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Vianočná úloha pre návrhárov  
Návrhári dostali za úlohu vyzdobiť sálu vo veľkej 

radnici. Rozhodli sa, že vyrobia obrovské papie-

rové gule. Narysuj tri vianočné gule z kružníc, 

trojuholníkov, štvorcov, obdĺžnikov a úsečiek. 

Narysuj ich tri na jeden papier a pekne ich vyfar-

bi. 

Vymaľujte si Zasmejte sa 

Základná škola s materskou školou Banka 

2.číslo  šk.rok 2010/2011 

6.12. Aj u nás bol Mikuláš 

Báseň o zime 
 

Sneh veľký, bielučký, 
padá nám všade na lúčky. 
Pokryje nám celý dvor, 
už sa teším, keď pôjdem von. 
Vytiahnem si boby, sánky, 
až mi omŕzajú hánky. 
 
Po kopci sa spustím dole, 
cez pole a všetky role. 
Potom prídem do tepla, 
čaj ma pekne zohrieva. 
Zima je náš kamarát, 
vyjdi von a choď sa hrať. 
 R.Ludwigová, 8.trieda 



 

 

Milí žiaci! 
Dostáva sa vám do rúk 2.číslo 
Sysláka. Sme radi, že napĺňate 
stránky vašou tvorbou a 
postrehmi zo života našej 
školy. Tešíme sa, že využívate 
mailovú adresu, tým uľahčujete 
tvorbu časopisu. Dúfam, že sa 
nám bude tak dobre 
spolupracovať aj v 
nasledujúcom roku . Prajeme 
Vám Veselé Vianoce a šťastný 
nový rok 2011. 
   Mgr.B.Kuliková 

Zachráň aspoň 
jeden strom! 
V novembri sa skončil zber papiera 
v rámci školy pod názvom Zachráň 
aspoň jeden strom. Naš i žiac i 
nazbierali spolu 18 960 kg papiera. 
Najv iac pap iera na I. s tupni 
nazbierali prváci: 4 702 kg, na II. 
stupni žiaci piate j triedy: 2 746 
kg .  N a j lepší jed no t l ivc i : K. 
Klampárová, 3.tr. –2 738 kg, D. 
Vatrt,1.tr.– 2 215 kg, Š. Košlab, 

1.tr.–958 kg, A. Kiss, 4.tr.–680 kg, P. Filo, 5.tr. - 628 kg, V. 
Drahovská, 2.tr.–616 kg, M. Matějka, 5.tr.–565 kg, M. Lacko, 
2.tr.–560 kg, L. Páleníková, 3.tr. a S. Páleníková, 6.tr.–518 
kg. Do zberu sa 106 žiakov a spolu zachránili 317 stromov. 
Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy za 
pomoc pri zbere a pani školníčke Ľudmile Šnajdarovej za 
organizáciu zberu papiera. 

 

Prvá pomoc 
Nešťastie nechodí iba po horách, ale aj po ľuďoch. 
Preto je veľmi dôležité, aby sme vedeli podať prvú 
pomoc zranenému človeku. Dňa 27.10.2010 dostali 
žiaci 5. – 9. ročníka našej školy v rámci teoretickej 
časti branného cvičenia fundovaný odborný výklad 
s názornými ukážkami od pani Martiny Košútove j, 
členky rýchle j zdravotníckej pomoci v Piešťanoch. 
Vedenie školy jej aj touto cestou ďakuje za nezištnú 
pomoc, ktorú robí pre žiakov vo svojom voľnom čase 
a na vlastné náklady. Ďakujeme aj členke rady školy 
pani Lucii Chalásovej, ktorá túto zaujímavú 
a potrebnú aktivitu sprostredkovala.  

1. Príprava materiálu na svietnik: 
tvrdý papier alebo kartón, orechová 
škrupina, sviečka, plastelína, vetvičky 
a vianočný kvietok. 

2. Vystrihnúť hviezdu z tvrdého 
papiera, orechovú škrupinu naplniť 
plastelínou a vtlačiť do nej sviečku. 
Potom prilepiť škrupinu na hviezdu, 
dozdobiť vetvičkami a vianočným 
kvietkom. 

Pre šikovné ruky 

Vianočný svietnik s anjelikom 

3. Ozdobný vianočný svietnik. 

2. Hotový anjelik. 

1. Z bieleho výkresu si zhotoví-
me telo anjelika. Krídla vy-
strihneme zo zlatého papiera. 
Na hlavu použijeme guľôčku a 
prilepíme vlasy z bavlnky. Na 
guľôčku nakreslíme oči a ústa, 
pripevníme na špajdľu a prile-
píme k telu anjelika. 

Do tohto čísla Sysláka si pre Vás pripravila pani vychováva-
teľka J.Ščipová peknú vianočnú ozdobu. 



