
Veľkonočné recepty 

Veľkonočný baranček 

Medzi tradičné veľkonočné maškrty patrí veľkonočný baranček, ktorý v 
mnohých domácnostiach plní aj úlohu výzdoby sviatočného stola. Príprava 
barančeka pritom nie je zložitá. Stačí si zaobstarať formu a postupovať podľa 
osvedčeného receptu, ktorý vám prinášame: 

Potrebujeme: 

3 vajcia, 150 g práškového cukru, 1 vrecko vanilkového cukru, 5 PL rastlinného oleja, 5 PL horúcej 
vody, 150 g polohrubej múky, 1 zarovnanú kávovú lyžičku prášku do pečiva, 1 vrecko Zlatého klasu, 1 
kopcovitá kávová lyžička citrónovej kôry, 10 kvapiek citrónovej arómy, štipku soli 
Na ozdobenie: hrozienka na očká, 1 vrecko vanilkového cukru, farebnú stužku 

Ako na to: 
Na prípravu cesta vymiešame žĺtky s cukrom a vanilkovým cukrom, pridáme olej a horúcu vodu. 
Elektrickým ručným šľahačom vyšľaháme do peny. Múku zmiešame s práškom do pečiva, pudingom a 
citrónovou kôrou. Pridáme do žĺtkovej peny. Do bielkov pridáme citrónovú arómu a štipku soli. 
Elektrickým ručným šľahačom ušľaháme tuhý sneh, ktorý vmiešame do cesta. Všetko jemne, ale 
dôkladne premiešame. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej spodnej časti formy. 
Priklopíme vrchnú časť. Pečieme v predhriatej rúre (v elektrickej na 180 °C, v teplovzdušnej na 160 °C, 
v plynovej rúre stupeň 3 asi 40 minút.  
Po upečení necháme barančeka vychladnúť vo forme. Potom vyklopíme, hrozienka pritlačíme ako očká 
a barančeka pocukrujeme.   
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Obrázok na záver 

Obrázok do súťaže Vesmír očami detí namaľovala 
Emma Bednárová. 

Milí čitatelia Sysláka! 

Slniečko svojimi lúčmi roztopilo už aj posledné zvyšky snehu a pre-
budilo prvých poslov jari - snežienky. Prebúdza sa všetko okolo nás 
a pekné dni nás lákajú na prechádzku, turistiku alebo hry vonku.  

Nezabúdajte si preto popri školských povinnostiach naplno užiť 
jarné dni. Popritom môžete v lese alebo v záhradke natrhať peknú 
kyticu jarných kvietkov pre mamu, babku či pani učiteľku, pretože 
práve v jarných mesiacoch majú svoj sviatok. Želáme vám príjemné 
čítanie nášho jarného čísla! 

     Redakčná rada 
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Veľkonočné recepty 

V tomto čísle nájdete: 

Základná škola s materskou školou Banka 3. číslo 
Školský rok 2012/2013 marec 2013 
  

Jarná poézia 
Jar je nádherná, 
pre každého niečo má, 
vtáci sa k nám vracajú, 
vracajú sa z teplých krajín k nám. 
 
Privítajme kvietky naše, 
slniečko ich budí zase. 
Budia sa aj zvieratká, 
narodia sa mláďatká. 
 

 Lucia Páleníková, 5. trieda 

Prichádza jar 

Jar už prichádza 

a zima odchádza. 

Kvety kvitnú a noc sa kráti, 

zo slnka sa tešia všetci kamaráti. 

 

Stromy už rastú, slnko hreje 

a vietor už nezaveje. 

Tráva sa zelená, 

motýle lietajú 

a deti si veselo spievajú. 

 
 Emma Bednárová, 3. trieda 

 

O jari 



 

Aj v mesiacoch február a marec sa naši žiaci zúčastňovali rôznych podujatí a aktivít. Za všetky spomeňme 
školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hollého pamätník, školské kolo súťaže Putujeme za ľudo-
vou piesňou, okresné kolo Biblickej olympiády, kde naši žiaci získali v 2. kategórii 3. miesto, Pytagoriády, 
kde 1. miesto vyhral Michal Lúčny zo 7. triedy a Geografickej olympiády, kde nás úspešne reprezentovali 
Monika Jankechová, Tereza Červeňanská, Michal Lúčny, Alex Jánoška, Andrea Jarošová. 

