
Jesenné recepty 

Gaštanová roláda 

S jeseňou sa neodmysliteľne spája vôňa domácej jablkovej štrúdle, 
makovníka, orechovníka či pečených gaštanov. Vyskúšajte si doma pripraviť 
chutnú gaštanovú roládu z vlastnoručne nazbieraných jedlých gaštanov. Ak sa 
poponáhľate, možno sa vám ešte nejaké podarí nájsť napríklad v lese 
neďaleko Čertovej pece. 

Potrebujeme: 

1 kg jedlých gaštanov 
200 g práškového cukru 
200 g masla 
100 g orechov 
0,5 dl rumu 
150 g čokolády 
 
Ako na to: 
Gaštany olúpeme a uvaríme. Uvarené zbavíme vnútornej šupky a pretlačíme. Cukor s maslom 
vymiešame do peny, pridáme zomleté orechy, pretlačené gaštany, rum a všetko spolu dobre vymiešame. 
Z gaštanovej masy odoberieme jednu tretinu, pridáme do nej zmäknutú čokoládu a premiešame. Na 
dosku dáme navlhčený obrúsok, roztrieme naň gaštanovú masu na hrúbku asi pol centimetra, na ňu 
natrieme čokoládovú masu, opatrne stočíme na spôsob rolády a necháme stuhnúť.   
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Milí čitatelia Sysláka! 

So začiatkom nového školského roka vám prinášame jesenné 
vydanie nášho časopisu. Babie leto odovzdalo vládu jeseni, 
vítajú nás chladné rána, keď sa nám veľmi nechce za našimi 
každodennými školskými či pracovnými povinnosťami. Aj 
jesenné dni však majú svoje čaro. Zberáme chutné plody na-
šich záhrad,  vyberáme sa do prírody, za kultúrou či poznaním, 
pripomíname si rozličné sviatky. To všetko a ešte čosi navyše 
nájdete aj na stránkach jesenného čísla. Príjemné čítanie! 

 Redakčná rada 
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Jesenné 

 veršovačky 

Prišla k nám jeseň milá. 

Toľko divov v sebe skrýva! 

 

Ovocie na stromoch dozrieva, 

všade to rozvoniava. 

 

Listy zo stromov opadávajú, 

deťom radosť rozdávajú. 

 

 Nicol Mladá, 8. trieda 

Veterné rýmy 

Vetríček maličký, 

pohlaď mi vetvičky, 

aby mi v jeseni 

sfúkalo lístočky. 

 

Vetrisko — chlapčisko, 

kadeže mi beháš?! 

Bežím ja, bežím, 

či ma pohľadáš? 

 

 Lucia Páleníková, 5. trieda 

 

Pani jeseň 



Za všetkých sme sa opý-
tali Sofie a Filipa: 

Ako sa vám páči v škole? 

Prváci: Veľmi sa nám tu 
páči. Viac ako v škôlke. 

Ktorú pani učiteľku má-
te najradšej? 

Prváci: Našu pani učiteľ-
ku Petlákovú. 

Vítame prváčikov 

Aj tento rok si do 
školských lavíc v na-
šej škole prvýkrát 
posadalo 13 prváči-
kov. Ich triednou 
učiteľkou je PaeDr. 
Dagmar Petláková. 
Prišli k nám plní zá-
ujmu a zvedavosti, 
čo všetko sa v škole 
naučia. Aké boli ich 
prvé dojmy? 

Školské 

aktivity

  

 

Ktorý predmet máte najradšej? 

Prváci: Čítanie. Už sa tešíme, keď si budeme vedieť sami všetko prečítať. 

Želáme našim prváčikom, aby sa im v škole páčilo aj naďalej, veľa úspe-
chov a chuti do učenia. 

 Pripravili Lívia a Nikoleta Herákové, 8. trieda 

Hoci sa školský rok začal 
iba nedávno, naša škola 
už od jeho začiatku žije 
rôznymi aktivitami a zau-
jímavými podujatiami. 

