
Pre maškrtné jazýčky 

Koncoročné cookies 

Už v minulom čísle sme vám namaškrtili jazyk a veríme, že aj 
teraz vám bude chutiť. Nech sa páči! 

Potrebujeme: 

1/2 zmäknutej HERY 
1/2 pohára hnedého cukru 
1/2 pohára kryštálového cukru 
1 vajce 
1 vanilkový cukor 
1 a 1/2 pohára hladkej múky 
1 pohár kokosových lupienkov 
1/2 lyžičky kypriaceho prášku 
štipka soli 
na zdobenie nadrobno nasekanú čokoládu alebo dúhové guľôčky 
 
Ako na to: 
Rúru predhrejeme na 180°C. Zamiešame jednotlivé prísady a na záver do masy pridáme 
kokosové lupienky a nadrobno nasekanú čokoládu alebo dúhové guľôčky. Ak sa vám masa 
zdá príliš mäkká, dajte ju na 15 minút schladiť. Potom cesto pomocou lyžičky ukladajte na 
plech vystlaný papierom na pečenie. Ukladajte ho tak, aby jednotlivé kôpky mali medzi 
sebou dostatok miesta, pretože sa cesto na plechu môže roztiecť. Pečte 8 až 10 minút. 
Nechajte vychladnúť  

Pripravila Laura Némethová, 6. trieda 

Barbora Julinyová, 6. trieda 
Laura Némethová, 6. trieda 
Sara Schmitt, 6. trieda 
Lenka Komarová, 7. trieda 
Nicol Mladá, 7. trieda 
Lívia Heráková, 7. trieda 
Nikoleta Heráková, 7. trieda 
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Foto na záver: 

Milí čitatelia! 

Blížime sa k záveru školského roka, slniečko nás svojimi lúčmi 
šteklí v laviciach a my už sa nevieme dočkať prázdnin a no-
vých zážitkov, ktoré na nás čakajú. Dúfame, že vám nové číslo 
nášho časopisu spríjemní čakanie na vytúžené dni plné slnka a 
pohody. Poteší nás, ak sa k nám svojou tvorbou pridáte aj vy. 
Prajeme vám príjemné čítanie. 

 Redakčná rada 
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Mamičkám  

 k sviatku 

Mám ťa rád, mamička 

Bol som tvoj odmalička, 

chcem mať ženu ako ty, 

nech mi pečie samé dobroty. 

 

Som veľmi rád, že si ma tak vychovala, 

že si toľko lásky do mňa dala. 

 

Mamička sladká,  

mám ťa veľmi rád aj bez tých skratiek 

a všetko dobré ti prajem ku dňu matiek. 

 

 Lukáš Danko, 9. trieda 

Mamičke 

Moja milá mamička, 

pobozkám ťa na líčka, 

veď som ešte maličká. 

Ale keď raz vyrastiem, 

vo všetkom ti pomôžem. 

Mamička, mamička, 

dám ti pusu na líčka. 

K tvojmu dnešnému sviatku 

z lásky aj kvietok na pamiatku. 

 

 Daniela Bohušová, 9. trieda 

 



Deviataci zrealizovali 
zbierku pri príležitosti 
Dňa narcisov a Dňa sl-
nečníc 

Výchovný koncert pána 
Budinského z Očovej 

Dopravná výchova pre 1. stu-
peň 

Akcia Čistá obec 

Relácia pri príležitosti Dňa Ze-
me 

Stavanie mája v obci Banka 

Literárna a výtvarná súťaž Čím 
chcem byť - 1. stupeň 

Účasť na pretekoch O mora-
viansku Venušu 

Plavecké preteky na kúpalisku 
Eva 

Nohejbalový turnaj pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa detí 

Ukážka práce s cvičenými psa-

Naše úspechy a akcie 

Žiaci našej školy sa 
aktívne zúčastňujú 
rôznych akcií, súťaží 
a exkurzií. Nebolo 
tomu inak ani v tých-
to mesiacoch. Zú-
častnili sme sa nasle-
dujúcich podujatí a 
aktivít: 

