
Už niekoľkýkrát sme absolvovali školský výlet do prírody. Teraz nás čakal Makov, obec, 

ktorá sa nachádza na Kysuciach blízko českých hraníc. Cez obec preteká rieka Kysuca. Za-

čiatkom týždňa nás prekvapilo počasie, celý týždeň sa niesol v znamení zimy. To nebránilo 

naším aktivitám. Náš výlet bol spojený s plaveckým kurzom, to znamená, že ráno sme išli 

na bazén. Program  sme mali pestrý. V pondelok sme sa naraňajkovali, potom sme išli na 

prechádzku a tak sme išli do bazéna. Po obede sme  mali animačný program s Katkou 

a Jankou. Takto to bolo celý týždeň. V utorok sme išli na prechádzku, v stredu sme pálili 

strach a vo štvrtok sme dostávali ocenenia, no a v piatok nás čakala cesta domov.  

        Rebeca Vráblová, 4.ročník 

Naša škola v prírode bola vynikajúca. Výborne tam varili a zažili sme veľa zábavy 

s animátormi Jankou a Katkou. V utorok bolo veľmi pekne. Slnečno. Zaujímavou 

aktivitou bolo: Čuch, hmat, chuť a zrak. Ochutnávali sme : med, vodu, soľ a cukor. 

Tešili sme sa s chalanmi, že budeme hrať futbal, ale sme si ho nakoniec nezahrali. Na 

druhý deň, v stredu, nasnežilo. Kvôli zlému správaniu, sme nemohli ísť do bazéna. 

Vo štvrtok doobeda sme boli v bazéne a v saune. Mali sme aj preteky, ktorých som 

zúčastnil aj ja. Vyhral ich môj spolužiak Filip Sova. Večer sme mali karneval, na kto-

rom som bol prezlečený za babu. V piatok na obed sme odchádzali domov. Boli to 

nezabudnuteľné chvíle.    Emil Poturany, 4.ročník  

V nedeľu 24.4.2016 sme nastú-

pili do autobusu a išli sme do 

školy v prírode. Keď sme tam 

prišli, čakali nás tam animátor-

ky Katka a Janka. Každý večer 

sme hrali zaujímavé hry 

a vyrábali sme si rôzne predme-

ty. Hrali sme aj hru svadba. 

Jedlo bolo vynikajúce a vždy 

teplé. Veľmi sa mi tam páčilo. 

 Filip Sova, 4.ročník 

 

Do ŠvP som sa veľmi tešil. Už 

v autobuse bola veľká zábava. Všet-

ky dni boli zaujímavé, ale najviac sa 

mi páčila túra. Išli sme po bežkár-

skej ceste. Bolo to veselé, pretože 

sme mali zvláštnych sprievodcov. 

Pridali sa k nám traja psíci. Po túre 

sme si poriadne oddýchli. Na dni 

24.4.-29.4.2016 budem dlho spomí-

nať. Roman Ročiak, 4.ročník 

Milí čitatelia Sysláka! 

Slniečko svojimi lúčmi roztopilo už aj posledné zvyšky snehu a pre-

budilo prvých poslov jari - snežienky. Prebúdza sa všetko okolo nás 

a pekné dni nás lákajú na prechádzku, turistiku alebo hry vonku.  

Nezabúdajte si preto popri školských povinnostiach naplno užiť 

jarné dni. Popritom môžete v lese alebo v záhradke natrhať peknú 

kyticu jarných kvietkov pre mamu, babku či pani učiteľku, pretože 

práve v jarných mesiacoch majú svoj sviatok. Želáme vám príjemné 

čítanie nášho jarného čísla! 

Jarné prebúdzanie 
Fašiangový karneval 
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Február sa tradične nesie v znamení 

plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj 

4.februára 2016 v našej základnej škole. 

Úlohu hostiteľov mali žiaci 7.ročníka. 

Privítali našich najmenších z materskej 

školy a samozrejme aj žiakov I. 

a II.stupňa. Priestory školy  sa rozjasnili 

farbami, girlandami a balónmi, naplnili 

sa prekrásnymi maskami. Hudba zaplnila 

aj posledný prázdny kút školy. Nadšenie 

malých śkôlkarov bolo neuveriteľné, 

súťažili a tancovali ako nikdy predtým. 

Neboli to malé osôbky zo škôlky, ale 

mohli sme stretnúť princezné, mačičky, 

spidermana, kovbojov, včielku a ďalšie  

rozprávkové a postavičky.  Tancovalo 

a bavilo sa celé osadenstvo. Chutné dob-

roty pripravili siedmaci, ochotné mamič-

ky a pani starostka pani Julínyová pri-

niesla krásnu a chutnú pestrofarebnú 

tortu. Všetkým sa zábava veľmi páčila, 

svedčia o tom  fotografie.  



 

V jarných mesiacoch  sa naši žiaci zúčastňovali rôznych podujatí a aktivít. Môžeme spomenúť školské a 

okresné  kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hollého pamätník, kde v okresnom kole boli úspešnými 

Maxim Beňo z 2.ročníka v próze a Lucas Schmitt zo 6.ročníka v poézii. V Geografickej olympiáde sa 

úspešnou riešiteľkou stala Natália Bednáriková zo 7.ročníka. Olympiáda v slovenskom jazyku mala tiež 

naše zastúpenie, Monika Jankechová z 9.ročníka bola úspešnou riešiteľkou.  