V úvode školského roka 
si naša škola pripomenu-
la 75. výročie svojho 
vzniku. Pri tejto príleži-
tosti sa v priestoroch 
školy konala výstava fo-
tografií mapujúca život 
školy od jej začiatkov až 
po súčasnosť. Súčasťou 
výstavy bolo aj premieta-
nie prezentácie o histórii 
školy. 

Žiaci našej školy sa v 
rámci turistického krúž-

ku pod vedením p. učiteľky Šišanovej zúčastnili výstupu na Marhát a akcie 
Bananská „Buď fit!“-ka.  

3.10.2012 sa mladší žiaci zúčastnili na turnaji v malom futbale. V konku-
rencii 5 družstiev preukázali piataci a šiestaci veľkú bojovnosť a zmysel 
pre fair play. Dobrý výkon v malom futbale podali 9.10.2012 aj starší žiaci, 
kde našu školu reprezentovali chlapci 7., 8. a 9. triedy. 

Žiaci 4. triedy, 8. a 9. triedy navštívili so svojimi vyučujúcimi dejepisu Bal-
neologické múzeum v Piešťanoch, kde si prezreli výstavu zameranú na 
históriu nášho regiónu, vznik kúpeľov, pamätnú izbu M. R. Štefánika a 
expozíciu venovanú ľudovému umeniu a tradíciám. 

V mesiacoch september až október prebiehal v škole zber papiera, do kto-
rého sa zapojili žiaci všetkých tried. Výsledky zberu vám prinesieme v na-
sledujúcom čísle. 

Žiaci 9. triedy v rámci Dňa otvorených dverí navštívili Hotelovú akadémiu 
Ľ. Wintera a SOU na Mojmírovej ulici. 

Žiaci 8. a 9. triedy boli na exkurzii v Bratislave. 

Všetci žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže Plody našich záhrad. O posled-
ných dvoch akciách vám prinášame podrobnejšie informácie na ďalších 
stránkach nášho časopisu. 

  Redakcia 

Každý mesiac v roku má svoje 
nenapodobiteľné čaro, svoj 
význam, tak pre prírodu, ako aj 
pre nás ľudí.  
Pr íchod jesenných dní , 
sprevádzaný babím letom a 
rannými hmlami, je typický pre 
mesiac október, ktorý je 
venovaný úcte starším.  
Prečo práve október? Tak ako 
stromy na jeseň prinášajú svoje 
plody, aj jeseň človeka ― jeho 
staroba je obdobím, keď sa 
môže o svoju múdrosť a 
skúsenosti podeliť. Je len na 
nás mladých, či si ich dobré 
rady vezmeme k srdcu.  
 

Október - mesiac úcty k starším 

Jesenný kalendár významných udalostí 

19. september – Deň vzniku 
Slovenskej národnej rady   

Pod názvom NR SR vystupuje 
od októbra 1992, tesne pred 
vznikom samostatného Sloven-
ska. Jej úlohou je schvaľovať 
ústavu a zákony Slovenskej 
republiky a kontrolovať ich 
dodržiavanie. V národnej rade 
nás reprezentujú poslanci. Pos-
lancom sa môže stať každý, kto  
má trvalý pobyt na území SR, 
dosiahol vek 21 rokov a má 
volebné právo. 

6. október – Deň obetí Dukly 

V tento deň si pripomíname 
vojenskú operáciu z 2. svetovej 
vojny, keď v karpatsko-
duklianskom priesmyku od 8. 
septembra 1944 do 27. októbra 
1944 zahynulo alebo sa zranilo 
až 85 000 sovietskych a 6 500 
československých vojakov 
v boji s nemeckými okupantmi. 
Dnes sa na Dukle nachádza 
pamätník a vojenské prírodné 
múzeum. 

 

27. október – Deň černovskej 
tragédie   

Tragédia v Černovej, dedinke 
pri Ružomberku, sa odohrala 
27. októbra 1907. Obyvatelia si 
z vlastnej iniciatívy postavili 
kostol a požiadali kňaza Andre-
ja Hlinku, černovského rodáka, 
aby im ho požehnal. Spišský 
biskup Párvy však rozhodol 
inak, pretože A. Hlinka bol 
v tom čase v nemilosti vrchnos-
ti za údajné „poburovanie proti 
maďarskej národnosti“. Obyva-
telia sa vzbúrili proti pánom, 
ktorí prišli na vysviacku kosto-
la. Žandári nariadili strieľať do 
ľudí. Zahynulo 15 ľudí a ďalšie 
desiatky boli zranené alebo 
uväznené. Správy o tejto uda-
losti priniesli aj zahraničné no-
viny tej doby. 

