
Milí čitatelia, 

 

je tu školský rok 2016/2017 a s ním i nové 

číslo Sysláka. Na úvod vám chceme zaželať, 

aby sa vám dobre darilo, 

aby vás škola veľmi nenudila, 

aby vám učitelia nenašli ťaháky,  

aby ste sa na telesnej veľmi neunavili, 

aby ste si na výtvarnej oddýchli 

a aby vás školský zvonček nevytrhol           

zo spánku. :-) 

 

S. Adamíková, S. Magulová, S. Kohút, 6. tr. 

 

Základná škola s materskou školou Banka 1. číslo 

Školský rok 2016/2017                                           december 2016 
  

Škola 

 

Čože je to za zvláštne miesto? 

Ak si žiak, iste vieš to. 

Hŕba lavíc, v každej triede tabuľa, 

na desiatu rozvoniava cibuľa. 

 

V škole detí ako smetí, 

keď zazvoní, každé letí; 

domov sa rozbehne, 

ale razom pobledne. 

 

V žiackej sa päťka blysla, 

moja tvár - uhorka kyslá. 

Zajtra zase písomka, 

taká malá pohromka. 

 

K tomu ešte diktát býva, 

hlava moja rýchlo húta: 

choroba je potrebná, 

nádej moja posledná. 

 

Mama mi však neverí, 

do školy ma vypraví. 

Veselo mi zamáva, 

do práce sa ponáhľa. 

 

Učiteľka naše tváre zbadá, 

za hlavu sa rýchlo chytá. 

pomyslí si, moji milí, 

zase ste sa neučili. 
 

S. Adamíková, 6. tr. 
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Európsky deň jazykov—bližšie sme 

spoznávali krajiny a ich kultúru. 

 

 

ZOO Lešná— podnikli sme strastiplnú 

cestu do Českej republiky. 

 

 

Exkurzia v Hlohovci—prvostupniari 

nahliadli do tajomstiev vesmíru. 

 

 

Deň jablka— a zároveň aj deň            

všakovakých jablkových maškŕt. Mňam! 

 

 

Po stopách histórie— stali sa z nás lovci 

a zberači. 

 

 

Halloweensky karneval 

 

 

 

Integrované tematické vyučovanie— 

vyrábali sme si vlastné školské pomôcky. 

 

 

Pasovanie prváčikov— naši prváci sú už 

naozajstní školáci. 

V škole sa učí, v škole sa ulieva, škola nás zabáva, 

škola nám prospieva... 

S. Adamíková, 6. tr. 



Novinárske zručnosti našich žiakov 

 

 

Európsky deň jazykov - 26.9.2016 

 Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov mali žiaci našej školy príležitosť bližšie sa zozná-

miť s kultúrami a národnosťami z celej Európy.  

 V úvodnej prezentácii sme  zistili, že na svete ľudia hovoria až 3000 jazykmi. Podľa zná-

meho príslovia „koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“ sme neveriacky krútili hlavami nad poly-

glotizmom (komunikovanie viacerými jazykmi) Ioannisa Ikonomou – Gréka, ktorý plynule hovorí 

32 jazykmi a tlmočí v Európskom parlamente. Od faktov sme sa postupne presunuli do európ-

skych a svetových kuchýň. Spoznali sme národné špeciality a ako bonus nás čakala ochutnávka 

potravín zo všetkých svetadielov. Zistili sme, ako chutia cukríky z Ázie, sušené plody z Afriky, 

maslo z Ameriky či nátierka z Austrálie. Najviac nám však chutila klobása z Európy.  

 Všetky nové informácie sme si zopakovali v kvízoch. Hádali sme, v akom jazyku je po-

zdrav Hallo, Salut, Bok, Ciao, Hola, Merhaba, привет, Hej, 안녕, こんにちは, 嗨, γεια, Szia či  

Labas. Okrem toho sme rozpoznávali vlajky aj štátne hymny.  

 Na záver si všetky triedy spoločne s triednymi učiteľkami pripravili záverečný výstup 

z celého dopoludnia. Zhromaždili sme si nadobudnuté poznatky a zhmotnili ich spoločne 

s obrázkami na nástenkách v triedach. Ukázalo sa, že kreativite a nápadom sa medze nekladú 

a žiaci opäť raz predviedli svoju šikovnosť a originalitu. 

Olivia Ana Šprláková-Zmorová, 6. tr. 

Škola v ZOO. Alebo ZOO v škole? 

