
Fašiangové recepty 

Tvarohové fánky 

Medzi tradičné fašiangové jedlá patrili najmä jedlá z múky, vajec, masti, mlieka, mäsa 
a syra. Najmä preto, že po fašiangoch nasledoval prísny 40-dňový pôst, počas 
ktorého si museli ľudia takéto maškrty odopierať. Typickými fašiangovými jedlami 
boli šišky, pampúchy, fánky, božie milosti, ale aj zabíjačkové špeciality ako klobása, 
slanina, zabíjačková kaša a podobne. Vyskúšajte naše fašiangové recepty. Tu sú: 

Potrebujeme: 

250 g hladkej múky, 250 g tvarohu, 70 g masla, 2 vajíčka,  
2 PL rumu, 1/2 ČL jedlej sódy, 1 balíček vanilkového cukru,  
práškový cukor, olej 
Ako na to: 
Pomocou vidličky zmiešame tvaroh s vajíčkami, rumom a maslom. Prisypeme múku zmiešanú s jedlou 
sódou a vypracujeme hladké cesto. Cesto necháme v chladničke odpočinúť približne jednu hodinu. Na 
pomúčenej doske vyvaľkáme cesto na štvorec približne 4 mm hrubý. Radielkom rozkrájame na 
požadované tvary. V panvici rozohrejeme olej a fánky vysmážame na miernom ohni z obidvoch strán 
dozlatista, kým sa nenafúknu. Hotové necháme odkvapkať na papierových utierkach a obalíme v zmesi 
práškového a vanilkového cukru.  

 

Smotanové osúchy 

Potrebujeme: 

500 g hladkej múky, 1/2 ČL jedlej sódy, 1 vajce, 200 g kyslej 
smotany, 1 PL oleja, soľ, olej na vyprážanie, kvások z 30 g 
droždia, 125 ml vlažného mlieka, 1 PL hladkej múky a 1 PL 
cukru. 

Ako na to: 

Z droždia, mlieka, cukru a lyžice múky pripravíme kvások.  

Do misy preosejeme múku s jedlou sódou, pridáme vajce, 
smotanu, olej, soľ, vykysnutý kvások a vypracujeme hustejšie 
cesto.  

Cesto dáme do chladničky na 6 hodín odpočinúť. Potom ho 
rozdelíme a vytvarujeme malé osúchy, ktoré upečieme 
dozlatista na rozpálenom oleji.  

Ešte teplé ich potrieme roztlačeným cesnakom zmiešaným s 
troškou oleja. 

Podávame samotné alebo ako prílohu k omáčkam alebo 
gulášu. 
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Milí čitatelia Sysláka! 

Zdá sa, že túto zimu si Perinbabka zobrala dovolenku. Už sme 
začali listovať v novom kalendári, ale zasnežených lúk a kop-
cov a zamrznutých rybníkov sme sa zatiaľ nedočkali. Za sne-
hom sme sa museli vybrať do iných končín - niektorí naši žiaci 
si ho aspoň trošku užili na lyžiarskom zájazde. A ostatným 
zostáva len čakať, že sa zima umúdri a namiesto dažďa a blata 
nás ešte neminie dobrá sánkovačka, lyžovačka či guľovačka. 
Kým nám sniežik napadne, nech vám túto zimu―nezimu sprí-
jemňujú aspoň stránky nášho časopisu. Želáme vám príjemné 
čítanie! 

 Redakčná rada 
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Fašiangové recepty 

V tomto čísle nájdete: 

Základná škola s materskou školou Banka 2. číslo 
Školský rok 2013/2014 február 2014 
  

Básne o zime 

Vločka k vločke sadá, 

pokrytá je záhrada. 

Celá biela, bielučká, 

pani Zima milučká. 

Vyštípe nám líčka mráz, 

je tu zima zas.  

Zima-parádnica 

Lyže, sane čakajú, 

radovánky lákajú. 

Na lyžiarsky pôjdeme, 

lyžovať sa budeme. 

Bez rodičov, paráda - 

bude dobrá nálada. 

 

 Sara Schmitt, 8. trieda 

 

Tešíme sa na zimu 

Zima-parádnica 

červené má líca. 

Okná mrazom vyzdobí, 

cencúle nám vyrobí. 

