
Veľkonočné recepty 

Veľkonočná baba 

Aj by sme si niečo dobré dali, ale doma niet nikoho, kto by nám 
jedlo pripravil. Nevadí. Skúste mamičku prekvapiť prípravou 
veľkonočných jedál. Ako na to? 

Potrebujeme: 

10 rožkov, 300-400 g údeného mäsa, 2 nôžky 
klobásky, 6 vajec, petržlenová vňať, olej na 
vymastenie plechu, mleté čierne korenie, soľ 

Ako na to: 

Rožky nakrájajte na kolieska a tie ešte na 
štvrťky. Dajte do misy a polejte vývarom z 
údeného mäsa a klobásky, aby zmäkli, nie však 
veľmi, aby sa z toho neurobila blatová kaša. 
Údené mäso aj klobásku nakrájajte nadrobno a 
primiešajte k rožkom. Podľa chuti môžete 
pridať trochu soli (nemusíte, pretože údené 
mäso je slané). Vajcia vyšľahajte a pridajte k 
základnej zmesi. Prisypte korenie a pridajte 
petržlenovú vňať. Veľký plech vymastite 
olejom a „babu“ dajte piecť na 200°C 
doružova. 

 Pripravila Lucia Biharyová, 9. trieda 

Dobrú chuť! 

Potrebujeme: 

1 hera, 200g kryštálového cukru, 3 vajcia, 
3 lyžičky kakaa, 1 balíček sušených 
hrozienok, pomarančová kôra, lyžička 
rumu, 1 balíček želé cukríkov, 1 horalka, 
2 tortové oblátky 

Postup: 

Heru, cukor, vajcia a kakao miešame nad 
parou do zhustnutia. Odstavíme, 
pridáme hrozienka, pomarančovú kôru 
namočenú v rume, dve rozlámané 
oblátky, želé cukríky a rozdrvenú 
horalku. Premiešame a vylejeme do 
formy. Necháme stuhnúť a pokrájame 
na kocky. 

 Pripravila Laura Némethová, 6. trieda 
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Milí čitatelia! 

Opäť k nám prišla jar a s ňou aj  
nové číslo nášho časopisu.  
Nájdete v ňom novinky zo školy, vtipy, príbehy, básne, recep-
ty a históriu rôznych sviatkov. 

Poteší nás, ak sa Vám náš časopis bude páčiť, pridáte sa k nám 
aj Vy a stanete sa stálymi prispievateľmi Sysláka. 

 Príjemné čítanie Vám želá redakčná rada! 
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Jarný kútik poézie 

Jar 
Vonku teplé slnko svieti: 

„Poďme sa hrať spolu, deti!“ 

Jarné kvietky farbami nás lákajú, 

vtáčiky veselo si spievajú. 

 

Narcisy a prvosienky 

prilákali k sebe lienky. 

Aj motýle krídelká si roztiahli 

a kuriatka z vajíčok sa vyliahli. 

 

 Sara Schmitt, 6. trieda 

Jar prichádza 

Jar už pomaly prichádza, 

slniečko skôr vychádza. 

Roztápa sa sneh i ľad, 

kraj si oblieka jarný šat. 

 

Prebúdza sa príroda, 

je veselo, pohoda. 

Kvitnú kvietky krásne, 

že prišla jar, je jasné. 

 

 Petra Jarošová, 5. trieda 

 



Geografická olympiáda 

Hollého pamätník 

Valentínsky karneval 

Beseda o knihe Moja 
obľúbená rozprávka 

Divadelné predstavenie 
Luskáčik 

Testovanie zo slovenské-
ho jazyka a matematiky v 
9. ročníku 

Návšteva filmového predstavenia na 
Malej scéne I. Krasku v Piešťanoch 

Návšteva výstavy bábok v Dome 
umenia 

Okresné kolo v biblickej olympiáde 

Terézia Lúčna zo 4. triedy nás svojím 
spevom reprezentovala na mestskom 
kole súťaže Putujeme za ľudovou 
piesňou. 

Lukas Schmitt z 2. triedy úspešne 
reprezentoval našu školu v okres-
nom kole súťaže v prednese ľudovej 
povesti Šaliansky Maťko, kde obsadil 
krásne 3. miesto, ako aj v mestskom 
kole súťaže v prednese poézie a pró-
zy Hollého pamätník. 

Mimoriadne úspešní boli naši žiaci v 
geografickej olympiáde. Michal Lúč-
ny zo 6. triedy získal 2. miesto v 
okresnom kole a postúpil do krajské-
ho kola, kde obsadil pekné 7. miesto. 