Deň narcisov a deň slnečníc 

V piatok 13. apríla pani 
riaditeľka poslala devia-
takov po celej Banke 
zapojiť sa aktívne do 
každoročne organizova-
nej zbierky.  
Liga proti rakovine je 
akcia, kde sa pri vás pri-
stavia dobrovoľníci – to 
sme boli my  deviataci. 
Ponúknu vám žltý jarný 
kvet a vy už budete ve-
dieť, že je tu DEŇ   
NARCISOV.  
Tento rok sa konal už 
16. ročník jedinej verejno
-prospešnej finančnej 
zbierky Ligy proti rako-
vine. 
 V tento deň bude celú 
verejnosť spájať nielen 
narcis – symbol zbierky, 
ale aj headline: 
„13. apríla môže po-
môcť každý.“ 
  
Daniela Bohušová, 9. 
ročník 
 
Dňa 11. mája 2012 sme 
sa zapojili do celosloven-

skej dobrovoľnej zbierky na pomoc 
ľuďom postihnutým sklerózou mul-
tiplex – Deň slnečníc.  
Naši deviataci ako dobrovoľníci po-
núkali v uliciach obce za symbolický 
poplatok slnečnicu, typický kvet pre 
túto zbierku.  
Vyzbierané peniaze pomôžu ľuďom 
s touto chorobou. Boli sme radi, že 
aj my sme mali šancu pomôcť ta-
kýmto ľuďom. 
 Lucia Biharyová, 9. ročník 

 

mi pod záštitou Kynologického klubu 
Sĺňava 

Exkurzia v Martine a v Múzeu sloven-
skej dediny - žiaci 2. stupňa 

Výlet do Bojníc - žiaci 1. stupňa 

 Pripravili redaktorky 

Keďže 1. júna nám počasie neprialo, 
konal sa nohejbalový turnaj pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa detí v ná-
hradnom termíne - v piatok 8. 6. 2012. 

Na turnaji zabojovalo 6 mužstiev zlo-
žených z chlapcov z tried 2. stupňa. 1. 
miesto a zlaté medaily, ako aj pohár z 
rúk predsedu Nohejbalového klubu 
Banka Ing. Rusnáka si odniesli S. Ry-
bárik, M. Minčeff a T. Trakalo z 8. 
ročníka. Strieborná priečka patrí M. 
Gotthardovi, M. Zemkovi z 9. ročníka 
a M. Brošovi z 8. ročníka. Bronzové 
medaily získali J. Vlnka, L. Danko a P. 
Klampár z 9. ročníka. Víťazom srdeč-
ne blahoželáme. 

 Pripravili redaktorky 

Nohejbalový 

turnaj 

Žiaci našej školy sa 29.5.2012 
zúčastnili na pretekoch v ľahkej 
atletike, ktoré sa konali v areáli 
ZŠ s MŠ v Moravanoch nad 
Váhom. 

Našu školu reprezentovalo 
viacero žiakov 1. až 5. ročníka, 
ktorým patrí naše poďakovanie. 
Tu  j e  zoznam naš i ch 
najúspešnejších športovcov: 

V behu na 60 m a na 300 m v 
kategórii chlapci 2. ročníka 
získal prvenstvo T. Vailing.  

V skoku do diaľky chlapcov 2. 
ročníka sa na prvom mieste 

Atletické preteky „O 

moraviansku venušu“ 

Ukážka výcviku psov 

Dňa 31.5.2012 k nám do školy 
prišli členovia Kynologického 
klubu Sĺňava, aby nám pred-
viedli ukážku výcviku psov a 
práce psovodov. 

Špeciálne cvičené psy dokážu 
nielen poslúchať základné po-
vely - priniesť hodený predmet, 
prísť na zavolanie, sadnúť, ľah-
núť, ale dokážu v prípade neja-
kej nebezpečnej situácie svojho 
majiteľa aj ochrániť. 

