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Šarkan 
 
Lietal si šarkan po oblohe, 
okolo neho iba nebo holé. 
Mal krásnych priateľov- 
pestrofarebných motýľov. 
Deti raz na šarkana farbu vyliali 
a motýle sa na nich hnevali, 
lebo šarkan sa začal pred motýľmi chváliť. 
Motýle sa už aj začali baliť. 
Nechceli sa s ním už baviť, 
odleteli na lúku- koniec leta sláviť. 
 
Zuzana Chalásová, 5. trieda 

      Naši prváci 

Základná škola s materskou školou Banka 

1.číslo   šk.rok 2010/2011 



 

 

Milí čitatelia! 
Po úspešnom otvorení školského roka sme opäť 
zasadli do školských lavíc. Čaká Vás rok 
namáhavej práce, chceme Vám čas strávený v 
škole spríjemniť číslami nášho časopisu. Veríme, 
že si nájdete chvíľku a prečítate si zaujímavé 
stránky Sysláka. 
    Redakčná rada 

Navštívili sme... 
 
Najväčšie filmové omyly 
22.9.2010 sa v Piešťanoch v Kine Fontána 
uskutočnilo predstavenie o Najväčších 
filmových omyloch. Stretli sa tam žiaci 
základných a stredných škôl s učiteľským 
doprovodom. Moderátor nám ukázal veľa 
zaujímavých a smiešnych vecí. Niekedy nám 
to musel aj spomaliť, pretože človek si 
niekedy takéto chyby nevšimne. Bolo to pre 
nás zaujímavé. 
   Radka Ludwigová, 8.ročník 
Výstava ovocia 
4.10.2010 sa v piešťanskej mestskej knižnici 
uskutočnila Výstava ovocia. Prezreli sme si 
hlavne rôzne druhy jabĺk. Okrem jabĺk sme sa 
videli výstavku s medom, dyňami, výstava 
detských kresieb a doma vypestovaných 
rastlín. Súťažilo sa o najkrajšie jablko. 
Neľutujeme, že sme sa výstavy zúčastnili. 
   Daniela Bohušová, 8.ročník 
Astrofilm 2010 
14.10.2010 Žiaci 1.-9.ročníka sa zúčastnili 
projektu Prehliadka filmov s astronomickou 
tematikou. Videli animovaný film Astroboy, 
ktorý sa premietal v Kine Fontána. Film mal 
veľký úspech u mladších ale aj u starších 
žiakov. 

Naše životné 
prostredie 
So začiatkom školského roka sme začali 
zbierať papier, a tým chceme zachrániť 
naše lesy. Zapojení sú všetci žiaci našej 
školy. Doteraz sme odovzdali  2 
kontajnery s 13 080 kg papiera. Zber 
papiera potrvá do konca mesiaca októbra. 
Takto sa usilujú piataci M.Filo, 
D.Kuropka a R.Mladý.  

Reprezentovali nás 
Futbal starší žiaci.12.10.2010 - Ako dobre 
sa vstáva, keď viete, že sa neučí. Chlapci, žiaci 
6., 7., 8. a 9. triedy, sa totiž zúčastnili futbalu 
starších žiakov. Už o ôsmej sme sa zišli na 
Bananskom futbalovom ihrisku, kde sme 
privítali žiakov 5. a 7. základnej školy. Všetci sa 
prezliekli do dresov a trochu sa rozcvičili. 
Našim futbalistom sa nedarilo. Nuž čo už, 
nevyhrali sme, aspoň sme sa zúčastnili. 
Futbalisti prišli vyčerpaní, no s pocitom, že sa 
pre hru urobilo maximum. Nabudúce sa 
posnažíme viac. Poradie:1. ZŠ Mojmírová, 2. 
ZŠ Brezová, 3. ZŠ Banka. 
   Alžbeta Julinyová, 9.ročník 

 

Zo života zvierat 
Veverice 

 
 Veverica je malý hlodavec so zvedavými očkami a huňatým chvostom a je to ozajstný 
lesný akrobat. Bleskovo lozí po stromoch 
a s ľahkosťou skáče z konára na konár. Veverica má 
živú a bojovnú povahu. Je plachá, samotárska, ale 
svoje teritórium si bráni s odvahou. Živí sa mladými 
výhonkami, kôrou, hubami, šiškami, lieskovými 
orechmi, hľuzami a niekedy aj vajíčkami, ktoré kradne 
z vtáčích hniezd. Uprostred leta si pripravuje zásoby 
na zimu. Môže si zhromaždiť až 100kg potravy, ktorú 
po troške schováva na rôzne miesta. V zime, keď je 
zaobstarávanie potravy ťažké, tak si zásoby postupne 
vyhrabáva. Hniezdo má umiestnené v bútľavine, 
dostatočne vysoko, aby bol bezpečné pred útokmi 
nepriateľov, ktorými sú rys, líška a sova. Niekedy má hniezdo v tvare gule z halúzok a lístia 
vystlané machom a perím. Samica privedie na svet 4 až 6 mláďat. 
           Matúš Tábi, 3.ročník 