Naše úspechy a akcie 

Žiaci našej školy sa 
aktívne zúčastňujú 
rôznych akcií, súťaží 
a exkurzií. Nebolo 
tomu inak ani počas 
prvých mesiacov toh-
to roku. Zúčastnili 
sme sa nasledujúcich 
podujatí a aktivít: 

Úspešnými riešiteľmi okresného kola 
boli aj Petra Jarošová a Monika Jan-
kechová z 5. triedy a Andrea Jarošo-
vá z 8. triedy.  

Našim žiakom, ktorí úspešne repre-
zentovali školu na rôznych poduja-
tiach, srdečne blahoželáme. Poďako-
vanie patrí aj všetkým pedagógom, 
ktorí pripravovali žiakov na súťaže, a 
ktorí pomáhali pri príprave podujatí 
organizovaných našou školou. 

 Pripravili Mgr. Jarmila Pagá-
čová a Mgr. Katarína Cíbiková 

Valentínsky karneval a diskotéka 
16. februára 2012 sa v 
našej škole konal valen-
tínsky karneval pre prvý 
stupeň a valentínska dis-
kotéka pre žiakov druhé-
ho stupňa.  

Tento rok mali organizá-
ciu karnevalu na starosti 
deviataci pod vedením 
pani učiteľky Jantovej. 
Všetkým sa páčila krásna 
valentínska výzdoba na 
chodbách školy. Perfekt-
ná bola kostra oblečená 
do dievčenského obleče-
nia. 

Na diskotéke sme si cel-
kom dobre zatancovali, 
aj keď niektorí zo star-
ších žiakov dali pred 

diskotékou prednosť svojim záľu-
bám alebo krúžkom. Možno to bolo 
tým, že diskotéka sa začínala už o 
16.00 hod., alebo svoju úlohu zohra-
lo aj trochu sychravé zimné počasie. 

Páčila sa nám tombola s peknými 
cenami, napríklad stojanček na svieč-
ku, ktorý vyhrala Miška, alebo ná-
ramky, ktoré dostala Nadin.  

Čo sa týka tanca, najlepšími tanečník-
mi na druhom stupni boli žiaci 5. a 6. 
triedy, ktorí sa dobre zabávali. Dúfa-
me, že sa podobná akcia pre nás žia-
kov uskutoční aj na budúci rok. 

 Pripravili Diana Bieliková,  Mi-
chaela Hodálová a  Nadin Hus-
seinová, 8. trieda 

Žiaci našej školy sa 15. marca 2012 
zúčastnili čistenia brehov Sĺňavy na 
bananskej strane. Vyzbrojili sa 
p r a c o v n ý m i  r u k a v i c a m i  a 
trpezlivosťou, pretože odpadkov po 
neporiadnych návštevníkoch bolo 
skutočne veľa.  

Naši zberači počas dopoludnia 
nazbierali 91 igelitových vriec plných 
rozličného odpadu. Najviac úsilia 
preukázali žiaci piateho ročníka. 
Všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili, 
patrí poďakovanie a pochvala za 
snahu o skrášlenie nášho životného 
prostredia. 

 Pripravila Mgr. Katarína Cíbiková 

Naše gesto pre čisté mesto 

Beseda s príslušníkom mestskej polície 

Dňa 26.1.2012 sme sa zúčastni-
li policajnej besedy, na ktorej 
sme sa dozvedeli veľa zaujíma-
vých informácií.  

Pán policajt nám hovoril 
o závislostiach. Medzi nimi boli 
gamblerstvo, tipovanie, chode-
nie do kasína. Zistili sme, že je 
to zbytočné vyhadzovanie pe-
ňazí. Niektorí ľudia sú už takí 
zadĺžení, že predávajú všetko, 
čo majú a keď už nemajú nič, 
tak kradnú. Je nebezpečné 
s niečím takým vôbec začínať.  

Keď nám pán policajt povedal 
všetko, čo mal v pláne, tak sme 
začali diskutovať o veciach, 
ktoré zaujímali nás žiakov. Boli 
to otázky ohľadom toho, doke-
dy a kde v meste môžeme byť 
alebo za čo polícia berie mládež 
z barov preč. Besedu sme 
ukončili tým, že nám pán poli-
cajt povedal, aby sme si dávali 

pozor na seba a nikdy nezačali 
byť závislí. 

Diana Bieliková, 8. trieda 

Od policajta piešťanskej mest-
skej polície sme sa dozvedeli 
veľa zaujímavostí o živote ľudí 
a mládeže. Rozprával nám 
o princípoch herných automa-
tov, výhrach a takisto o závis-
lých ľuďoch.  