Počas fašiangového obdobia sa konal karneval a diskotéka, o ktorých sa bližšie dočítate v tomto čísle. Žia-
ci II. stupňa v športovom krúžku mali viaceré vydarené sánkovačky, v krúžku Mladých záchranárov na-
vštívili 2. marca útulok v Piešťanoch, kde sa venovali opusteným psíkom. 

Žiaci 3. ročníka Daniel Čársky, Damian Dalibor Kusovský, Tadeáš Vailing, Jessica Lee Yaxley poslali svo-
je výtvarné práce do regionálnej súťaže Vesmír očami detí. Hoci im porota neudelila ceny, predsa ju zauja-
li práce D. D. Kusovského a T. Vailinga, ktoré sú vystavené v Kultúrnom dome v Hlohovci. 

Žiačky našej školy sa zúčastnili aj na playback show a na súťažnej prehliadke moderných tancov, kde nás 
úspešne reprezentovali Sara Schmitt zo 7. triedy a Tereza Červeňanská a Petra Jarošová zo 6. triedy. 

Žiaci našej školy, ktorí navštevujú Základnú umeleckú školu v Piešťanoch, predviedli svoje umenie na 
Jarnom koncerte 20. marca v Dome umenia v Piešťanoch. 

Zo života školy 

foto: V. Dusíková, Piešťanský týždeň 

 

 

Veľkonočný kútik zábavy 

Krížovka: 

 

1. Ten, kto šibe 

2. Rastú na vŕbe 

3. Maľované vajíčko 

4. Symbol obety 

5. Viažeme ich na šibák 

6. Šibe sa tým 

7. Liahnu sa na jar 

8. Polieva sa tým 

9. Deň šibačky 

 

  

 Laura Némethová, 
7. trieda 

 

Záložka: 

Keďže mesiac marec je nazývaný aj „mesiac knihy“, máme pre vás tip, ako si čítanie obľúbenej knižky sprí-
jemniť. Zároveň nezabudnete, na ktorej strane ste pri čítaní prestali. Stačí si pri návšteve u lekára vypýtať 
drevenú paličku, ktorú používa, keď sa vám pozerá do hrdla. Paličku potom doma pomaľujte temperový-
mi  alebo akrylovými farbami.  
Ako vzor môžete použiť obľúbeného hrdinu z knižky alebo filmu. Po vyschnutí môžete k záložke prilepiť 
napríklad hlavu zvieratka vystrihnutú z tvrdého papiera. Celú záložku môžete prelakovať lakom na akryl. 
Potom ju už len vložíte do knihy. Dobrú zábavu pri príprave záložky a pri čítaní! 



Z triedy sa ozýva veľký krik. Riaditeľ rázne vojde 
dovnútra a zmocní sa mládenca, ktorý najviac kričí. 
Vyvedie ho na chodbu a v triede nastane ticho. 
Hrdo sa vráti:  
- Kde máte učiteľa? 
- Na chodbe...  

Vtipy a jarné pranostiky 

Príde malá Anička domov zo školy a otec sa jej 
pýta:  
- Čo bolo v škole? 
- Ale nič, len som dostala štvorku zo zemepisu - 
nemohla som nájsť Aljašku... 
- A nenechala si si ju v izbe? 

Móricko píše test na hodine prírodovedy a dopĺňa:  
- Kravička sa: otelila. Mačka sa: okotila. Kobyla sa: 
ožrebila. Žralok sa: ožral. 

- Móricko, kde máš žiacku knižku? 
- Požičal som ju Marienke, chcela vystrašiť rodi-
čov. 

- Móricko, čo vieš o Slovenskom národnom pov-
staní? 
- Pán učiteľ,  neviem nič konkrétne, ale vraj sa 
niečo chystá. 

Keď sa môže mačka zježiť, môže sa ježko zmač-
kať? 

7.3. Na svätého Tomáša sneh mäkne a je z neho kaša. 

12.3. Na svätého Gregora idú ľady do mora. Keď na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri týždne 
doma čučia. 

