica 

-vydal básnickú zbierku Spevy a piesne 

-sa postrelil nešťastnou náhodou na poľo-

vačke v modranskom chotári 

-12.1.1856 zomrel v Modre, kde ho aj po-

chovali na ev. cintoríne  

Ľudovít Štúr 

 

Poviem ja vám veľkú vec, 

narodil sa štúrovec. 

Ľudovít mu meno dali, 

a s láskou ho vychovali. 

Ubehlo už rokov veru dvesto, 

Uhrovec bol jeho rodné mesto. 

Študoval on na lýceu,  

kde písal aj poéziu. 

Uhorskému snemu bol poslanec,  

a zároveň veľký jazykovedec. 

 Svojej Adelky vzdal sa veru, 

do jazyka vložil vieru. 

Ľudovít Štúr to bol človek, 

nevymyslel on čokoľvek. 

Zlepšili nám slovenčinu,  

teraz máme z toho drinu. 

Mäkké a či tvrdé y, 

všetko máme vedieť my. 

Nebol v tom on veru sám,  

pomohol mu aj Hurban. 

Hodža tiež sa zaplietol k nim, 

keď šli spolu na hrad Devín. 

Zásluhu má na tom veľkú, 

pomenovali po ňom aj planétku. 

Ďakujeme štúrovci,  

že sme hrdí Slováci! 

Napísali žiaci 6.ročníka 

Dvesto rokov dozadu 