 

Keď je zima, vždy som rada, 

keď nám biely sniežik padá. 

Bežím sane pohľadať, 

nech sa môžem sánkovať! 

 

 Lenka Komarová, 9. trieda 



Uskutočnila sa beseda s cestovateľom J. 
Kopečným. 

6. decembra 2013 do našej školy zavítal Mi-
kuláš. 

5. decembra 2013 sa konala Besiedka pre 
seniorov - viac sa dočítate na ďalších strán-
kach tohto čísla. 

Pani vychovávateľka Ščípová so žiakmi pri-
pravila krásne výrobky na vianočné trhy. 

Pani učiteľka Kusovská sa zúčastnila študij-
nej cesty v Londýne v rámci programu Na-
dácie M. Šimečku Vzdelávanie detí cudzin-
cov. O školách, ktoré tam navštívila, žiakom 
pripravila zaujímavú prezentáciu. 

Turistický krúžok pod vedením pani učiteľ-

Zo života našej školy 

V mesiacoch november, december a 
január sa v našej škole uskutočnilo 
viacero zaujímavých aktivít a poduja-
tí. Spomeňme aspoň niektoré z nich. 

Naše úspechy 

na súťažiach a olympiádach  

 

ky Šišanovej sa zúčastnil Silvestrovského výstupu na 
Marhát. 

19.-24. januára 2014 sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka s pani 
učiteľkami Kusovskou a Petlákovou zúčastnili na lyžiar-
skom výcviku. 

Pani učiteľka Škarková odučila otvorenú hodinu v 1. 
triede, na ktorej sa zúčastnili aj terajší škôlkari - budúci 
prváci. 

24. januára 2014 sa konal zápis žiakov do prvého roční-
ka. 

31. januára 2014 sa odovzdávali polročné vysvedčenia. 

 

 Lívia Heráková a Sabína Páleníková, 9. trieda 

Žiaci našej školy nás 
opäť úspešne reprezen-
tovali na rôznych súťa-
žiach a olympiádach. 
Hoci sme malá škola, 
môžeme sa pochváliť 
veľkými úspechmi a byť 
na našich spolužiakov 
právom hrdí. 
V súťaži Šaliansky 
Maťko - prednes poves-
ti - sa v okresnom kole 
na druhom mieste v I. 
kategórii umiestnil Ro-
man Ročiak z 2. triedy. 
V II. kategórii sa tiež na 
druhom mieste umiestnil 
Damián Dalibor Ku-
sovský zo 4. triedy. 
(foto).  
Na olympiáde zo slo-

venského jazyka sa v okresnom kole na peknom 4. mieste umiestnila 
Laura Némethová z 8. triedy.  Na olympiáde z anglického jazyka sa v 
okresnom kole na 4. mieste umiestnila Tereza Červeňanská zo 7. triedy a 
na 5. mieste Michal Lúčny z 8. triedy. 
Na matematickej olympiáde nás veľmi úspešne reprezentoval Bohuš 
Németh z 5. triedy (foto), ktorý získal v okresnom kole 1. miesto. Všet-
kým víťazom srdečne blahoželáme a pani učiteľkám ďakujeme za kvalitnú 
prípravu žiakov. 

 redakcia 

1. 11.  Denis - z gréčtiny, znamená zasvätený bohu vína, úrody a plodnosti 
11. 11.  Martin - z latinčiny, znamená zasvätený bohu vojny Marsovi 
25. 11. Katarína - z gréčtiny, znamená čistá, mravná 
28. 11.   Henrieta - je nemeckého pôvodu a znamená vládkyňa domu 
4. 12. Barbora, Barbara - má grécky pôvod a v preklade znamená cudzinka 
13. 12. Lucia - má latinský pôvod a znamená svetlá, žiariaca 
24. 12. Adam - pochádza z hebrejčiny, znamená človek stvorený z hliny (podľa Starého zákona stvoril 