19.3. Keď je na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť. Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda. 

23.4. Na Vojtecha pekná potecha. 

Keď pinka v apríli nepinká, zmrzla jej bunda i perinka. 

Studený máj, v stodole raj. 

Jarné pranostiky 

 

V škole s Chuckom Norrisom 

Biológia: Chuck Norris dokáže páliť mravce 
lupou v noci. 

Geografia: Poznáš Mŕtve more? Chuck Norris 
ho zabil. 

Chémia: Chuck Norris pozná len jeden prvok. 
Prvok prekvapenia. 

Literatúra: Chuck Norris nečíta knihy. Len ich 
pritlačí a dozvie sa z nich, čo potrebuje. 

Telesná: Chuck Norris vie robiť kotrmelce 
hore schodmi. 

Hudobná: Chuck Norris dokáže tlieskať jed-
nou rukou. 

Fyzika: Chuck Norris dokáže tresnúť otáčavý-
mi dverami. 

Náboženstvo: Kain nezabil Ábela. Urobil to 
Chuck Norris. 

Matematika: Chuck Norris je jediný, kto vie 
deliť nulou. 

Informatika: Chuck Norris zmenil USA na 
USB. 

Dejepis: Keď A. Graham Bell vymyslel tele-
fón, našiel si dva neprijaté hovory od Chucka 
Norrisa. 

Hľadáme talenty 

Valentín je krásny sviatok, 
prinesie nám darček, kvietok. 
Ľudia sa v ňom obdarujú, 
s úsmevom sa poďakujú. 
 
Keď Valentín ale prejde, 
už to takto ďalej nejde, 
ľudia nie sú k sebe dobrí, 
potom ich to veľmi mrzí. 
 
Preto tento pekný sviatok 
nosme v srdci po celý rok, 
na Valentín spomínajme 
po celý rok lásku majme. 
  
 Natália Zemková, 5. trieda 

Valentín 

 

Kačička divoká 

balada prepracovaná na rozprávku 

Kde bolo tam bolo, žila raz jedna kačička a mala osem káčatiek. Jed-
ného dňa sa vybrala na jazero, aby nakŕmila svoje mláďatká. Keď sa 
vracala späť, mladý šuhaj strieľal nad jazerom a kačička mu vletela 
do rany. Keď šuhaj trafil kačičku, stalo sa niečo nevídané. Poranil jej 
krídlo i pravú nožičku. Ťažko zaplakala a z boku jej vystrekla zlatá 
krv. Spadla na vodičku a jej deti sa veľmi preľakli. Vytiahli ju na 
breh a opýtali sa jej: ,,Mamička naša, čo sa ti stalo?“ Ale kačička ne-
odpovedala. Šuhaj sa tomu iba zasmial a odišiel spokojne domov. 
Keď prišiel domov, začalo ho trápiť svedomie, že zranil nevinnú 
kačičku, ktorá mala malé káčatká. Podišiel k obloku, zadíval sa na 
jazero a rozmýšľal, čo má urobiť. Bolo mu ľúto malých kačičiek. 
Odrazu si spomenul na bratranca, ktorý je čarodejník. Nádejal sa, 
žeby mu mohol pomôcť. Vydal sa teda na cestu. Keď dorazil 
k bratrancovi, vyrozprával mu celý príbeh. Bratranec sa zamyslel 
a prisľúbil pomoc. Keď dorazili k jazeru, videli káčatká okolo svojej 
mamy, smutné a hladné v kaluži zlatej krvi. Čarodejník pristúpil ku 
kačičke a zo zlatej krvi jej vyčaroval zlaté krídlo a nožičku. Kým sa 
kačička neuzdravila, šuhaj musel nosiť každý deň jedlo pre ňu a jej 
hladné káčatká. Staral sa o kačičku, nosil jej jedlo a veľmi ho trápilo, 
čo spravil a keď sa kačička uzdravila, odvďačila sa tým, že mu poda-
rovala zlaté vajíčko. Šuhaj sa potešil a už nikdy nikomu neublížil.  

