
Jesenné recepty 

Polievka z tekvice hokkaido 

Tekvica Hokkaido patrí k najhodnotnejším druhom zeleniny. Dužina obsahuje 
stopové prvky, ako napríklad železo, jód, selén či zinok. V plodoch sú zastúpené 
vitamíny C a E, vitamíny skupiny B. Odrody s oranžovou dužinou sú veľmi bohaté 
na betakarotén. Z tekvice sa dá pripraviť chutný prívarok, hodí sa na pečenie i 
grilovanie a je z nej aj výborná polievka. Nech sa páči, tu je recept. 

Potrebujeme: 

1 ks tekvice Hokkaido 
1 ks cibule 
250 ml sladkej smotany 
muškátový orech, soľ, olivový olej, bazalka 
 
Ako na to: 
Tekvicu dôkladne umyjeme, zbavíme ju jadier a nakrájame na kocky. Na olivovom oleji osmažíme 
nadrobno nakrájanú cibuľku, pridáme tekvicu a chvíľu podusíme. Zalejeme vodou (prípadne slepačím 
bujónom) a prikryté varíme asi 20 minút. Keď je tekvica mäkká, rozmixujeme ju ponorným mixérom na 
hladký krém, zjemníme smotanou, dochutíme soľou a muškátovým orieškom. Hotovú polievku na 
tanieri ozdobíme lístkami bazalky a opraženými tekvicovými semiačkami.  
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Redakčná rada: 

 

Mgr. Katarína Cíbiková 

Zodp. redaktorka: 

Cestoviny s tekvicovým pyré 

a syrom cottage 

Potrebujeme: 

tekvicové pyré z tekvice Hokkaido, 1 strúčik cesnaku, 1 balenie cestovín,  1/2 téglika syra cottage, soľ, 
olivový olej, sušený cesnak, čierne korenie, čerstvú vňať pažítky 

Ako na to: 

Cestoviny uvaríme v osolenej vriacej vode. Na panvici rozpálime 
olej a na ňom osmažíme na plátky nakrájaný cesnak. Pridáme 
tekvicové pyré a syr cottage. Omáčku dochutíme soľou, sušeným 
cesnakom a čiernym korením. Napokon pridáme nasekanú vňať 
pažítky.  

 Lívia Heráková, 9. trieda 

Milí čitatelia Sysláka! 

V novom školskom roku 2013/2014 vám prinášame prvé, je-
senné vydanie nášho časopisu. Na bezstarostné dva mesiace 
prázdnin už len spomíname, okolo nás zavládla jeseň a priblí-
žili sa chladné dni. Čo nás najviac zahreje a poteší okrem skú-
pych slnečných lúčov? Predsa stretnutia s kamarátmi, rozličné 
aktivity a zábava, ktorú spolu denno-denne prežívame nielen v 
školských laviciach, ale aj na rôznych podujatiach organizova-
ných našou školou. O tých, čo sa konali v mesiacoch septem-
ber a október, sa dočítate na našich stránkach. Želáme vám 
príjemné čítanie! 

 Redakčná rada 
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V tomto čísle nájdete: 

Základná škola s materskou školou Banka 1. číslo 
Školský rok 2013/2014 október 2013 
  

Jesenné 

 veršovačky 

Zima je už za dverami, 

v krbe oheň plápolá. 

Sychravo je za oknami, 

je tu jeseň zas. 

 

Dni sú krátke, noci dlhšie, 

zvykáme si pomaly. 

Zachráni to už len babie leto, 

keď príde za nami. 

 

 Sara Schmitt, 8. trieda 

Jesenné lístie 

Stále padá, už je všade, 

napadané po záhrade. 

Najprv radosť z neho mám, 

nohami ho rozhŕňam. 

 

Lenže potom čaro mizne, 

pohrabať ho treba ihneď. 

Vietor, to je potvora, 

fúka lístie do dvora. 

 

 Nicol Mladá, 9. trieda 

 

Jesenná báseň 



Postupne sa zoznamujú 
s novým prostredím, 
novými povinnosťami, 
ale aj zaujímavosťami, 
ktoré škola prináša. Čo-
skoro budú poznať abe-
cedu, prečítajú si knižku, 
vypočítajú prvé príklady. 
Držíme im palce, aby sa 
im na vyučovaní darilo, a 
aby sa im v škole páčilo. 
Vitajte medzi nami, pr-
váci! 