29. október – Deň narodenia 
Ľ. Štúra  

V tento deň si pripomíname 
výročie narodenia autora spi-
sovnej slovenčiny.  

 

A určite budú mnohí so mnou súhlasiť, že našu úctu si starší ľudia 
zaslúžia počas celého roka, nielen v októbri. 
 Sabína Páleníková, 8. trieda 
 

Kodifikoval ju na základe stredo-
slovenského nárečia.  

Narodil sa 28.10.1815 v Uhrovci. 
Ľudovít Štúr bol najvýznamnejším 
predstaviteľom slovenského ná-
rodného života a vedúcou osob-
nosťou slovenského národného 
obrodenia v polovici 19. storočia. 

30. október – Výročie Deklará-
cie slovenského národa 

V tento deň bol na zhromaždení v 
Martine prijatý dokument, ktorým 
sa ustanovila SNR ako jediný or-
gán oprávnený vystupovať v mene 
slovenského národa a Slováci sa 
vyhlásili za samostatný a svojbytný 
národ. 

 Redakcia 
 

 



„Jožko, ako si sa cez prázdniny zmenil! Skoro som 
ťa nespoznala!“ hovorí pani učiteľka. 
„Ale ja sa nevolám Jožko...“ 
„No teda, ešte aj meno si si zmenil!“ 

Vtipy a  

Jesenné pranostiky 

Na hodine náboženstva sa pani učiteľka pýta: 
„Deti, kto z vás chce ísť do neba?“ 
Prihlásia sa všetci okrem Móricka. 
„Móricko, ty nechceš ísť do neba?“ pýta sa pani 
učiteľka. 
„Chcem, ale mama mi kázala zo školy ísť rovno 
domov!“ 

Rodičia hovoria, že cenné veci do školy nepatria. 
Tak prečo tam posielajú nás? 
 
Vieš, čo znamená EMO? Extra mastná ofina. 
 
Vieš, čo urobí žirafa, keď jej napľuješ do tváre? 
Odkopne ti rebrík. 
 
Prečo dnes vzniká tak málo ľudových piesní? 
Lebo tie vznikali pri práci. 

Kameňáky 

27. 9.  Na svätého Cypriána chladno býva často zrána. 
28. 9. Na svätého Václava býva blata záplava. 
29. 9. Ak noc chladná je pred Michalom, tuhá zima príde cvalom. 
29. 9. Ak sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte. 
30. 9.  Na svätého Hieronyma sťahuje sa k nám už zima. 
15. 10. Po svätej Tereze mráz po strechách lezie. 
Leto je za rohom, jeseň sa rehoce a v hypermarketoch už majú Vianoce. 

Jesenné pranostiky 

 

„Ako sa voláš?“ 
„Maťo.“ 
„A čím chceš byť?“ 
„Neviem.“ 
„A ty sa ako voláš?“ 
„Neviem.“ 
„A čím chceš byť?“ 
„Policajtom.“ 

Idú dvaja transformeri neskoro v noci domov 
a jeden hovorí druhému: 
„Počuj, nezložíme sa na taxík?“ 

Čo je to maximálna slušnosť? 
Keď vodič autobusu uvoľní miesto starenke. 
 
Čo je to maximálna vytrvalosť? 
Čakať, kým na teba volské oko žmurkne. 
 
V krížovke: 
Južné ovocie na 14 písmen? 
Jablká zo Šamorína. 