Ich prácu sme si mohli pozrieť 
na trávnatom priestranstve za 
budovou našej školy, kde sa 
celá akcia konala. Psovodi pred-
viedli ukážku výcviku troch 
psov. Všetky boli plemena ne-
mecký ovčiak. Najkrajším psom 
bol Zeus, ktorý nám predviedol 
aj najviac zo svojho „umenia“. 
Poslúchal príkazy svojho pána a 
zvládol aj náročnejšie povely 
pri ukážkovom zadržaní pácha-
teľa. Ani ostatné psy sa nene-

chali zahanbiť Keď sme videli 
túto akciu na vlastné oči, vedeli 
sme si predstaviť, aké ťažké 
musí byť vycvičiť takého psíka.  

Psovodi nám vysvetlili aj ukáza-
li, ako dokáže psík štekaním 
privolať svojho pána k podo-
zrivej osobe bez toho, aby na 
ňu zaútočil. Útočí až vtedy, keď 
mu dá jeho pán povel. Najzá-
bavnejšie bolo, keď sa pes na 

 

umiestnil R. Buchman. 

V behu na 60 m nás úspešne 
reprezentovali T. Trakalová z 2. 
ročníka (2. miesto), D. 
Vetríková a B. Németh z 3. 
ročníka (obaja 3. miesto), K. 
Mašanová a A. Jánoška zo 4. 
ročníka (obaja 3. miesto) a D. 
Ludwig z 5. ročníka (2. miesto). 

Martin Chalás sa v behu na 300 
m chlapcov 1. ročníka umiestnil 
na 2. mieste.  

B. Németh z 3. ročníka a M. 
Šmehlík zo 4. ročníka získali v 
behu na 500 m 3. miesto. 

V hode kriketovou loptičkou bol 
úspešný D. Vatrt z 2. ročníka, 
ktorý skončil na 3. mieste. 

V skoku do diaľky dievčat 2. 
ročníka sa T. Trakalová umiestnila 
na 3. mieste, medzi chlapcami bol 
úspešný B. Németh z 3. ročníka, 
ktorý skončil na 2. mieste. 

 redakcia 

niekoľko sekúnd ocitol vo vzdu-
chu zavesený na páchateľovej ruke. 
Nepustil ho, kým sa nevzdal a ne-
odhodil zbraň, ktorú v tomto prí-
pade predstavovala palica. 

Na záver sme sa postupne všetky 
triedy mohli odfotografovať so 
psíkmi. Celá akcia sa nám veľmi 
páčila. 

 redaktorky 



Malá Lucka je v záhrade a práve zakopáva jamu. Zbadá ju sused a 
slušne sa jej pýta: 
„Lucka, čo robíš v záhradke?“ 
„Zomrela mi akváriová rybička, tak ju pochovávam,“ vraví diev-
čatko so slzami v očiach. 
Sused sa stále zaujíma: 
„Ale to je obrovská jama pre takú malú rybičku, všakže?“ 
Lucka zahrnie poslednú kôpku zeme a naštvane vraví: 
„To preto, lebo je v žalúdku vašej sprostej mačky.“ 

Vtipy a perličky  

Zo školských lavíc 

Lucka v záhrade 

Päťročný chlapček vystrája a 
matka mu dohovára: 
„Keď nebudeš dobrý, dám ťa 
ježibabe, uvidíš!“ 
„Ale mamička, hádam by si ma 
už nechcela oženiť?“ 

Vyhrážka 

„Mami, prečo majú nevesty biele 
šaty?“ 
„To aby vyjadrili svoju radosť, 
dcérenka.“ 
„Aha, a prečo sú potom všetci 
ženísi v čiernom?“ 

Prečo sú nevesty 

v bielom 

Neskutočné leto 

Bol jeden slnečný deň. Chcel som ísť na prechádzku. 
A zrazu prefrčalo niečo, čo pripomínalo teľa. Začal som ho 
prenasledovať, bolo to blízko bytovky, tak som zavolal Dá-
vida, Gusta a Petra. 