V poradí osemnásty októbrový deň bol deň nášho výletu do ZOO Lešná. Cesta sa nám zdala byť  

dlhá a náročná. Hoci zoologické záhrady sú v mnohých prípadoch pre zvieratá betónovou džun-

gľou, v prípade ZOO Lešná to tak nie je. Veľa stromov a zelene spôsobilo, že sme sa uprostred 

zoo cítili ako uprostred divočiny. Dojem nám nepokazilo ani počasie, ktoré nebolo podľa našich 

predstáv, a tak sme v cieli nášho výletu museli kľučkovať medzi kvapkami dažďa. Napriek tomu 

bola exkurzia zaujímavá a vďaka dažďu aj napínavá. Zaujali nás lenivé opice, ktoré vraj viac ako 

polovicu dňa presedia; malé surikaty, ktoré v nepriaznivom počasí len zriedkakedy vykukli zo 

svojho úkrytu; morské raje, ktorých bolo možné sa dotknúť alebo zebry, o ktorých sme sa doz-

vedeli, že ich pruhy majú zmiasť predátora. Videli sme a dozvedeli sme sa, že príroda je dokonalé 

miesto, v ktorom každé zviera vie, čo je jeho úlohou. Preto môžeme povedať, že sme sa ocitli    

v škole prírody.  

       N. Gažová, V. Drahovská, B. Mladý, 8. tr.



 

Exkurzia Hlohovec 

Exkurzia bola naozaj zaujímavá. Z hvezdárne 

sa mi najviac páčilo premietanie o planétach a 

Slnku. Pri návšteve múzea sa mi páčili šijacie 

stroje, obrazy a sochy. Okrem pekných zážit-

kov som si odniesla skleneného sloníka z fú-

kaného skla a 3D magnetku, na ktorej je Sln-

ko, Mesiac a Zem. 

N. Magulová, 2. tr. 

Stavba pyramídy 

24. novembra som išiel do školy radšej na bicykli, aby som prišiel včas. Mali sme totiž ITV. Deň 

sa začal prezentáciou, ktorú si pre nás pripravila pani učiteľka. Učili sme sa o starovekom Egypte  

a egyptských panovníkoch. Dozvedeli sme sa, že Chufevova a Cheopsova pyramída je jedna a tá 

istá; že manželka faraóna Achnatona, Nefertiti, bola považovaná za najkrajšiu ženu svojej doby; 

že Tutanchamon je najznámejším egyptským faraónom, lebo jeho hrobka sa našla nevykradnutá; 

... a mnohé ďalšie zaujímavé veci. Po prezentácii o prírodných podmienkach Afriky sme do slepej 

mapy zakresľovali všetky africké štáty. Zahrali sme sa aj na ilustrátorov. Museli sme nakresliť ilu-

stráciu k básni o Afrike a Egypte. Pani učiteľka nás potrápila aj s literatúrou. V básni sme museli 

vyhľadať metaforu, personifikáciu, epiteton a ďalšie umelecké jazykové prostriedky. Na konci 

vyučovania sme si postavili našu vlastnú pyramídu. Bol to naozaj dobrodružný deň. 

Michal Chalás, 6. tr. 

Pasovanie prváčikov 

28. a 30. novembra sa v našej skole uskutočnilo pasovanie prvákov.  My, víly deviatačky, sme žia-

kom zadávali všakovaké úlohy, v ktorých nám predviedli svoju šikovnosť.  Po ich absolvovaní si 

vyslúžili korunky a absolventské čiapky. Nakoniec museli zložiť slávnostný sľub, v ktorom sa za-

viazali, že sa budú prezúvať, nebudú behať po chodbách,  budú sa učiť a budú veľmi, veľmi po-

slušní. Dúfajme, že si to budú pamätať až do deviateho ročníka. 

 N. Zemková, K. Klampárová, 9. tr. 

Exkurzia Hlohovec 

S mojimi spolužiakmi a s pani učiteľkou 

sme navštívili hvezdáreň v Hlohovci. Doz-

vedeli sme sa rôzne zaujímavosti o vesmí-

re. Najviac ma zaujalo rozprávanie o Me-

siaci. Všetci sme pozorne počúvali. Veľmi 

sa mi páčilo premietanie v planetáriu. Rada 

by som navštívila hvezdáreň zase.  

   L. Ďurdíková, 2. tr. 

Náš úspech 

8. december—tento deň bol pre nás veľmi vzácny, hoci na začiatku to tak nevyzeralo. Zúčastnili 

sme sa súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní. Najprv sme sa hneď stihli  pohádať o to, kto pôjde 

prvý. Naše hádanie však nebolo k ničomu dobré, lebo sme sa vzápätí dozvedeli, že poradie si bude-

me losovať. A tak, trochu zahanbení našou „ješitnosťou“, sme napli sily, zaostrili zrak a ...  a vy-

strieľali sme si dve prvé miesta.  Už teraz sa tešíme na to, že sa zúčastníme krajského kola a trochu 

aj na to, že sa opäť ulejeme zo školy :-). Držte nám palce. 