Závislí ľudia nemusia byť len 
od automatov, ale aj od drog, 
cigariet a počítačov. Stávali sa aj 
prípady, keď závislí ľudia pre-
hrali všetko a z bohatých sa 
stali chudobní. Taktiež sme sa 
dozvedeli niečo o registri tres-
tov, zákonoch a príkazoch.  

V závere sme sa pýtali rôzne 
otázky, čo sa deje, keď príde 
kontrola do klubov po 21. ho-
dine, kde nemajú maloletí 
v takom čase čo robiť. Policajt 

nám na všetky otázky pohotovo od-
povedal. Užili sme si veľa srandy, ale 
dozvedeli sme sa aj veľa poučného. 

Michaela Hodálová, 8. trieda 

Pán policajt bol v minulosti správca 
herne, takže mal priame skúsenosti s 
gamblermi a veľmi pútavo rozprával 
o osudoch tých ktorý kvôli závislosti 
o všetko prišli, ale aj o tých ktorým 
sa podarilo niečo vyhrať.  

Diskutovalo sa aj o alkohole, cigare-
tách a ťažkých drogách. Po prednáš-
ke mali žiaci mnoho otázok, ktoré 
boli všetky zodpovedané.  

Michal Červeňanský, 9. trieda 



Pôvod dňa svätého Valentína je 
opradený záhadami. Viaže sa s 
ním meno najmenej troch rôz-
nych svätcov—martýrov. 

Prvým z nich bol Valentín, rím-
sky kňaz z 3. storočia, ktorý 
odmietol poslušnosť cisárovi 
Claudiovi II. Podľa cisára, mla-
dí muži boli lepšími bojovník-
mi, ak neboli ženatí, a tak zaká-
zal manželstvo. Valentín však aj 
naďalej tajne oddával mladých 
zaľúbencov. Keď to Claudius 
zistil, dal ho popraviť.  

Druhým svätým bol biskup z 

Interamny a tretím svätý Valen-
tín, ktorý trpel v Afrike so svo-
jimi spoločníkmi. O druhom a 
treťom Valentínovi sa nevie nič 
viac, a tak je príbeh rímskeho 
kňaza najznámejší.  

Deň svätého Valentína sa osla-
vuje takmer na celom svete. 
Treba však povedať, že dnes 
má viac komerčný než duchov-
ný ráz. 

V dnešnej dobe sa na deň sv. 
Valentína zamilovaní obdarúva-
jú valentínkami a ďalšími ro-
mantickými darčekmi, aby vy-

Deň svätého Valentína 

Okrem potreby školskej do-
chádzky, vyučovania v materin-
skom jazyku bol presvedčený o 
tom, že dobrá škola robí člove-
ka lepším. V jeho ideách pokra-
čujú učitelia i dnes. Záleží im na 
tom, aby pripravili do života 
vzdelaných ľudí. Prácu učiteľov 
si však uvedomujú mladí ľudia 
až vtedy, keď dospejú. Vtedy 
skutočne ohodnotia vzťah, kto-
rý k nim učitelia mali. Zaspomí-
najú si na časy strávené v lavi-
ciach, spomenú si na učiteľov, 

Deň učiteľov 

Ján Amos Komenský sa svojou 
učiteľskou činnosťou zaradil 
medzi významné osobnosti v 
dejinách. Bol jedným z prvých 
bojovníkov za poskytnutie 
vzdelania ľuďom bez rozdielu 
rasy a sociálneho postavenia. 

„Dobrá škola robí človeka 
lepším“, povedal Ján Amos 
Komenský, priekopník 
pedagogiky. 

Aj na jeho počesť si 28. 
marca  každoročne 
pripomíname sviatok 
učiteľov 

jadrili hĺbku svojich ľúbostných ci-
tov.  

Tento sviatok má v sebe veľké čaro a 
aspoň kúsok z jeho posolstva by mal 
byť v každom dni počas celého roka. 

Pripravili Lenka Komarová, 7. trieda, 
Laura Némethová, 6. trieda a Mgr. 
Jarmila Pagáčová 

ktorí ich trpezlivo učili čítať, písať a 
otvorili im cestu k poznávaniu. Pri 
takýchto návratoch do študentských 
čias si uvedomujeme poslanie učite-
ľov a ich zodpovednú prácu, za kto-
rú patrí všetkým naše veľké ĎAKU-
JEME!  