To zviera, ktoré pripomínalo teľa, sa rozhodlo ísť pred ško-
lu, a tam sme stretli Dáliu. Spýtal som sa, či by nám pomoh-
la a ona povedala áno. Zavolala Lenu, Nikoletu, Liviku, Ni-
ky a Sabinku. Prenasledovali sme tú zver až po horu.  

Obkľúčili sme ju a zrazu to vyštartovalo na psa, ktorý sa 
potuloval po hore. Všetci sme potiahli za kožuch a z toho 
teľaťa sa vykľul baran, ktorý mal na sebe chlpatú deku. Zis-
tili sme, že tento baran utiekol mäsiarovi. Necháme si ho, 
alebo nie? 

Dávida napadlo, že ho môžeme podstrčiť tomu bačovi, 
ktorý dnes pasie ovce pri Ahoji. A potajomky sme ho dali 
do toho stáda. 

 Tomáš Masarik, 7. ročník 

Z domácich zvierat máme doma len potkany. 
V lese som zablúdil dva razy - raz, keď som išiel a druhý raz, keď 
som sa hľadal. 
Na našej Zemi poznáme osem planét. 
Z tela odchádza potrava von zadnou končatinou. 
Hus domáca pochádza z husi divej, ktorú ľudia skrotili a zjedli. 

Žiacke výroky 

Hľadáme talenty 

Moja milá mamička, 
dívaš sa na mňa z nebíčka. 
Nadišla tá krutá chvíľa, 
keď si nás navždy opustila. 
 
Ostal som tu celkom sám, 
komu ja teraz kvietok dám? 
Pozerám sa do neba 
a myslím na teba. 
 
Napriek tomu, čo som zažil, 
tak ja som si ľudí vážil. 
No mňa nikto nepochopil, 
kto čo mohol, zle urobil. 
 
Snažím sa ja veru, ver mi, 
no nepomáha mi to veľmi. 
Kam sa pošle, mamička,  
pre teba krásna kytička?   
  
 Lukáš Neboška, 9. trieda 

Už je ráno, nastal čas, 
budíček mi zvoní zas. 
Rýchlo zbaliť treba si 
desiatu hneď do kapsy. 
 
Už aj bránku zatváram  
do školy sa ponáhľam. 
V lavici sa vyvaľujem, 
veci si tam pripravujem. 
 

Mamičke do nebíčka 

O škole 

Naša škola  

Naša škola síce veľa rokov má, 
ale učiť sa v nej stále dá. 
 
Žiaci sú ti všelijakí, 
hemžia sa tu ako maky. 
 
Máme tu aj učiteľky, 
niekedy aj mučiteľky. 
 
Máme tu len málo tried, 
ale zato veľa viet. 
 
Ak sa dobre naučíme, 
v živote sa nestratíme. 
 
 Gabriel Juliny, 4. trieda 

Stále sa len učíme,  
čakám, kedy skončíme. 
Zo školy hurá domov,  
za telkou a  zábavou. 
 

 Richard Bednárik, 4. trieda 

Moja milá mamička , 
vždy mi padne slzička, 
keď myšlienky ma napadnú, 
že ty si tam a ja tu. 

Báseň pre mamičku 

Som veľmi rád, 
ako si ma vychovala, 
koľko veľa lásky 
si mi za tie roky dala. 
 
 Ján Vlnka, 9. ročník 

Žiak 

Som žiak ako každý iný, 
čo sa teší na prázdniny. 
 
Oddýchnu si aj rodičia, 
ktorých projekty moje ničia. 
 
Vďaka pracovnej vyťaženosti rodiny 
chodím aj do družiny. 
 
V družine učiteľka zvolá: „Pánafera,  
zase si si priniesol transformera!“ 
 
Čo sa stravy týka - načo je nám mäso, ryža, rohlíky,  
keď ľudia už dávno vymysleli cukríky. 
 
 Matúš Stolár, 2. trieda 

Čo sa robí v našej škole? 
Číta, píše, deti moje. 
Nie však stále učíme sa, 
niekedy aj zahráme sa. 
 