M. Lacko, B. Mladý, 8. tr. 



Ach, tie deti... čo ešte nevymyslia... 

 

Aj ty kŕmiš svoju lavicu? 

 Bola raz jedna lavica. Rada chodila do školy, 

no vždy si zabudla vziať desiatu. Preto ostatným de-

ťom brala ich chutné chlebíky a rožteky.  

 V jeden deň sa deti rozhodli, že si desiatu ne-

prinesú. Lavica sa veľmi nahnevala. Bola hladná ako 

vlk, a preto zjedla školskú výzdobu. Pochrúmala na-

maľované výkresy, zvieratká z plastelíny, ba dokonca 

zjedla aj nástenku. Ale stále jej v bruchu muzikanti 

vyhrávali. Keď sa tak obzerala po triede, zbadala 

školské tašky plné školských pomôcok. Hneď sa jej 

začali zbiehať slinky. Pomyslela si, to bude niečo pre 

mňa. Najskôr sa pustila do pravítka a nožníc, neskôr 

do zošitov a učebníc. Našla tam aj žiacku knižku. Na 

tej si pochutila najviac, lebo v nej bolo veľa tučných 

pätiek. Napriek tomu bola lavica stále hladná, že až 

nevidela. Vtom do triedy vkročila pani učiteľka bioló-

gie, ktorá priniesla vypchaté zvieratá. Ham ... mňam, 

mňam ... a bolo po názorných učebných pomôckach. 

Ale lavica ešte stále nebola nasýtená.  

 Preto deti dodnes nechávajú v laviciach svoje 

veci, aby sa lavica konečne nasýtila. :-) 

 

 S. Magulová, S. Adamíková, 6. tr. 

Výroky zo školských lavíc: 

Po odstúpení cára Mikuláša II. sa na hlavu postavil Lenin s 

boľševikmi. (Správne malo byť: Po odstúpení cára sa hlavou 

Ruska stal Lenin, vodca boľševikov. 

 

V roku 1922 vznikol ZSSR (Zväz sovietskych socialistických 

republík, do ktorého patrili aj Belgicko a Alžírsko. (Patrili 

tam len Rusko, Bielorusko, Ukrajina a Zakaukazsko. Belgicko 

je v západnej Európe a Alžírsko je v Afrike!! To  by bolo  

trochu ďaleko. Alebo nie:? :-)) 

 

Pani učiteľka, vy si nelakujete nechty?? Veď to je základná 

povinnosť každej ženy! (Keby mi to povedalo dievča, tak na 

tom nie je nič zvláštne. Ale toto mi povedal chlapec. :-)) 

 

Pani učiteľka, poviem vám o jednej počítačovej hre. Určite ju 

budete poznať, lebo to je taká strašne, strašne, strašne, straš-

ne stará hra. (Podotýkam, že až taká stará nie som :-)) 

Či si malé, či sú veľké, rodičia to s nimi 

vôbec nemajú ľahké. Ešteže sa vedia 

poďakovať. 

 

Rodičom 

Rodičom vždy srdce dám, 

pretože ich rada mám. 

Kúpia mi aj celý dom, 

na ňom krásne zvoní zvon. 

 

To sú ale krásne ruže. 

Ešte k tomu pekné stuže. 

Darček je už hotový, 

pre rodičov stvorený. 

 

Páči sa vám, moji rodičia milí? 

Hneď vám ho dám v tejto chvíli! 

 

Michaela Svobodová, 4. tr.  
 

Zdroj: internet 



 

Naši prváci 

V školskom roku 2016/2017 máme nielen nových prvákov, ale aj jednu novú pani učiteľku  -  

Mgr. Martinu Seitlerovú. Aby sme vám ju bližšie predstavili, položili sme jej pár otázok. 

 

Teraz ste pani učiteľka. Spomínate si aj na časy, keď ste chodili do základnej školy? 

Ako ste boli žiačkou? 

Ja som bola dobrou žiačkou, ale nemyslím tým na trojku. :-) Vždy som sa snažila učiť na jednot-

ky. Mala som výbornú pani učiteľku na prvom stupni a tá ma motivovala, aby som sa stala uči-

teľkou. 

 

Prečo ste sa rozhodli práve pre prácu učiteľky? 

Už ako malá som mala takéto tendencie. Mala som dvoch mladších bratov a tých som učila, čo 

majú robiť a ako to majú robiť. Navyše, aj babička bola učiteľka. Takže aj preto. 

 

Máte nejaký predmet, o ktorom môžete povedať, že ho učíte najradšej? 

Možno to bude smiešne, ale najradšej mám telesnú výchovu. Rada ju učím, pretože ma baví po-

hyb a rada učím aj deti, že telocvik je aj veľká zábava. 
 