 Pripravili žiaci 6. triedy 

Vedeli ste, že... 

...na rozmnožovanie používajú snežienky zaujímavý trik? Z ich kvetov sa po opelení vytvoria semená, 
ktoré obaľuje sladká kapsula s malým príveskom. Vonia neodolateľne najmä mravcom. Len čo sa stonka 
skloní k zemi, vôňa priláka mravce. Tie odnesú kapsulu k mravenisku a cestou si pochutnávajú na slad-
kom obale. Cez vyhryzené otvory vypadávajú von semená. Tak sa tieto prvé jarné kvietky - snežienky 
rozširujú po lesoch a záhradách. 

...fialka má aj iné farby ako fialovú? Farby môže mať rôzne od bielej, ružovej, žltej, fialovej až po pur-
purovú. Lesné fialky majú zväčša len fialovú farbu alebo bielu (albínky). 

...ku konvalinkám by ste nemali dlho privoniavať, lebo sa môžete otráviť? 

...tulipány pochádzajú zo strednej Ázie a ich cesta k nám bola dlhá? Z Ázie do Turecka, z Turecka do 
Rakúska, z Rakúska do Nemecka a odtiaľ sa už rozšírili po celej Európe. 

 Laura Némethová, 7. trieda 

Zaujímavosti 

o jarných kvietkoch 



Už sa fašang kráti, už sa ne-
navráti. Staré dievky lajú, že 
sa nevydajú. 
Fašiangy, Turíce, Veľká noc 
príde, kto nemá kožúška, 
zima mu bude. 
Fašiangy boli kedysi (a v nie-
ktorých regiónoch Slovenska sú 
aj dnes) časom veselosti, zábavy 
a hodovania.  
Fašiangové obdobie sa začína 
už v čase od Troch kráľov a 
trvá do Popolcovej stredy. Je 
obdobím prechodu od zimy k 
jari. Po ňom nasleduje čas šty-
ridsaťdňového pôstu. Fašiangy 
boli a sú predelom medzi ča-
som Vianoc a veľkonočným 
obdobím. Fašiangy sa oslavova-
li hravosťou. Neplatili žiadne 
predpisy, tresty, obmedzenia, 
žiaden pôst. Naopak, z komôr 
zmizlo veľa mäsa, veľa pitia. 
Ľudia sa častokrát zadlžovali, 
aby si mohli užiť. V tomto ob-
dobí sa odohrávalo veľa akcií - 
svadby, zabíjačky, tanečné zá-
bavy. Na záver prišla tá najsláv-
nostnejšia zábava, koniec fa-
šiangov so sprievodom a s ob-
chádzaním domov, niekde aj s 
neodmysliteľným pochováva-
ním basy.  
Na slovenskom vidieku v mi-
nulosti k fašiangom patrili zaká-
ľačky, maškary a muzika. Mlá-
denci poobliekaní do masiek sa 
v poslednú fašiangovú nedeľu 
vydávali na obchôdzku z domu 
do domu. Za odmenu dostávali 
slaninu, klobásu, vajíčka, kolá-
če, samozrejme, aj vypiť. K 
typickému pečivu „na ponúka-
nie“ patrili smažené šišky - 
pampúšiky a fánky. Vyvrchole-
nie fašiangových sviatkov bolo 
vo fašiangový utorok - posled-
ná muzika spojená s pochová-
vaním basy.  
Mnohé dediny si tieto obyčaje 
zachovávajú dodnes. V mestách 

Fašiangy a valentín v škole 

 

sa zase v čase fašiangov okrem tanečných zábav a plesov konali rôz-
ne sprievody remeselníckych cechov, súťažné hry, prijímali sa učni 
za tovarišov a pod. 
Dnes sa v tomto období konajú rôzne plesy, charitatívne akcie, de-
dinské zábavy alebo diskotéky.  My sme si pripomenuli toto obdobie 
najmä fašiangovou a valentínskou výzdobou v triedach. 
 