V súťaži Jazykový kvet sa žiaci 6.ročníka umiestnili na peknom 2. mieste.   

V období Fašiangov sme mali Fašiangový karneval. Na veľmi peknej úrovni ho pripravili žiaci 7.ročníka 

spolu s pani učiteľkou.   

Žiaci 2.-4.ročníka sa zúčastnili školy v prírode v krásnej slovenskej prírode, v Makove. 

Deň Zeme sme si pripomenuli 18.4. projektovým vyučovaním, strávili sme príjemný netradičný, vyučovací 

deň.  

S problematikou drog v súčasnej dobe sa naši žiaci stretli na prednáške o drogách. 

V marci, mesiaci knihy, naši žiaci zažili rozprávkovú atmosféru na akcii Z rozprávky do rozprávky. 

Mestská polícia v Piešťanoch si pre nás pripravila zaujímavú prednášku. 

Z predchádzajúceho ročného obdobia nás potešil Lyžiarsky výcvik na Krahuliach. 

Zo života školy Hľadáme talenty 
 

Môj prvý „ lyžarák“ 

 Bola nedeľa. Deň odchodu na lyžiarsky výcvik na Krahule. Sedela som v autobuse aj s ostatnými a v tom 

som si uvedomila, že domov neprídem celá. Mala som troška strach z lyžovania. Celá cesta bola fajn, kým som nezis-

tila, že hneď po príchode ideme lyžovať. Dochrámať sa v prvý deň to by nebolo dobré.  

Keď sme už s lyžami v rukách, obutí v lyžiarkach prišli na svah, uvidela som pred sebou niečo vysoké, strmé a veľké 

na čo som rozhodne  nechcela ísť. Rozdelili sme sa do skupín podľa toho, ako sme vedeli lyžovať. Všetky skupiny so 

svojimi inštruktormi odišli na svah a nás polienka si nechali dole. Postavili sme sa na 

lyže a šlapali smerom na mini kopček, kde sme sa učili základy. Prebehlo to bez nija-

kých pádov. Aspoň u mňa. Na druhý deň sme išli tiež na ten kopček Začínalo ma to 

baviť. Keď som oddychovala, pozorovala som našich lepších lyžiarov ako fičia dole 

svahom, ktorého som sa stále bála. V utorok som išla už na strmší a dlhší svah, no ten 

sa stále ani z ďaleka nepodobal naň. Asi mi to išlo keď ma chceli dať na ten najväčší 

svah. Stále som nechcela ale nemala som na výber. Prvá jazda na ňom a svah ma pek-

ne oklamal. Najskôr bol ľahký, tak som pridala, no potom som sa zahrala na batmana 

keď som päť metrov letela vzduchom a ďalších päť sa šúchala po snehu. Prvý pád 

prísť musel. Vraj to bolo na pohľad veľmi vtipné.  

Do konca lyžiarskeho som lyžovala len na tomto svahu. Zažila som chumelicu 

a hmlu, pekné počasie ako slnečné lúče dopadali na okolité zasnežené kopce, i mrznutie a ľadovú zamrznutú zjazdov-

ku.  

Jesť sme chodievali do reštaurácie pod svahom a ubytovňa bola kúsok cez cestu. V reštaurácii varili vynikajúco 

a ubytku nič nechýbalo. Zažila som tu kopec srandy či už pri lyžovaní alebo blbnutie s kamarátmi na izbách, naučila 

som sa lyžovať a veľmi som si to obľúbila. Bol to super týždeň.   Monika Jankechová, 9.ročník 

 Bola nedeľa a ja som sa zobúdzal skôr, ako obvykle. Bol totižto "lyžarák"! Rýchlo som si ešte skontroloval 

všetky veci, ktoré som si deň predtým zbalil. O pól jedenástej doobeda sme už boli nastúpení pred autobusom, ktorý 

nás tam čakal. Nastúpili sme a odišli do lyžiarskeho strediska Krahule. Keď sme prišli do Krahúl, tak nás porozdeľo-

vali do izieb. Ubytovali sme sa a rýchlo sme si zvykli. Ešte v ten deň sme išli na svah, lenže nešli sme len tak na vlek. 

Kopec sme si museli vyšľapať, aby nás mohli rozdeliť do troch družstiev. Nelyžiari – tých mala pani riaditeľka Ku-

sovská, stredne pokročilí lyžiari – týchto viedla pani zástupkyňa Petkáková a nakoniec 

skúsení lyžiari – túto skupinu mal na starosti Mário Petlák. Po tom, čo sme sa rozdelili, 

išli sme na dlho očakávanú večeru. Bola fajn a my sme sa najedli do sýtosti. Po večeri 

sme išli na izby. Stretávali sme sa každý večer na jednej izbe a hrávali sme všelijaké hry. 

Buď karty, alebo sme sa iba rozprávali a počúvali hudbu. Na raňajky sme chodili o štvrť 

na deväť. Hneď po raňajkách sme išli na svah. Lyžovalo sa celý deň a bolo to úžasné. 

Svah bol upravený a občas nám aj slnko vyšlo. Keď slnko svietilo, bolo vidieť desiatky 

kilometrov do diaľky. Zažili sme všetci kopu zábavy a z Krahúl sme si priniesli dosť zá-

žitkov.          

        Michal Jančár, 9.ročník 

Náš „ lyžarák“ 2016 