Rozhovor 

1. A; Mgr. Martina Seitlerová 

Sarah Benková, Matej Havlíček, Šimon 

Havlíček, Dominik Hladký, Veronika 

Kováčová, Radka Margetínová, Izabela 

Mojžišová, Diana Nedelková, Laura  

Potoček, Tomáš Valkošák, Šimon Vetrík 

1. B; Mgr. Viera Škarková 

Júlia Adamčová, Veronika Cíbiková,  

Patrik Debnár, Sofia Lenka Krasická, 

Ema Mesárošová, Alexander Seepersad, 

Marcela Svobodová, Michal Šmehlík, 

Šofia Šubertová, Šimon Vančo, Martin 

Vetrík 



 

Čo je najťažšie na vašej práci? 

To je ťažká otázka. Možno, pripraviť sa tak, aby boli hodiny pre deti zaujímavé a  aby boli vždy iné. 

Aby to nebolo len také „suché“ učenie, ale aby to bola škola hrou. Aby boli deti spokojné aj so 

mnou, aj s učivom. 

 

Aké boli prvé dni s vašimi novými žiakmi? 

Také rozpačité, lebo sú to ešte také bábätká. Teda, boli. Teraz sú už veľkí prváci. Keby som im po-

vedala, že sú bábätká, tak sa urazia. Ja som tu nová aj oni sú tu noví. Tak sme sa v tom našli, že sme 

tu takí noví. :-) 

 

Je náročné učiť prvákov? 

Podľa mňa je v každej triede niečo náročné. V prvej triede je ťažké zvyknúť si, teda aspoň pre tie 

deti, na nový systém, na školu. Častokrát si neuvedomujem, čo oni nevedia a čo všetko im musím 

povedať. Teraz je prestávka, teraz môžeš jesť, piť, ísť cikať. A naozaj môžem? Naozaj môžeš. Tak-

že takéto veci, ktoré sú už bežné pre starších žiakov, je ťažké ich naučiť.  

 

Máte nejakú peknú alebo vtipnú príhodu s vašimi žiakmi? Ak áno, porozprávali by ste nám 

o nej? 

Začali sme pripravovať scénku do vianočného programu. Veľmi sme chceli nacvičiť svadbu. V trie-

de máme takých dvoch zaľúbencov, takže si viete predstaviť, čo z toho bolo. Museli sme však nacvi-

čiť inú, lebo bola príliš dlhá. Teraz tancujeme v pároch. Keď im poviem, nájdi si frajerku,  tak je to 

pre nich také smiešne, že sa až po zemi váľajú. Je vtipné sledovať ich pri takýchto neorganizovaných 

akciách.  

 

Na záver vám položíme jednu osobnú otázku. Každý človek potrebuje po práci zaslúžený 

oddych a relax. Prezradíte nám, ako po práci relaxujete vy?  

Najčastejšie chodím na prechádzky so svojím psíkom a po večeroch chodím rada behať. To mi naj-

lepšie vyčistí hlavu. 

 

Ďakujeme vám za rozhovor  

a želáme vám veľa pekných 

zážitkov s vašimi prvákmi. 

Ďakujem veľmi pekne aj ja. 

 

 

Rozhovor priprvili:  

S. Magulová, S. Adamíková, 6. tr.  



 

REDAKČNÁ RADA: S. Magulová, S. Adamíková, O. A. Šprláková-Zmorová, S. Kúhút, Michal      

Chalás, N. Gažová, V. Drahovská, B. Mladý, M. Lacko, N. Zemková, K. Klampárová, M. Svobodová, 

L. Ďurdíková, N. Magulová. 

Kontakt: Mgr. R. Zenníková 

Zima 

Ide zima, ide mráz 

 

Ide zima, ide mráz, 

bol u nás aj Mikuláš. 

Priniesol nám ovocie, 

to je dobré pre zdravie. 

 

Pred ním prišla Barbora, 

vtiahla sane do dvora. 

Vzala si aj hŕbu dreva, 

dedko ho mal vonku veľa.  

 

Každý sa už teší na Albína, 

to klobásy pôjdu do komína. 

Ešte viacej na Tomáša, 

celá zima bude naša. 
 

S. Adamíková, 6. tr. 

Na Luciu 

 

Na Luciu trinásť lístkov - 

mená mojich nápadníkov. 

Každý deň by sa jeden spáliť mal, 

na Štedrý deň jeden zostať mal. 

Tak hovorí pranostika  

starých mám. 

Podľa mena, čo tam zostane, 

mal by sa volať muž,  

ktorého dostanem. 

 

S. Magulová, 6. tr. 

 

Autorka S. Magulová, 6. tr. 