Hľadáme talenty 

Jedného jesenného večera sa 
ježko rozhodol, že si začne 
chystať zásoby na zimu. Ne-
chcelo sa mu každú muchu 
naháňať kade–tade. Tak po-
zbieral všetky úspory a išiel si 
kúpiť nejakú tú mucholapku.  
V obchode mu predali hneď 
dve. Jednu si zavesil pred dom 
a druhú do záhrady, aby zistil, 
kde je viac múch. Hneď mal 
plné mucholapky.  
Všetky si odniesol do kuchyne. 
Obral z nich muchy a opäť 
vyvesil mucholapky. Z obratých 
múch si hneď dvadsať ugriloval 
na večeru. Zvyšok si odniesol 
do komory.  

Ako sa ježko chystal na zimu 

Piešťanský expres 

Každý školský rok máme v ško-
le súťaž tried. Súťažíme v zbere 
papiera, tetrapakov, vo výzdobe  
a tiež v športových a vedo-
mostných súťažiach.  
Minulý školský rok sme vyhrali 
my druháci, teraz už tretiaci. 
Dostali sme finančnú odmenu. 
Za túto odmenu sme sa roz-
hodli, že sa s pani učiteľkou 
pôjdeme povoziť na vláčiku do 
Piešťan. 
Vláčik sa volá Piešťanský ex-
pres a je žlto-modrej farby. Jaz-
dí po celom kúpeľnom ostrove 
a cez mesto. Veľmi sme sa teši-
li.  
Počasie bolo super. Trochu 
fúkal vietor, ale nám to nevadi-
lo. Išli sme peši od školy až na 
zastávku vláčika. Keďže sme 
mali ešte čas, tak sme si popo-

Potom išiel nazbierať listy a kúpiť si do mesta paplón a perinku. 
Keď sa vrátil, zavrel dom a tešil sa, že má všetko hotové, a tak sa 
šťastný poberal na zimný spánok.  
Veď keď sa zobudí, bude mať čo jesť a určite si aj veľa zarobí  
na mušom trhu.  
 Terézia Lúčna, 5. trieda 
 

zerali jazierka, v ktorých sú malé rybičky, žaby, korytnačky a rastú 
v nich krásne lekná.  
Potom sme sa išli pozrieť na pávy a vrátili sme sa na zastávku 
vláčika. Konečne prišiel! Všetci sme si posadali a vláčik vyštarto-
val. Mávali sme všetkým ľuďom, ktorí išli okolo. Išli sme cez Ko-
lonádový most, okolo sochy Barlolámača, nemocnice a cez mesto.  
Veselí a šťastní sme sa potom vrátili do školy. 
 
  Lucas Schmitt, 3. trieda 

Na jeseni mám vždy rada, 
že zo stromov lístie padá. 
Vetvičky sa chichocú, 
listy na nich šuchocú. 
 

Na poli krákajú vrany, 
hmly bývajú na svitaní. 
Vietor sa tu preháňa, 
metlou tú hmlu rozháňa. 
Zbierame si do mechov 
úrodu gaštanov a orechov. 
  
 Nikoleta Heráková, 8. trieda 

Jeseň 

 



som vyšla po schodoch a skríkla som! Bol 
tam školník, ktorý počúval detské pesničky. 
Spýtal sa ma, čo tu robím a ja som len ticho 
stála. Po chvíli som mu ukázala zošit a on 
mi povedal, že to písala jedna žiačka na 
sloh. Tak teraz už viem, že strašidlo na na-
šej škole je pán školník. 

 Lenka Komarová, 8. trieda 

23.1.2003 o 18:30 bolo jedno osemročné dievčatko Marína Havranová samo doma. Rodičia išli na ples. 
Marína hladkala psa a pozerala televízor. Zrazu začala v kúpeľni a kuchyni kvapkať voda z kohútikov. 
Pes niekam odbehol. Marína si dala hlasnejšie televízor. Zrazu sa televízor sám od seba vypol. Marína si 
myslela, že vypli elektrinu a išla si čítať knižku. ,,Buch!“ ozvalo sa odniekiaľ z domu. Marína sa zľakla. 
,,V našom dome straší!“ pomyslela si. Zrazu sa z pivnice začali ozývať hrôzostrašné zvuky. ,,Aaaaaaaa!“ 
skríkla Marína. Bežala sa pozrieť do kuchyne, čo sa to deje s vodou, prečo kvapká. Keď išla okolo smet-
ného koša, vystrčila sa z neho ruka a chytila Marínu za nohu. ,,Pomoc!“ skríkla Marína. ,,Pusti ma!“ Ma-
rína do ruky začala hádzať odpadky, ktoré vypadli, keď sa vystrčila tá ruka.  Ruka sa schovala naspäť do 
koša. Na zemi ostal ležať papierik. Na ňom bolo napísané: ,,Choď sa pozrieť do kúpeľne! “  