 

 

 
Trója trošku inak 

2.časť 
 

„ V Tróji,“ zopakovala som. Ale naďalej som sa naňho pozerala ako na blázna. A tak som sa 
ním nechala ťahať cez celú pláž. Pred nami sa vynorilo mesto. Trója. Mne padla sánka. Bolo to úžas-
né, ako v nejakom filme. V meste bol kľud a žiadni ľudia. Dosť ma to prekvapilo. A tak som sa spý-
tala môjho novozískaného brata. 
 „ Kde sú všetci?“  
 „ Predsa na hlavnom námestí. Pripravujú sa na príchod kráľa,“ povedal. 
 „ Akého kráľa?“ Fakt som ničomu nerozumela. 
 „ Predsa nášho spojenca. Jeho syn si má zobrať našu sestru, Helena.“ 
 „ Sestru?“ Tak to nie! Nielenže mám brata, o ktorom som v živote nevedela, ale aj ešte ďalšiu 
sestru? A Helena? Volám sa Linda. L I N D A. Linda! 
Dotiahol ma k nejakému chrámu a naznačil mi, aby som ho nasledovala. Tak som aj spravila. Pred 
nami stál dav ľudí, ktorí niečo oslavoval. Všade boli kvety. Blížili sme sa k starému mužovi, ktorý 
sedel na nejakom kráľovskom kresle. Pred ním stáli dvaja mladí muži a jeden starší muž. Pri kresle 
stála mladá žena a ďalšia žena stála za veľkým svalnatým bojovníkom. 
 „ Syn môj, našiel si Helenu?“ ozval sa muž v kresle. 
 „ Áno, otec.“ 
Pristúpila som bližšie a postavila som sa k „môjmu bratovi“. 
 „ Dobre teda. Sme tu všetci. Grécky kráľ, som rád, že naše spojenectvo upevníme aj sobášom 
mojej dcéry s vaším synom,“ povedal muž, teda môj otec.  
 „ Dúfam, že budeme dobrí spojenci.“ Prikývol grécky kráľ. „ Dnes ich zásnuby oslávime.“ 
 „ Trójsky kráľ, dovoľujem sa ozvať. Môžem na dnešnej oslave sprevádzať princeznú Helenu?“ 
Pozrela som na muža, ktorý to povedal. Bol podobný tomu, čo si berie moju sestru. Asi jeho brat. 
 „ Isteže,“ súhlasil môj otec. 
 „ Moment!“ vyhŕklo zo mňa. „ Ja nikoho nepotrebujem. Sprevádzať môžem aj sama seba.“ 
A nastalo ticho. Všetci upriamili zrak na mňa a pozreli sa ako na votrelca a aj dav zrazu stíchol.. Po-
vedala som to, čo som nemala. 
 „ Aaa.“ Sklonila som hlavu. 
 „ Helena, bude ťa na oslave sprevádzať grécky princ.“ povedal zvýšeným hlasom otec. 
 „ Isteže pane...teda...otec. V pohode,“ súhlasila som. 
 „ Achiles. Pozvi všetkých hlavných vojakov na oslavu. Moja dcéra sa bude vydávať.“ rozkázal 
otec a prerušil nás hluk davu ľudí. 
 Na oslave som myslela, že umriem. Sprevádzal ma tam muž, ktorého som vôbec nepoznala. 
Ale jedlo mali výborné. To musím uznať. 
 Prechádzala som sa po svojej komnate, do ktorej ma zaviedol „môj brat“. Okej. Videla som 
film o Helene. Ale ona bola spartská Helena. A nie Trójska. No, dobre bola, ale až potom, čo sa zaľú-
bila do princa ....ehm...ako sa volal... Paris! Ak som ja Helena, a toto je skutočnosť, tak nejaký blbec 
poriadne tie dejiny pomotal.  Zhrňme si fakty. Moja sestra sa vydáva za gréckeho princa. To sedí. 
Tak to bolo aj vo filme. Jeho brat sprevádzal ten večer Helenu, teda mňa, aj to sedí. Ale Helena sa 
predsa vydala za brata sestrinho muža. No, ja sa určite tu vydávať nebudem. To teda nie! V žiadnom 
prípade! Predsa, Helenu uniesli a nešťastnou náhodou zabili jej brata. Zatiaľ neviem, že by ma niekto 
uniesol a môj nový brat je nažive. Helena sa zaľúbila do princa Parida. Ale ja som zatiaľ žiadneho 
trójskeho...v tomto prípade spartského princa nevidela. Aspoň zatiaľ.  
 Otvorili sa dvere a ja som poskočila. 
 „ Helena. Prišiel na návštevu spartský princ, aby upevnil ďalšie spojenectvo,“ oznámil mi môj 
brat. 
 „ Princ? Koľko tu máte tých princov?“ spýtala som sa a nasledovala som ho. 
             Žiaci našej školy  