Vítame prváčikov 

Do školských lavíc 
sa posadilo v prvých 
s e p t e m b r o v ý c h 
dňoch 12 nových žia-
kov - prvákov. Priví-
tala ich triedna pani 
učiteľka Mgr. Viera 
Škarková.  

Školské 

aktivity v septembri a októbri  

 

Tomáš Badáň, Martin Benovič, Alica Cíbiková, Timea Erdélyiová, Henrie-
ta Horváthová, Lukáš Chalás, Martin Chalás, Michal Krajčirik, Laura Kub-
riczká, Lukáš Nižnanský, Denis Poturnaj, Michaela Svobodová  

 Lívia a Nikoleta Herákové, 9. trieda 

Od začiatku školského 
roka uplynuli ešte len 
dva mesiace, ale v našej 
škole už bolo toľko pod-
ujatí a aktivít, že môžu 
byť spokojní naozaj vše-
tci. Svoju činnosť v tom-
to roku otvorili krúžky: 
turistický, športový, mla-
dí záchranári, tvorivé 
písanie a mažoretky.  

V septembri absolvovali 
žiaci 2. stupňa prednášku 
o protidrogovej preven-
cii. 

V rámci turistického 
krúžku boli žiaci na túre 
pod Čachtickým hra-
dom. Krúžok mladých 
záchranárov navštívil 
filmové predstavenie v 

Trenčíne. 

10. októbra sa konala exkurzia žiakov 2. stupňa do Bratislavy, kde navštívi-
li a prezreli si zbierky Prírodovedného múzea. Viac o tomto podujatí sa 
dozviete na ďalších stránkach. 

Druhý októbrový týždeň bol v našej škole venovaný výstave Plody našich 
záhrad. 

Žiaci I. aj II. stupňa navštívili v rámci vyučovania dejepisu Balneologické 
múzeum.  

Žiaci I. stupňa navštívili pekáreň a vyskúšali si prípravu pečiva. 

14. až 18. októbra prežili žiaci 2. a 4. ročníka príjemný pobyt v Škole v prí-
rode v stredisku Čertov na Lazoch pod Makytou. 

24. októbra usporiadali pani učiteľky pre žiakov II. stupňa Noc s Dobšin-
ského rozprávkami v škole. O tejto zaujímavej noci plnej aktivít sa dočítate 
na ďalších stránkach. 

28. októbra sa konal Halloweensky karneval pre I. stupeň a diskotéka pre 
II. stupeň. O peknú výzdobu sa postarali deviataci. 

29. októbra sa žiaci II. stupňa v rámci branného cvičenia vybrali na peší 
pochod cez Bacchus Vilu na Havran a Ahoj. 
  redakcia 

 

Hľadáme talenty 

smiech je zdravý alebo 

červený autobus 

V jednej peknej dedinke na 
západnom Slovensku je pekný 
malý - veľký domček. Taký 
akurát. A v ňom bývam ja. 
V mojej izbe mám skrinku 
a v prvej zásuvke napravo malý 
zápisníček. Do tohto zápisníč-
ka nepíšem obyčajné veci, ale 
také, ktoré si chcem zapamätať 
do konca života. Také zážitky, 
na ktoré keď spomínam, vždy 
sa rozosmejem, až brucho bolí. 
Ale nevypisujem tam celé prí-
behy. Ku každej spomienke 
napíšem len jedno slovné spo-
jenie. Vždy keď poviem tieto 
slová, s kamarátkou sa ideme 
popukať od smiechu. Zatiaľ 
ich tam nie je veľa, ale stále 
pribúdajú a stojí to za to. Ako 
prvé spojenie mám zapísané 
„červený autobus“. A už sa mi 
chce smiať, keď píšem. Ale 
naspäť k autobusu. V ten deň 
som išla na okresné kolo pyta-
goriády. Už sme prišli do trie-
dy, kde sme mali písať testy 
a posadali si do lavíc. Ja som si 