Exkurzia 
 
     Nitra - exkurzia 
Vo štvrtok, 21.10.2010, sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili his-
toricko- literárnej exkurzie do Nitry a okolia s tematikou 
Veľkej Moravy.Nadupaní vedomosťami z hodín slovenského 
jazyka a dejepisu sme sa vybrali najskôr na obhliadku román-
skeho kostolíka v Drážovciach, ktorý sa hrdo vypína nad 
touto malebnou dedinkou a je nádherným dedičstvom našich 
predkov. Cestou do Nitry sme sa ešte zastavili v hlavnom 
kostole Drážoviec, kde sme sa dozvedeli tiež veľa zau-
jímavých informácií. Keďže aj počasie nám prialo, výstup na 
nitriansky hrad sme zvládli na výbornú. Z vrchu sa nám 
naskytol nádherný výhľad na Nitru a blízke okolie. Túto at-

mosféru ešte podčiarkla krása Katedrály sv. 
Emeráma, ktorá je vlastne spojením 3 kostolov. 
Najstarší z nich pochádza z čias Cyrila a Metoda 
a navštívil ho aj sám svätý otec Ján Pavol II. po-
čas svojej návštevy našej krajiny. Oproti chrámu 
sa nachádza  diecézne múzeum. Tu sme si prehli-
adli vystavené exponáty. Celú exkurziu sme za-
končili prehliadkou historického centra Nitry 
spolu so známym divadlom Andreja Bagara. Do-
mov sme sa vrátili síce unavení, ale plní pekných 
zážitkov a nových vedomostí. 



 

 

Trója troška inak 
 
 
A tak som vošla do obchodu. Zvonček hlasno zazvonil, že zákazník prišiel a Laura zdvihla hlavu. 
 „Už som myslela, že neprídeš,“ povedala. 
 „Môžeš hádať kto ma zdržal.“ Prešla som popri pulte k škatuliam a pokladanému starožit-
nému nábytku. 
 „Ehm, naša nevlastná sestra?“ spýtala sa a pristúpila ku mne. 
Naši sa rozviedli keď som mala 7 rokov. Takže, ja a moja o dva roky staršia sestra Laura, sme žili 
s mamou. Otec potom, čo sa odsťahoval, nejavil o nás žiadny záujem. Neskôr, sa mama vydala za 
Sebastiána, najlepšieho právnika v meste. A o dva roky nasledovalo prekvapenie. Teraz, mi môj 
život znepríjemňuje malé ryšavé dievčatko. Navonok pôsobíme ako normálna, dokonca šťastná 
rodina. No, v súkromí, samé hádky. Bastián je vo svojej kancelárii celý deň. Veď sa ani nečudu-
jem. Má skvelú prácu, ktorá sa mu stala manželkou aj rodinou. S mamou sa často hádajú 
a nerozprávajú sa. Nechcú si pripustiť, že pred tými dvoma rokmi s tou svadbou urobili chybu. 
 „Pomôž mi s tou škatuľou,“ povedala Laura. Spoločne sme ju dali na pult. 
 „Čo všetko tam je?“ spýtala som sa. 
 „Všeličo. Keď chceš, môžeš si niečo kúpiť 
a ja ti dám zľavu.“ Zasmiala sa. 
Pomaly som vyťahovala rôzne veci. Zaujal ma 
malý medený medailónik. Prešla som po ňom 
prstami. Bolo tam niečo vyryté. Snažila som sa to 
prelúštiť. Nakoniec som to vyslovila. 
 Vtedy sa to začalo. Krútila sa mi hlava. Ne-
videla som nič len tmu. Nevedela som, kde je 
Laura a obchod. Bolo to ako v zlom sne. 
 Zacítila som slaný vzduch. Pocítila páľavu a začula vlny. Otvorila som oči. Predo mnou sa 
rozprestieralo more a slnko, ktoré práve zapadalo. Obzrela som sa okolo seba. Len samý piesok 
a skaly. Medailónik bol padnutý v piesku. Zodvihla som ho, no nebolo na ňom už nič vyryté. 
 „Helena, tak tu si,“ oslovil ma niekto. Pri mne stál vysoký chalan s hnedými vlasmi. Ale 
bol oblečený nejako čudne. Staromódne. Ako keby z nejakého filmu. Chytil ma za ruku a ťahal 
preč. Nevšimol si ako som sa bránila. „Neviem prečo, sa musíš stále niekde schovávať. Si ako 
malé dieťa. Otec zúri.“ 
 „Pusti ma!“ skríkla som. Ostal prekvapene stáť. Pozrela som naňho a potom na seba. Mala 
som oblečené šaty z jemnej látky bledomodrej farby. Bolo to šialené. Nevedela som, kde sa vlast-
ne nachádzam. A navyše, nejaký neznámy chalan ma ťahá preč a drzo mi povie, že som ako malé 
decko. 
 „Je ti niečo?“ oslovil ma. Potom ma znova chytil za ruku. „Poď, otec chce vedieť, kde si.“ 
 „Nie! Nie! Nie!.“ odstúpila som od neho. „Nepribližuj sa!“ Varovne som zdvihla prst. 
 „Helena? Fakt si v poriadku?“ spýtal sa. 
 „Kto si?“ 
 „Som predsa tvoj brat.“ Mykol plecami 
Pokrútila som hlavou. „Nie. Ja nemám brata.“ 
 „Prečo by som si vymýšľal?“ 
 „Kde vlastne som ?“ začudovala som sa. 
 „Predsa v Tróji,“ odvetil.     POKRAČOVNIE NABUDÚCE !!! 