Prišla a tam pes obhrýzal kosť. Pozrel sa na Marínu a hovorí: ,,Čo čumíš ?“  

    Terézia Lúčna, 5. trieda 

   

Strašidelný večer 

Halloweenske historky 

V našej škole straší 

V podkroví našej školy vždy bolo počuť zvláštne zvu-
ky, ale nikdy som nad tým nepremýšľala. Sedela som 
v škole a pozerala sa von oknom. Pršalo. Keďže som 
bola týždenníčka, ostala som o trochu dlhšie v triede. 
Vyšla som z triedy von. Triedu máme oproti dverám 
do podkrovia. Išla odtiaľ zvláštna hudba. Ako keby si 
tam spievalo malé dievčatko. Veľmi ma to zaujalo. Na 
druhý deň boli dvere otvorené. Nemalo by sa tam cho-
diť, ale ja som tam predsa išla. Bol tam strašný nepo-
riadok. Chcela som si to tam popozerať, no ako som 
kráčala, zakopla som o malú krabicu. Pozrela som sa, 
čo v nej je a....veľmi ma prekvapilo, čo tam bolo. Fotky 
malého dievčatka, mohlo mať asi osem rokov. Avšak 
pod tými fotkami bolo ešte niečo. Starý zošit. Pozrela 
som sa doň a bol tam článok dlhý asi na dve  strany. 
Z toho textu som sa dozvedela, že bola týraná. Volala 
sa Tamara. Nebola veľmi múdra. Nemala žiadnych 
kamošov.  Rada pozorovala hviezdy a prírodu. V škole 
mala vždy problémy, učitelia si s ňou nevedeli dať ra-
dy. Jedna z učiteliek na ňu nemala nervy a nemala čas 
byť s ňou po škole. Tamaru zavrela v podkroví 
a nechala ju tam celú noc. Jej mama sa o ňu vôbec ne-
zaujímala. Tamarka celú noc preplakala. Takto sa to 
opakovalo každý deň. Tamara si tam vždy spievala 
detské pesničky. Jedného dňa ju tam tá učiteľka za-
mkla. Ostala tam štyri dni a nakoniec zomrela... Toto 
som sa dočítala v zošite. Strašne som sa zľakla a ušla 
som von. Ani som si nevšimla, že som tam bola asi pol 
hodinu. Na druhý deň som zase počula hudbu. Pomaly 

 

Strašidlo 

Raz som bola s mojou kamarátkou Lenkou 
u Simonky. Ja som si kreslila a ony si písali 
na tabuľu. Chvíľu bolo ticho, ale potom na 
mňa začali kričať, že im fŕkam vodu na 
tabuľu. Ja som to nebola, ale neverili mi. O 
chvíľu zase začali kričať, tak som si sadla 
k nim, aby som im dokázala, že som to ne-
bola. Sedíme a sedíme, ony pozerajú na 
mňa a zrazu niečo zase frklo na tabuľu. Ale 
vyzeralo to, akoby tá kvapka vytryskla z tej 
tabule. Skoro sme vyskočili z kože, keď 
zistili, že som to nebola ja. A voda fŕka 
a fŕka. Tak sme sa pozreli na strop a zistili 
sme, že voda ide odtiaľ. Hore ich vytopilo, 
bolo tam asi 5 cm vody, takže naše strašidlo 
sa našlo.  