pre šťastie položila na stolík malý anglický autobus, ktorý som dosta-
la od brata. Po chvíli, keď už všetci prišli, nastalo veľké ticho. Ne-
viem, čo som už robila, ale autobus mi spadol v tom tichu na zem. 
Bolo to veľmi počuť.  Ja som sa tvárila, že nič a zadržiavala smiech. 
Vtom chalan, čo sedel vedľa mňa, sa usmial a povedal: „Spadol ti 
autobus.“ V tej chvíli som už neudržala smiech a začala som sa hroz-
ne rehotať do toho veľkého ticha. Pridala sa aj kamoška, čo tam bola 
so mnou a videla to. Viete si to predstaviť? V miestnosti je ticho ako 
v hrobe až na dve baby, čo sa tam rehocú. A aj celú cestu domov 
som sa smiala. Samozrejme, ona so mnou. A stále dookola mi hovo-
rila: „Spadol ti autobus.“ A vtedy vznikli ďalšie slová na zapísanie, 
keď ma chcela umlčať tak, že ma s pomocou „žltej termosky“ hodí 
do potoka. Aj keď na tom toho vtipného moc nie je, o to viac sme sa 
smiali. Čím je to nezmyselnejšie, tým je to smiešnejšie. Ďalšie slovné 
spojenie, čo mám napísané, je „slezina šťastia“. To vzniklo, keď som 
si písala s tou istou kamoškou z pytagoriády. Zase sme sa smiali, až 
som jej napísala, že plačem. Ona sa vyľakala, že prečo. Preto som jej 
napísala, že to sú slzy šťastia, lenže namiesto slzy som dala „slezy“. 
Ona potom z ničoho nič napísala „slezynaaaaa“. Vzápätí sme sa ro-
zosmiali ešte viac. Tieto spomienky, čo píšem, vám možno neprídu 
až také smiešne, ale pre mňa ukrývajú v sebe niečo magické a plné 
radosti. Tento slovníček som si založila preto, že keby som bola nie-
kedy smutná, tak si prečítam niektoré slová a hneď mi bude veselo.  
  

 Monika Jankechová, 7. trieda 

Exkurzia do Bratislavy 

vané zvieratá. Mali pre nás pripravenú prezentáciu Príbeh života na Zemi 
o vzniku a vývine života na našej planéte. Zaujala nás aj zbierka Klenoty 
Zeme, kde boli rôzne minerály zo Slovenska aj zo zahraničia. Naspäť 
sme zasa cestovali vlakom, ktorý bol úplne plný, preto sme museli stáť. 
Ale nevadilo nám to. Bola to vydarená exkurzia.   

 Lenka Komarová, 9. trieda 

Dňa 10. októbra sa žiaci 5.-
9. ročníka našej školy vybra-
li na exkurziu do Bratislavy. 
Cestovali sme vlakom 
a MHD. Cestou tam sme sa 
z Hlavnej stanice peši pre-
sunuli na Bratislavský hrad. 
Tam sme si dali krátku pau-
zu na jedlo a potom sme si 
prezreli blízke okolie hradu. 
Z hradu sme prešli do Prí-
rodovedného múzea, kde 
sme videli rôzne vypreparo-



Škola volá!!! 
Tak nedvíhaj! 

Vtipy  

Viete, ako v škole spoznáte pravú blondínku? 
Keď učiteľka zmaže tabuľu, ona vygumuje zošit. 
 
Viete, kedy kurča poslednýkrát zapípa? 
V Tescu pri pokladni. 
 
Pani učiteľka v škôlke sa pýta: 
„Deti, ako robia kravičky?“ 
„Múú.“ 
„A ako robia ovečky?“ 
„Béé.“ 
„A ako robia psy?“ 
„Hoppa Gangnam Style!“ 

V tejto rubrike vám budeme pravidelne prinášať krstné mená žiakov našej školy, ktorí oslávili meniny v 
uplynulých mesiacoch a pôvod ich krstných mien.  
 
6. 9.  Alica - zo starofrancúzskeho mena Aaliz, alebo vznešená bytosť 
21. 9. Matúš - z hebrejského Mattithjah, čo znamená dar boha Jehovu 
27. 9. Damián - z gréčtiny, znamená krotiteľ levov 
29. 9. Michal, Michaela - z hebrejského Michaél, čo znamená Bohu podobný 
6. 10. Natália - z latinského natalis, čo znamená deň narodenia alebo dieťa Vianoc 
15. 10. Tereza - z gréčtiny - pochádzajúca z ostrova Thery alebo aj záštita 
18. 10.  Lukáš - z latinského lucas, čo znamená pochádzajúci z Lukánie 
25. 10. Dália - zo škandinávskeho názvu kvetiny georgína (podľa botanika A. Dahla) 
27. 10. Sabína - z latinského sabina, čo znamená pochádzajúca z kmeňa Sabínov 
29. 10. Klára - z latinského clara, čo znamená jasná, svetlá, slávna 
30. 10. Simona, Šimon - z hebrejského Simeon, čo znamená počúvajúci 