V našej škole sa 11. februára už tradične konal Valentínsky karne-
val a diskotéka. Žiaci prvého stupňa mali karneval a pre žiakov 
druhého stupňa bola diskotéka. Tento rok Valentína organizovali 
žiaci 7. ročníka s triednou pani učiteľkou Kusovskou.  
Na diskotéke sme si dobre zatancovali. Valentín bol veľmi dobrý, aj 
ozdoby boli super. Diskotéka sa začínala o 16:00 h. Samozrejme, 
nechýbala tombola, v ktorej sa dalo vyhrať veľa pekných 
a zaujímavých cien. Všetko bolo dobre pripravené. Chutilo nám aj 
občerstvenie. Dúfame, že sa ďalšia diskotéka zorganizuje čo najskôr.  
 
 Lívia Heráková a Nicol Mladá, 8. trieda 
 

Rozhovor 

 

Možno viacerí z vás ne-
vedia, že okolie Piešťan 
je kolískou lyžovania na 
tráve na Slovensku. Pre-
tekať sa na Ahoji začalo 
v roku 1980. Veľkým 
priaznivcom lyžovania 
na tráve bol aj slávny 
taliansky pretekár Alber-
to Tomba, prezývaný 
„Tomba la bomba“. My 
sme sa o lyžovaní na 
t ráve  porozpráva l i 
s naším úspešným prete-
károm, piatakom Ale-
xom Jánoškom.  

Odkedy sa venuješ 
tomuto športu? 

Robím ho od siedmich 
rokov.  Začal som tak, že 
tréner Ľubomír Masár 
požiadal môjho otca, aby 
ma priviedol na tréning, 
lebo zháňali deti, ktoré 
by sa venovali tomuto 
športu. Ja som už pred-
tým skúšal klasické lyžo-
vanie, takže som vedel, 
že ma to bude baviť.  

Aké disciplíny robíš?  

Preteká sa v dvoch zá-
kladných disciplínach, to 
sú slalom a obrovský 
slalom. Pri slalome pre-
chádzame cez menšie 
gumové bránky. Radšej 
mám obrovský slalom, 
pretože sú bránky ďalej 
od seba, kým na slalome 
sú užšie a pretekár skôr 
vypadne z trate. Dá sa 
ešte zastaviť, vyšliapať si 
to naspäť a prejsť brán-
ku správne, ale tam už sa 
potom stráca. Tieto dis-

ciplíny sa jazdia na medzinárodných prete-
koch FIS. Potom jazdím ešte Český po-
hár, tam sa jazdí aj Super G, čo je dlhšia 
trať.   

Kde a ako často trénuješ? 

Trénujem dva-trikrát týždenne. Lyžujeme, len keď nesneží, teplota nesmie 
byť nižšia ako 5-7°C, inak sa môžu lyže pokaziť. Cez zimu trénujeme na 
normálnych zjazdových lyžiach alebo mávame suchý tréning v telocvični. 

Aký výstroj potrebuješ na pretekoch? 

Potrebujem najmä lyže na trávu, vyrábajú sa v Čechách a stoja okolo 400 €. 
K tomu, samozrejme, palice, topánky, prilbu a chránič na chrbát, pretože sa 
padá najčastejšie dozadu. V zime aj rukavice a okuliare. 

Aké úspechy sa ti zatiaľ podarilo dosiahnuť? 

Už v závere prvej sezóny, keď som začal trénovať, som získal 4. miesto vo 
svojej kategórii. Súťažím v kategórii predžiakov (Bambini), ale od tejto se-
zóny som začal súťažiť v kategórii mladších žiakov na pretekoch FIS. Tieto 
preteky sú medzinárodné, chodím pretekať do Nemecka, do Čiech. 
V pretekoch FIS som získal 24 prvých miest, v Českom pohári asi 12. Ne-
dávno som nastúpil na exhibičných pretekoch pri otvorení nového strediska 
HEI Park pri Ostrave v Čechách, kde som získal prvé miesto.  

Čo ťa na športovaní najviac baví? 

Baví ma rýchlosť a aj to, že vyhrávam. Na pretekoch stretávam veľa kama-
rátov aj z Čiech, zo Švajčiarska a z Nemecka. Na preteky ma vozia rodičia. 
Tento šport budem robiť, kým ma bude baviť – dúfam, že to bude veľmi 
dlho. 

 Redakcia 