 Laura Némethová, 7. trieda 

Zo života školy 

 

Výstava Plody našich záhrad  

V dňoch 8. až 11. októb-
ra prebehla v našej škole 
výstava Plody našich 
záhrad. Táto výstava sa 
už stala tradíciou a zapá-
jajú sa do nej všetci žiaci 
spolu s pani učiteľkami. 
Cieľom výstavy je nielen 
skrášliť priestory našej 
školy rôznymi plodmi, 
ktoré si môžeme dopes-
tovať v našich záhra-
dách, ale popritom aj 
porozmýšľať nad tým, či 
si tieto zdravé dary príro-
dy nájdu cestu aj na náš 
stôl. Tekvice, cukety, 
paprika, rajčiny, baklažá-
ny, mrkva, kaleráb, orieš-
ky či sušené alebo aj čer-
stvé jablká, hrušky a 
hrozno - to všetko patrí 
k zdravému jedálničku.   
Žiaci mohli pri aranžo-
vaní tejto zdravej nádhe-
ry uplatniť svoju fantá-
ziu a estetické cítenie. 
Najlepšie hodnotenie 
dosiahli na prvom stupni 
prváci, za nimi sa umies-

tnila 3. a 4. trieda. Na druhom stupni zvíťazili šiestaci, druhí boli ôsmaci a 
a tretie miesto si podelili 7. a 5. trieda. Viaceré chutné plody záhrad si žiaci 
po skončení výstavy rozobrali a zjedli. 
 
 Sabína Páleníková a Nicol Mladá, 8. trieda 
 

Beseda s cestovateľom J. Kopečným  
18. novembra 2012 k 
nám do školy prišiel ces-
tovateľ pán Kopečný, 
aby nám porozprával a 
poukazoval nám fotogra-
fie zo svojich ciest po 
Barme (Mjanmarsku) a 
Thajsku. Besedu absol-
vovali postupne najskôr 
žiaci prvého stupňa, po-
tom žiaci druhého stup-
ňa.  

Beseda sa nám veľmi 
páčila. Pána Kopečného 

už poznáme, pretože aj minulý rok mal pre nás zaujímavé zážitky a foto-
grafie zo svojej cesty po Indii. Nesklamal nás ani tento rok, videli sme a 
cez jeho rozprávanie aj trošku prežili, ako vyzerá život ľudí v ďalekých, 
pre nás exotických krajinách. Často si predstavujeme, že je tam asi veľká 
bieda a zlé hygienické podmienky. Je to určite pravda, ale na druhej strane 
tam majú ľudia život pokojnejší, nestresujú sa, nájdu si čas aj na seba, po-
máhajú jeden druhému.  

Sme radi, že sme sa na tejto besede dozvedeli veľa zaujímavostí a radi pri-
vítame pána Kopečného aj nabudúce, aby nám priniesol ďalšie nové zážit-
ky a pekné fotky. 

 Redakcia 



Halloween je sviatok oslavovaný 
večer 31. októbra. Oslavujú ho pre-
dovšetkým deti oblečené v kostý-
moch, ktoré navštevujú susedov a 
pýtajú sladkosti. 

Tradičnými znakmi Halloweenu sú 
špeciálne vyrezané tekvice, vo vnút-
ri ktorých je sviečka, ďalej čarodej-
nice, duchovia, netopiere, čierne 
mačky, metly, oheň, príšery, kostliv-
ci a pod. Farby červená, žltá, oran-
žová a čierna. 

Pôvodný názov sviatku bol All Hal-
lows' Evening (doslovný preklad: 
predvečer všetkých svätých). Hallo-
ween je pôvodne pohanský 
(keltský) sviatok Samhain - pohan-
ský nový rok (koniec pohanského 

Halloween 

Halloween na Slovensku 

My Slováci často zdieľame názor, 
že všetko okolo Halloweenu je 
komerčná záležitosť. Nemáme 
veľmi chuť vrážať peniaze do 
drahých  masiek a výzdob. Na-
priek tomu je čoraz častejšie vi-
dieť domácnosti s tekvicami, sve-
tielkami a strašidlami. Je to, po-
dobne ako Valentín, každého 
osobná vec, či chce tento sviatok 
sláviť alebo nie.  
U nás sa zvykne v tomto čase 
sláviť Pamiatka zosnulých, keď si 
kladením kvetov na hroby 
a zapaľovaním sviečok pripomí-
name našich drahých, ktorí už nie 
sú medzi nami.  
V našej škole už tradične uspora-
dúvame halloweensku diskotéku. 
Ako sa nám vydarila tento rok, to 
sa dozviete na stránkach nášho 
zimného čísla. 
Ak si chcete aj vy skrášliť dom 
alebo byt halloweenskou výzdo-
bou, môžete sa inšpirovať. 
  