Ozdobná tekvička 
 Ozdobte si tekvicu jesennými kvetmi a plodmi, tak ako my v školskom klube. 
 Postup: 

1.Potrebujeme: tekvicu, 
florex (alebo polystyrén), 
kvety a jesenné plody. 

2.Vydlabeme, vyrežeme 
tvary tekvice. Vložíme na-
močený florex do tekvice 

4.Hotovú tekvicu dozdobíme hal-
loweenským strašidielkom. 

3.Do takto pripravenej tek-
vice vpichujeme do florexu 
kvety a plody. 

Bc.J.Ščípová, ŠKD 

     

Halloween 
 

Celé sa to začalo, keď nám triedna pani učiteľka povedala, že tento rok robíme hallowe-
ensku diskotéku a karneval my. Všetci sme boli prekvapení, le-
bo po minulé roky to robili ôsmaci. Už dva týždne pred tým, 
sme si začínali chytať materiál. Pár dní pred diskotékou sme vy-
mysleli, ako to bude celé prebiehať. 
7.10.2010 presne toto bol ten dátum, keď bol v škole Halloween. 
My siedmaci sme vyrobili výzdobu na chodbu a rozvešali sme 
všetko, čo sme mali pripravené. Keď už bolo všetko dokonale 
pripravené, tak sme sa dohodli, že sa stretneme o 13:30 v škole, 
aby sme pomohli DJovi. O 14.00 sme odštartovali Halloween-
sky karneval. Začali prichádzať deti a my sme im dávali na krk 
špagátiky s číslami. Potom sa to celé veľmi rýchlo rozbehlo 
a mali sme pre malých pripravenú súťaž s paličkou, na ktorú 
mali trafiť kruhy. Dostali za to cukríky. S menšími to bolo dosť 
ľahké, tých sme dokázali zabaviť. Na konci sme vyhodnotili najkrajšiu masku, preto sme im na 
krk dávali čísla. Ale keď títo malí odišli, prišli starší a s nimi to už vôbec také ľahké nebolo. Vô-
bec sa im nechcelo tancovať a vytiahnuť ich tancovať, bolo takmer nemožné. Keď sa začalo zo-
tmievať, dievčatá sa pustili do tanca, ale chalani ani za svet. Prešla už nejaká tá minútka a blížil 
sa koniec diskotéky. Vtedy začal DJ púšťať najväčšie hity. Vtedy sme začali tancovať, vytiahli 
sme aj pani učiteľky a to sme chceli. Potom už tancovali aj chalani. Ale ako sa hovorí : 
V najlepšom treba prestať. Po poslednej pesničke sme vyžrebovali tombolu, upratali sme si po 
sebe a šli sme domov. Bolo to všetko super a chcela by som si to niekedy zopakovať. 

Diana Bieliková, 7.trieda 



 

 

Súťaž DARY NAŠICH ZÁHRAD má 
víťazov. Víťaz za 1.stupeň 1.trieda. 

Žiaci 2.ročníka oslavujú narodeniny. 
Na tá l ka  Ga žová  odm en i l a 
gratulantov. sladkou odmenou. 

Hľadáme talentHľadáme talentHľadáme talentHľadáme talentyyyy    
Jeseň 

 
Jeseň k nám už prichádza, 
stopy leta uhládza. 
Prikrýva ich mäkkým lístím, 
žltým, hnedým i zlatistým. 
 
Stromy svoje deti malé, 
ukrývajú v mäkkej tráve. 
Orechy a gaštany 
Praskajú pod nohami. 
 
Šarkany nad hlavami 
súťažia s pavučinkami. 
Kto najďalej poletí, 
len vietor povie ti. 
 
Laura Némethová, 5.trieda 

Jeseň 
 
Keď nám zvonec zazvoní, 
s letom sa lúčime, 
hneď bežíme do školy 
a už sa učíme. 
 
Hneď po škole idem von 
a pustím si šarkana, 
listy nám už padajú 
a budú až do rána. 
 
Na druhý deň pozriem von 
a tu zrazu veľký zhon, 
slnko sa nám schováva 
a jeseň už prichádza. 
 
Barbora Julinyová, 5.trieda 

Jeseň 
 
Slniečko sa schováva, 
chladná jeseň prichádza. 
Na oblohe samé mraky, 
na ulici samé mláky. 
A keď vietor zaduje, 
prudko listy sfukuje. 
A na poli kŕdeľ detí- 
aha, šarkan letí. 
 
Adrián Juliny, 5.trieda 

Víťaz za 2.stupeň 9.trieda. 

Žiaci 1.stupňa na exkurzii  
na Bradle. 