 Pripravili Lenka Komarová, 7. 
trieda, Laura Némethová, 6. trieda a 
Mgr. Jarmila Pagáčová 

Hľadáme talenty 

Malý princ je hlavná postava z rovnomennej knihy od spisova-
teľa Antoine de Saint- Exupéryho. Knihu som dostala ako dar-
ček. 
Malého princa si predstavujem ako bledého chlapca menšieho 
vzrastu so strapatými vlasmi zlatej farby. Má väčší nos, drobné 
ústa a malé okrúhle očká. Výraz jeho tváre býva stále milý 
a príjemný. Na nohách má vysoké čierne topánky s vyvýšeným 
podpätkom. Nosí snehovo-biele nohavice a košeľu s kvetinou, 
ktorá zvýrazňuje jeho krk. Je opásaný širokou zlatou stuhou.. 
jeho plášť je z vnútornej strany červenej a zvonku zelenej farby. 
Na ramenách má dve hviezdy, ktoré majú farbu ako jeho vlasy. 
Celkovo vyzerá veľmi zaujímavo. 
Jeho vlastnosti sú kladné – je priateľský, trpezlivý, starostlivý, 
zvedavý. Ale pre mňa je najzaujímavejšia jeho predstavivosť, 
ktorá je pre dospelých až nepochopiteľná. Žiadnu zápornú 
vlastnosť som na ňom nenašla. Má veľké množstvo otázok a za 
každú cenu chce na ne vedieť odpovede. 
Jeho jedinou priateľkou na jeho planéte bola kvetina, ktorú mal 
veľmi rád. Malý princ má veľmi rád aj západy slnka, ktoré zahá-
ňali jeho smútok zo samoty. 
Po prečítaní knihy si myslím, že malého princa má každý 
v sebe, ale veľa dospelých už na to zabudlo. 
  
 Sara Schmitt, 6. trieda 

Valentín je pekný čas, 
odfúkne ten tuhý mráz. 
Srdce sa nám rozbúši, 
ľúbime sa až po uši. 
 
Keď sa človek usmeje, 
hneď je plný nádeje. 
Láske je venovaný čas, 
čo nepočujete ten hlas? 
 

Malý princ - charakteristika literárnej postavy 

Valentínsky čas Rodičom k Valentínovi 

Keď zima kraľuje,  
všade je chlad, 
v srdci však teplo, 
čo rozpúšťa ľad. 
 
14. február, 
to je ten deň, 
keď svojim blízkym 
povedať chcem: 
 
Mamička, otecko, 
rada vás mám, 
malinký kvietoček 
sama vám dám. 
 
 Monika Jankechová, 5. trieda 

Srdce má pekný zvuk, 
Amor chytil zlatý luk. 
Vystrelí ten šíp sem, 
kde láskou žiari zem. 
 
Amor je vysmiaty, 
že má prácu raz, dva, tri. 
Ostal mu len jeden šíp, 
komu patrí, nevie nik. 
 
 Lukáš Neboška, 9. trieda 



Jednotkou dutých mier je fľaša. 

Prvým písmom našich predkov bola „cyrilika 
metodika“. 

Bavlna sa robí z bavlníka a vlna z vlníka. 

Vodík je kyslík bez vody. 

Staré národy nevedeli písať, ale my to dnes 
po nich prečítame. 

Samo Chalúpka napísal báseň „Turčín poži-
čaj“. 

Bacil je, keď sa napľuje na zem. 

 Pripravili žiaci 7. ročníka 

Rus, Nemec a Slovák sa stretnú  
a Rus hovorí: „My u nás máme  
takú vec, že s ňou vidíme do vesmíru.“ 
„A ako to voláte?“ — „Vesmírohľad.“ 

Američan hovorí: „My u nás máme takú vec, že s 
ňou vidíme na dno oceánu.“ 

„A ako to voláte?“ — „Oceánohľad.“ 

Slovák hovorí: „My u nás máme takú vec, že s ňou 
vidíme cez stenu.“ 
„A ako to voláte?“ — „Okno.“ 

 Michal Jančár, 5. ročník 

Perličky zo školských lavíc 

Žiačky Barbora Julinyová a Zuzana Chaláso-
vá zo 6. ročníka sa v dňoch 16. až 18. marca 
zúčastnili na medzinárodnom festivale Ani-
me show 2012.  

Zúčastnili sa súťaže v karaoke, kde vyhrali 
Cenu poroty. Odmenou bolo hudobné CD 
Seleny Gomez, DVD Babylon a kniha Povo-
lanie zaklínačka.  

Video zo súťaže nájdete na youtube pod 
názvom Anime show a game expo 2012 ka-
raoke 13. 