 Nikoleta Heráková, 9. trieda 

Jesenný kalendár mien 

 
Sťažuje sa Móricko otcovi: 
„Oco, decká v škole si zo mňa robia srandu, že 
som mafiánov syn!“ 
„V poriadku, tak ja sa zajtra v škole zastavím.“ 
„Dobre, oco, ale snaž sa, nech to vyzerá ako 
nehoda.“ 

Ide Sherlock Holmes do obchodu na bicykli, 
oprie ho o múr a na sedadlo pripne tabuľku: 
„Krádež zbytočná! Sherlock Holmes.“ 
Keď sa vráti, je tam už len tabuľka a na nej 
pripísané: 
„Prenasledovanie zbytočné! Peter Sagan.“ 

Móricko sa doma chváli: 
„Mami, dnes som sa v škole jediný hlásil!“ 
„A čo sa pýtala pani učiteľka?“ 
„Chcela vedieť, kto rozbil okno.“ 

Pani učiteľka na matematike hovorí: 
„Dnes budeme počítať s kalkulačkami.“ 
Deti sa potešia a pani učiteľka dodá: 
„Takže, koľko je 740 kalkulačiek plus 1320 
kalkulačiek?“ 

Móricko sa pýta: 
„Teta, hryzie ten pes?“ 
„Samozrejme, že nie, Móricko.“ 
„To je škoda. Chcel som mu dať klobásu.“ 

Na hodine informatiky majú deti za úlohu vy-
hľadať informácie na internete a potom ich 
vytlačiť na tlačiarni. Móricko sa hlási: 
„Pani učiteľka, mohol by som ísť na WC, kým 
sa mi tu dačo vytlačí ???“ 

Zo života školy 

11. októbra na nás čakal v škole 
Deň jablka. V našej štvrtáckej 
triede sme poukladali koláčiky a 
presunuli sme sa do druháckej 
triedy, kde na nás čakala pre-
zentácia. 
Dozvedeli sme sa veľa vecí, ako 
napríklad, že jablko obsahuje 
draslík, horčík a vápnik, že má 
vitamín C, že najväčšie jablko 
má 53 cm.... 
Keď sme dopozerali prezentá-
ciu, usadili sme sa a vypracová-
vali sme pracovné listy. A po-
tom sme išli ochutnať najlepšie 
odrody jabĺk. Boli veľmi dobré. 
Prišiel čas, keď sme sa pustili 
do našich koláčikov a navzájom 

Ako sme sa zabavili na Dni jablka 

Škola v prírode vo veršoch 

Do školy v prírode sme sa tešili, 
hneď v autobuse sme sa jašili. 
Vyučovania bolo málo, 
preto nám tam dobre bolo. 
 
V bazéne sme plávali, 
zato vysvedčenia sme dostali. 
Roan, Danko, Tadeáš, Damián - 
animátor zľutovania nemal. 
Drepy sme tam robili, 
asi sme si zaslúžili. 
 
Tanec, hudba, zábava, 
Roan nás vždy zabáva. 
Je to veľký tanečník, 
nepremôže ho veru nik. 
 
Prišiel piatok, smutná chvíľa, 
taška sa nám naplnila. 
Domov bolo treba ísť, 
školu v prírode opustiť! 
 
  Tadeáš Vailing, 4. trieda 

ochutnali aj iné. Naše brušká boli plné a tak sme išli vyrábať nie-
čo pekné na našu nástenku. My štvrtáci sme robili košík zo štup-
ľov od vína, druháci a tretiaci robili písmená zo štupľov od plas-
tových fliaš a prváci vytláčali namaľovanú polovicu jablka na pa-
pier a nástenka bola hotová. Bolo nám veľmi veselo. 
 Tatiana Trakalová, 4. trieda 
 

 



Naša škola sa v noci zo štvrtka na 
piatok (24.10-25.10.) zmenila na kraji-
nu rozprávok. Pani učiteľky druhého 
stupňa pre svojich žiakov pripravili 
Noc s Dobšinského rozprávkami.  
 