O snehuliakovi, ktorý ušiel z domu 
 

Bol raz jeden snehuliak a povedal si: „Je tu nuda, chcelo 
by to zmenu. Pôjdem na severný pól, tam nás bude viac a bude 
väčšia zábava.“ Ako povedal, tak aj urobil. Čakalo ho tam však 
veľké sklamanie. Snehuliaci, ktorí bývali na severnom póle boli 
väčší, pretože tam bolo viac snehu. Posmievali sa nášmu snehu-
liačikovi, že je malý. „Takých malých medzi seba neberieme. 
Malé deti majú byť pri svojich rodičoch!“ Snehuliakovi bolo do 
plaču. Nielenže ho neprijali medzi seba, ešte sa mu aj smiali. 
Odrazu mu hlavou prebleskla myšlienka. „Čo keby som zašiel 
do krajín, kde je menej snehu ako doma? Tam budú snehuliaci 
ešte menší ako ja.“ Lenže keď tam náš nerozvážny snehuliak 
prišiel, obliala ho horúčava. Nemohol to vydržať, rýchlo utekal 
naspäť. Ako tak utekal, uvedomil si, že doma mu bolo najlepšie. 
Aj keď tam nebolo toľko snehuliakov ako na severnom póle, 
bola tam veľká zábava. Všetci boli rovnako veľkí ako on, nikto sa mu nesmial. Doma bolo 
príjemne chladno, tak akurát. Zostal teda u svojich, žil šťastne až do jari. Vtedy jarné slnieč-
ko roztopilo všetok sneh a náš snehuliačik sa roztopil s úsmevom na perách. 

        Andrea Jarošová, 7.trieda 

Na cestách s Jánom Kopečným 
 
Banka-V utorok 14.12.2010 sa po prvej vyučovacej hodine 
uskutočnila v ZŠ s MŠ Banka beseda s cestovateľom Jánom 
Kopečným. Cestovateľ rozprával  o svojich cestách po 
Thajsku, Malajzii a ďalších krajinách. Svojím rozprávaním 
chcel deťom priblížiť život ľudí a kultúru týchto krajín. Je-
ho veselé a zaujímavé príbehy deti veľmi zaujali, pobavili a 
poučili. Rozprávanie bolo obohatené množstvom fotografií 
a videí. Za všetky deti cestovateľovi poďakovala Betka Ju-
linyová. Beseda zožala veľký potlesk.  
       Sara Schmitt, 5.ročník 



 

 

Hľadáme talentHľadáme talentHľadáme talentHľadáme talentyyyy    

Snehuliak 
 

Biely, guľatý. 
Kuká, usmieva sa, zamŕza. 

Na každého sa pekne pozerá. 
Sneh. 

P.Klampár, 8.trieda 

Sánky 
 

Drevené, hnedučké. 
Lietajú, padajú, lámu sa. 

Ľudia sa na nich dobre bavia. 
Radosť. 

P.Klampár, 8.trieda 

Zima 
 

Mrazivá, chladivá. 
Štípe, padá, zabáva. 

Prináša nám smiech a srandu. 
Prázdniny. 

P.Klampár, 8.trieda 

Vločka 
 

Malá, biela. 
Leskne sa, lieta, padá. 

Rýchlo na zem ponáhľa sa. 
Sneh. 

L.Danko, 8.trieda 

Pani Zima 
 
Snehové vločky padajú z oblohy, 
pokrývajú strechy, lúky aj medvedie brlohy. 
 
Vianočná atmosféra sa vonku chveje, 
ľudia sú veselší, ale slnko už tak nehreje. 
 
Deti sa lyžujú a sánkujú, 
nový sneh u nás vítajú. 
 
    L.Biharyová, 8.trieda 

V tejto časti časopisu Hľadáme talenty používame me-
tódu CINQUAINS, teda päťriadkovú báseň, ktorá zahŕ-
ňa informácie, zachytáva myšlienky, pocity a presved-
čenia v podobe stručných, výstižných výrazov, ktoré 

opisujú tému. Pozostáva z týchto častí: 
1.verš: téma (jedno slovo, zväčša podstatné meno) 

2.verš: opis témy (dve slová, zväčša prídavné mená) 
3.verš: vyjadruje dej týkajúci sa témy (tri slovesá v ľu-
bovoľnom slovesnom tvare zväčša v prítomnom čase) 

4.verš: štvorslovný výraz vyjadrujúci emocionálny 
vzťah, vcítenie sa do témy, názor na tému, 

5.verš: jednoslovné synonymum, ktoré rekapituluje 
podstatu témy.  

Ukážka z besedy o prvej pomoci 

Ukážka z besedy o prvej pomoci 

6.12 Mikuláš medzi deťmi 

6.12 Prišiel aj čert 

Program pre seniorov 

Program pre seniorov 