Na ihrisku, ba aj v triede, 
máme sa tu dobre. 
Viete? 
 
 Lukas Schmitt, 2. trieda 

V našej škole 



Sedím si ja na dvore, 
a vtom vidím dve mole. 
Dovnútra nám vleteli, 
Keby ste to videli! 
 
Ach, ty moľa, to je smola, 
lieta si tu celý deň. 
Počkaj, veď ťa vyženiem! 
 
Vtom ma včela pichla, 
až som hlasno skríkla: 
„Maminka, poď rýchlo sem, 
ja tú bolesť neznesiem!“ 
 
 Jessica Lee Yaxley, 2. ročník 

Moľa 

 Tieto prázdniny sme sa s rodičmi rozhodli, že pôjdeme 
na dovolenku do Talianska, do mestečka zvaného Grado. Išli 
tam aj moji krstní rodičia a bratranec. Mali sme cestovať v noci. 
Hodinu pred cestou som bola nervózna. Bála som sa, že som si 
niečo zabudla a tak, keď sme pricestovali, bola som ohromená 
krásnym prostredím.  
 Grado je prímorské mestečko. Budovy sú postavené 
v krásnom historickom štýle. Pri mori boli luxusné, moderné 
hotely. Skoro na každom rohu boli reštaurácie s usmievajúcimi sa 
čašníkmi. Mali sme byt v centre mesta. Každý večer sme sa cho-
dili prechádzať po meste. Keď sme prišli, tak sme si sadli na bal-
kón, kecali sme, sledovali ľudí. Chodievali sme aj na pláž každý 
deň.  
 Môj bratranček, ktorý má už rok, sa nedávno naučil cho-
diť. Takže sme sa s ním prechádzali po pláži a po meste. Najprv 
sa bál byť na pláži, ale potom odtiaľ nechcel ísť preč. Bolo tam 
aj veľa Slovákov, ktorí sa nám prihovorili. Som veľmi rada, že 
sme tam boli a hlavne, že som spoznala ďalšie talianske mesto, 
pretože všetky majú svoje čaro. 
 Kristína Tóthová, 9. ročník 

Moje prázdniny 

Hľadáme talenty 

Prázdninový deň 

 Ten prázdninový deň bol spočiatku ako každý iný. Vonku sa nič mimoriadne nedialo. Chalani boli 
mimo dediny. Jeden u babky na Myjave, druhý s rodičmi pri mori, ďalší v tábore, skrátka na našej ulici 
bola nuda. 

 Ja spolu s mladším bratrancom, ktorý bol pre zmenu na prázdninách u nás, sme sa po dome len tak 
tmolili. Raňajky, ktoré nám mama pred odchodom do roboty nachystala, sme už dávno strávili. Dvere 
chladničky sme už každý otvorili najmenej desaťkrát, ale ponuka nás nezaujala. Keď tu zrazu  Martin, 
tak sa volá môj bratranec, opatrne nadhodil: „Vedel by si palacinky?“ Zdalo sa mi trápne povedať, že 
som ich ešte nepiekol, tak som len zahmkal. Znamenalo to, že áno. A tak sa začala akcia palacinky.  

 Spoločne sme sa zhodli na tom, že budeme potrebovať vajcia, cukor, mlieko, múku, panvicu a olej. 
Pomer surovín a postup bol pre nás neznámy, no veľmi nám to nevadilo. Martin počet vajec chápal ako 
počet na praženicu. Rozbil teda do misy tri vajcia. Ja päť, lebo sme starší. Martin nalial pol litra mlieka, 
ja jeden liter. On, sladký odjakživa, dal šesť polievkových lyžíc cukru. Ja tiež. Múku sme prisypávali 
striedavo, až kým sa nám nezdalo cesto akurát. Bolo toho ako pre školskú jedáleň. Zobrali sme panvice 
a náš prvý pokus v kuchyni sa začal. 