Toto podujatie zámerne vybrali 
v čase, keď sa k nám, možno trochu 
nasilu, pretláča Halloween, pričom 
zabúdame na tradičné slovenské roz-
právky. Cieľom akcie bolo nielen za-
baviť sa, ale sa aj niečo nové naučiť.  
Celá noc sa niesla v duchu rozprávok, 
kde si žiaci mohli vyskúšať množstvo 
zábavných aktivít.  
 
Súťažili rozdelení do družín 
s rozprávkovými názvami: králi, draci, 
vládcovia, radcovia, rytieri. Putovali 
z jednej tvorivej dielne do druhej 
a merali svoje sily v rozprávkovom 
kvíze, tvorbe komiksu, rozprávkové-
ho príbehu či pantomímy.  
 
Družiny za splnené úlohy získali do 
svojho rozprávkového pasu body, za 
ktoré boli po ukončení celej akcie 
odmenení peknými cenami.  
 
A ako to už na konci rozprávok býva, 
bola veľká hostina pozostávajúca 
z rôznych sladkých a slaných dobrôt, 
ktoré zabezpečili rodičia.  
 
Na záver si družiny zaželali tajné pria-
nia a vyslali ich s lampiónmi šťastia 
na ďalekú cestu nočnou oblohou. A 
pre tých, čo ešte neboli unavení, pri-
pravili pani učiteľky rozprávku na 
dobrú noc – ako inak, zo zbierok 
Pavla Dobšinského.  
 
Napokon si všetci políhali do spacá-
kov a (niektorí) strávili aspoň zopár 
hodín spánkom. Asi hovoríme za 
všetkých, keď povieme, že táto akcia 
bola veľmi vydarená a dúfame, že sa 
zopakuje aj v budúcnosti. 
  
 redakcia  

ROZPRÁVKOVÁ noc               

s dobšinským v škole 

  

Plody našich záhrad a polí 

Ako je už každoročne na 
našej škole zvykom, aj tento 
rok ste mohli v druhom ok-
tóbrovom týždni vidieť, ako 
sa všetci ponáhľajú do školy 
s taškami plnými tekvíc, ze-
miakov, jabĺk, mrkvy, ore-
chov alebo jedlých gaštanov. 
V záhradách zbierali aj spad-
nuté listy, aby s nimi vyzdo-
bili výstavky vo svojich trie-
dach na tému Plody našich 
záhrad. Do prípravy výstavy 
sa zapojili žiaci všetkých 
ročníkov spolu so svojimi 
triednymi učiteľkami. Vý-
sledkom bola pestrá pre-

hliadka všetkého, čo môžete vidieť v našich záhradkách a na poliach v 
jeseni. Okrem toho, že si žiaci vyskúšali svoju fantáziu pri úprave ovo-
cia a zeleniny, zároveň si aj pripomenuli, aké je pre naše zdravie po-
trebné jesť čerstvú zeleninu a ovocie. Samozrejme, po záverečnom 
vyhodnotení sme jabĺčka, mrkvu či orechy spoločne zjedli. 

Sabína Páleníková, 9. trieda 

HALLOWEENSKY KARNEVAL A DISKOTÉKA 

V pondelok 28. októbra sme sa 
neučili. Doobeda sme mali teo-
retické branné cvičenie. Pani 
učiteľky nás oboznamovali s 
tým, čo robiť počas krízovej 
situácie, ako správne určovať 
smer v prírode, ako poskytnúť 
prvú pomoc a podobne. Mali 
sme aj prezentáciu o poskyto-
vaní prvej pomoci s profesio-
nálnou záchranárkou.  

My sme sa však tešili hlavne na 
poobedie, pretože v tento deň 
sa mal konať Halloweensky 
karneval pre I. stupeň a pre nás 
na II. stupni diskotéka.  

Pripravili sme výzdobu z farebných balónov, krepového papiera, hal-
loweenskych tekvičiek a tak podobne. Snažili sme sa, aby sa to všet-
kým čo najviac páčilo. Naša námaha sa vyplatila, lebo menší žiaci sa 
na karnevale dobre zabávali. Aj keď Halloween nie je slovenský svia-
tok, radi ho oslavujeme, pretože dobrej zábavy nie je nikdy dosť! 

 Lenka Komarová, 9. trieda a Laura Némethová, 8. trieda 

 