 Nicol Mladá, 8. trieda 

 

roka).  
Je to jeden z najobľúbenejších amerických sviatkov. Deti chodia v 
maskách od domu k domu a koledujú sladkosti. Na výzdobu sú 
obzvlášť obľúbené obrovské oranžové tekvice. Američania nimi 
zdobia vchody svojich domov. Z mnohých záhradiek sa stanú 
cintoríny s hrobmi, pobiehajúcimi duchmi a strašiakmi. Nechýba 
kopa svetielok a strašidelná hudba. 
Američania naozaj tento sviatok milujú. Niektorí chodia v mas-
kách celý deň, v kanceláriách a dokonca aj v obchodoch. Všetko 
sa točí len okolo masiek a halloweenskej party, no a deti samo-
zrejme zasa rozprávajú iba o tom, koľko sladkostí si tento rok 
vykoledujú. Tento sviatok sa neoslavuje iba v Amerike, ale aj v 
Írsku, v Anglicku, Škótsku, Austrálii a na Novom Zélande. 
 Lívia Heráková, 8. trieda a Natália Zemková, 5. trieda 

Exkurzia do Bratislavy 

Dňa 17.10.2012 sa žiaci 8. 
a 9. ročníka zúčastnili ex-
kurzie do Bratislavy. Spo-
ločne navštívili expozície 
Slovenského národného 
múzea a výstavu Ľudské 
telo v petržalskej Inchebe. 
Exkurziu pre žiakov zor-
ganizovali pani učiteľky 
Šišanová a Jantová. 

O výstavu bol totiž obrovský záujem. Na výstave sme videli modely ľud-
ského tela, jeho orgánov a sústav. Pridelili nám študentku medicíny, kto-
rá nás výstavou sprevádzala a odpovedala na naše otázky. Táto exkurzia 
sa nám všetkým páčila. 

 Lenka Komarová, 8. trieda 

 

Počasie nám v tento deň 
prialo. Cestovali sme vla-
kom a po Bratislave sme sa 
presúvali mestskou hromad-
nou dopravou. Najskôr sme 
navštívili Prírodovedné mú-
zeum na Vajanského nábre-
ží. Potom sme sa peši pre-
sunuli po Moste SNP na 
druhý breh Dunaja do Petr-
žalky. Pred Inchebou sme 
museli pre veľký nával ľudí 
čakať, kým nás pustili dnu. 

Mladí záchranári 

Tento rok nám  do výberu 
krúžkov pribudol nový krú-
žok pod názvom Mladí zá-
chranári. Krúžok vedie pani 
učiteľka Kusovská. 

Cieľom krúžku je ochrana 
života a zdravia nielen nás 
žiakov, ale aj zvierat a príro-
dy. Zoznámime sa tu so zá-
kladnými pravidlami cestnej 
premávky, vyskúšame si jaz-
du na bicykli a testovanie. 

Budeme hovoriť aj o nežia-
ducich účinkoch drog a ich 
následkoch.  

Pretože niekedy pri záchrane 

ľudského života ide o sekundy, vyskúšame si poskytovanie prvej po-
moci. Pri tom nám pomôžu kvalifikovaní pracovníci. 

Dozvieme sa nové informácie o chránených zvieratách a počas zim-
ných mesiacov sa budeme starať o lesné zvieratá a kŕmiť ich. Navští-
vime aj útulok pre opustené zvieratá. 

Vyberieme sa na prieskum do prírody, budeme vytvárať herbár listna-
tých stromov a naučíme sa rozoznávať jednotlivé stromy.  

Vieme, že prírodu a všetko živé treba chrániť. Dúfame, že sa v krúžku 
mladých záchranárov dozvieme veľa nového a zaujímavého. 

 Laura Némethová, 7. trieda 