 Pripravili Barbora Julinyová a Zuzana 
Chalásová, 6. trieda 

Záujmová činnosť 
našich žiakov 

O Lene, ktorá má veľmi 
rada Veľkú noc 

Lena je siedmačka. Nadovšetko 
 miluje sladké maškrty. Do školy 
 si nosí samé dobroty, ako  
napríklad cukríky, keksíky,  
čokoládu, dokonca aj zmrzlinu. Má toho toľko, že 
by mohla predávať. Je najšťastnejšia, keď sú sviatky 
- Vianoce, ale ešte radšej má Veľkú noc.  
Vždy sa prezlečie za chlapca a chodí po dedine. 
Svoje nepriateľky vždy vyšibe tak, že až plačú, a 
ešte k tomu ich aj poriadne pooblieva. Chodí po 
domoch, šibe, oblieva, zbiera sladkosti, ale aj penia-
ze. Večer príde domov a rodičom povie, že bola 
vonku s priateľkami.  
Každý rok má inú výhovorku. Samozrejme, večeru 
nezje, ale rýchlo sa ponáhľa do svojej izby. Ľahne si 
na zem a tri plné tašky sladkostí vysype na seba a 
pustí sa do jedenia. Na druhý deň zistí, že trochu 
pribrala, ale nevadí jej to.  
Problém nastal až vtedy, keď sa Lena neprepchala 
cez dvere. Začala jačať, kričať, lenže ani dnu - ani 
von. Lenina mama zavolala hasičov. Tí jej pomohli. 
Lena mala odvtedy prísnu diétu, ktorá jej, bohužiaľ, 
vydržala len 1 deň a 17 minút. A teraz zase každú 
Veľkú noc chodí po domoch a zháňa niečo sladké, 
lebo mama jej už nič nekúpi. 
 Pripravila Lenka Komarová, 7. trieda 

Luskáčik  

Tento príbeh o smelom 
dievčatku, ktoré si viac 
cení láskavosť a dobro-
myseľnosť než pekný 
vzhľad, bol už nespočet-
nekrát spracovaný. Jeho 
najznámejšou adaptáciou 
je balet Luskáčik, ku kto-
rému zložil hudbu ruský 
skladateľ Peter Iľjič Čaj-
kovskij v roku 1892. Je 
neodmysliteľnou súčas-
ťou repertoáru svetových 
baletných scén. 

Základná umelecká škola 
v Piešťanoch pod vede-
ním pani učiteľky Kubě-
novej, Šupenovej a On-
drášikovej pripravila tento 
detský balet v predvianoč-
nom období minulého 
roku pre Dom umenia v 
Piešťanoch. Balet mal 
veľký úspech, preto vo 
februári uviedli jeho reprí-
zu, na ktorú sa boli po-
zrieť aj žiaci našej školy. 

Príbeh rozpráva o vianoč-
nom večere v jednej vie-
denskej rodine, kde diev-
čatko Klára dostane od 
tajomného strýka bábiku - 
Luskáčika. Bábika neskôr 

Luskáčik je jednou z naj-
známejších a najkrajších 
vianočných rozprávok.  

Prvýkrát bola vydaná v 
roku 1816 pred Vianoca-
mi. Jej autorom je E. T. A. 
Hoffmann, ktorý ju pô-
vodne napísal pre naj-
mladšie deti svojho priate-
ľa, pre Fritza a Marie Hit-
zigovcov.  

ožije. Zmení sa na čarovného princa, ktorý s pomocou Kláry a cínových 
vojačikov bojuje s myšami. Princ Luskáčik pozve potom dievča na náv-
števu do svojho kráľovstva. 

V príbehu vystupuje množstvo postáv, niektoré z nich si zahrali žiaci a 
žiačky našej školy. Hlavnými hrdinami sú Klára a Luskáčik, ďalej sme 
videli gavaliera, cukrovú vílu, španielsku čokoládu, rodičov a deti, dobré-
ho strýka, zákerné myši a myšieho kráľa, vojačikov, snehové vločky, an-
jelov, karamelové tyčinky, čínsky čaj, marcipánové bábiky, arabskú kávu 
a ružičky.  

Z našej školy v predstavení účinkovali: Lujza Pavlovičová, Bianka Buch-
manová, Klára Bartková, Petra Jarošová z 5. ročníka, Sara Schmitt, Bar-
bora Julinyová, Zuzana Chalásová, Jaroslav Kuběna zo 6. ročníka, Patrik 
Klampár z 9. ročníka, Jessica Lee Yaxley z 2. ročníka, Romana Hašano-
vá, Vanesa Drahovská, Barbora Krajčíková, Natália Gažová, Daniela 
Vetríková, Natália Bednáriková z 3. ročníka. 

Pripravili Lujza Pavlovičová, Bianka Buchmanová a Klára Bartková z 5. 
ročníka, Mgr. Katarína Cíbiková 