 Dnes viem, prečo sme tie palacinky zoškrabovali z panvice a namiesto palaciniek sme si pochutnáva-
li na trhancoch. Poviem to aj vám. Palacinkové cesto treba liať na horúcu pomastenú panvicu a cukru 
treba dať oveľa menej, lebo sladké cesto sa rado lepí. Ale mama povedala, nikto učený z neba nespadol. 
No nám aj tie naše trhance chutili ako najlepšia špecialita. A na ten deň s Martinom radi spomíname. 

  Ján Vlnka, 9. ročník 

Hurá do Martina!  

N á r o d n ý  c i n t o r í n 
v Martine je miestom 
posledného odpočinku 
mnohých významných 
osobností slovenského 
života. Nachádza sa 
v centre mesta na Sklabin-
skej ulici. Bol založený 
koncom 18. storočia pô-
vodne ako mestský cinto-
rín. Až pohreb Karola 
Kuzmányho v roku 1866 
inšpiroval vznik myšlienky 
pochovávania národných 
dejateľov na tomto cinto-
ríne.  Svoj celonárodný 

12. júna sme sa vybrali za 
pamätihodnosťami Marti-
na. Veľmi sme sa na ex-
kurziu tešili a hoci nám 
počasie neprialo, bola na-
ozaj dobrá. Prešli sme sa 
centrom mesta s viacerý-
mi historickými budova-
mi, videli sme najstaršiu 
budovu Matice slovenskej. 
Navštívili sme Národný 
cintorín v Martine, na kto-
rom sú pochované mnohé 
významné osobnosti náš-
ho vedeckého 
a kultúrneho života. Páči-
lo sa nám aj v Múzeu slo-
venskej dediny v Jahod-
níckych hájoch pri Marti-
ne. 

význam si získal v druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň 
zverená Matici slovenskej. Martin ako mesto národného cintorína nebol 
vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry. V 
roku 1967 bol vyhlásený za národný cintorín a národnú kultúrnu pamiat-
ku. Ľudia pochovaní na Národnom cintoríne v Martine pôsobili v rôz-
nych oblastiach vedy, umenia, politiky a techniky. Nachádza sa tu okolo 
400 hrobov významných osobností. Medzi nimi sú aj :Július Barč–Ivan – 
spisovateľ, Martin Benka – maliar, Ján Bodenek – spisovateľ, Jozef Cíger 
Hronský – spisovateľ, Samuel Czambel – jazykovedec, Martin Kukučín – 
spisovateľ, Elena Maróthy–Šoltésová – spisovateľka, Mikuláš Galanda – 
maliar, Maša Haľamová – poetka, František Hečko – spisovateľ, Sveto-
zár Hurban Vajanský – spisovateľ, Janko Jesenský – spisovateľ, Ján 
Smrek – básnik , Janko Kráľ – básnik. 

 Pripravili redaktorky 

 

Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch pri Martine bolo 
sprístupnené verejnosti v roku 1972. Nachádza sa tu 143 objektov z re-
giónov Oravy, Kysúc, Liptova a Turca, z toho 22 je sprístupnených. V 
obytných domoch možno vidieť tradičné zariadenie, textílie, hračky a 
predmety dennej potreby, ktoré používali našich predkovia. V hospodár-
skych budovách nájdeme rôzne náčinie a náradie potrebné pre práce na 
poli a na statku. Súčasťou múzea v prírode sú aj sakrálne stavby. K naj-
cennejším objektom patrí zemianska usadlosť z Dolného Kubína, ktorú 
sme mohli vidieť vo filme J. Jakubiska Perinbaba. 

Ak vás zaujíma, ako vzniklo slovo skanzen, jeho význam treba hľadať vo 
Švédsku. Skansen je totiž názov prvého takéhoto múzea v prírode, ktoré 
vzniklo v roku 1891 pri švédskom Štokholme. Účelom skanzenu je chrá-
niť pamiatky ľudovej architektúry, ktoré sú ohrozené modernou výstav-
bou, stavbou priehrad alebo diaľnic. 

 Pripravili žiaci 5. ročníka v rámci projektu 