Boh prvého človeka z hliny, do ktorej vdýchol dušu) 
26. 12.  Štefan - je gréckeho pôvodu a znamená víťaz 
30. 12. Dávid - pochádza z hebrejčiny a v preklade znamená miláčik 
3. 1. Daniela - má hebrejský pôvod a preložiť sa dá ako „Boh je môj sudca“ 
13. 1.  Rastislav - má slovanský pôvod a znamená „ten, kto rastie v sláve“ 
16. 1. Kristína - je gréckeho pôvodu a znamená kresťanka 
19. 1.  Sára - pochádza s hebrejského „Šárah“, čo znamená vznešená, kňažná 
20. 1.  Sebastián - z gréčtiny, znamená vznešený, úctyhodný 
24. 1.  Timotej - z gréčtiny, znamená uctievajúci Boha 
27. 1.  Bohuš - je slovanského pôvodu, z mena Bohuslav, ktoré znamená „ buď Bohu sláva“ 
30. 1.  Emma - pochádza z nemčiny, znamená veselá, milovaná 
31. 1.  Emil - má latinský pôvod a v preklade znamená horlivý, pracovitý 
 
 Nikoleta Heráková, 9. trieda 

Zimný kalendár mien 

 

Fašiangové zvyky a tradície 

Obdobie fašiangov sa začína na Troch kráľov a trvá až do Popolcovej 
stredy, keď sa začína obdobie pôstu. V tomto čase oslavovali už staro-
vekí Egypťania, odkiaľ sa toto obdobie slávností prenieslo do starove-
kého Grécka, kde sa tieto oslavy volali bakchanálie. Ľudia sa veselili, 
oslavovali, neplatili žiadne predpisy a obmedzenia. Aj u nás sa fašiangy 
slávilo s množstvom dobrého jedla a pitia. K fašiangom patrili zaká-
ľačky, maškary a muzika. Každý, kto vládal, si zatancoval. V mestách 
sa okrem tradičných zábav a plesov konali aj oslavy rozličných cechov: 
obuvníckeho, mäsiarskeho, mlynárskeho...   
Na tučný štvrtok má každý veľa jesť a piť, aby bol po celý rok silný. Na fašiangovú nedeľu chodili mlá-
denci poobliekaní do masiek z domu do domu. Pozývali na poslednú muziku spojenú s pochovávaním 
basy. Za odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka a koláče. Slaninu a mäso si napichávali na ražeň, ostat-
né ukladali do košov.   
Na fašiangový pondelok sa konal „chlapský bál“, kam smeli len ženatí a vydaté, tancoval sa sečkársky 
tanec, aby sa sedliakom na poli urodil vysoký ľan a ovos. Na fašiangový utorok sa sliepkam sypalo zrno 
do kruhu z reťaze, aby nezablúdili a nezanášali. V ten istý deň sa nemala bielizeň vešať na povalu, lebo by 
sa blchy premnožili. Ženy nesmeli šiť, aby sliepky dobre niesli. Večer na zábave patril dievčatám. Upros-
tred stál dlhý stôl a na ňom poháre so sladkým likérom―rozolišom pre dievčatá. Pred každým pohárom 
namaľoval zvolený mládenec toľko bodiek, koľko muselo dievča zaplatiť zlatiek muzike za to, že tancova-
lo s chlapcami po celý rok. Tento zvyk sa nazýval „vyplácanie dievčat“. Hospodár si musel s gazdinou 
zatancovať, aby sa im v tom roku urodili veľké zemiaky a dlhý jačmeň. Týmto dňom sa končil tanec a 
tancovať sa smelo až zase v máji pri stavaní májov.  



Mamička hovorí synčekovi: 
„Jožko, na budúci rok  
už budeš druhák, to už budeš môcť utierať riad.“ 
„Tak to radšej prepadnem!“ 

Vtipy  

Dve blondínky cestujú vlakom. Oproti nim sedí bie-
lovlasý muž s dlhou bradou.  
Prvá blondínka hovorí: 
„Počuj, nie je to kráľ Štefan?“ 
„Čo ti šibe? Veď ten je už aspoň 100 rokov mŕtvy!“ 
Zrazu do kupé pristúpi ďalší muž a osloví toho pr-
vého: 
„Nazdar, Štefan! Teba som sto rokov nevidel!“ 
Blondínka sa obráti na kamarátku a vyčítavo hovorí: 
„No vidíš, tak komu tu šibe?“ 

 
Móricko dostal nový bicykel. Predvádza sa na 
ňom otcovi, ktorý sa pozerá z okna. 
„Aha, oco, bez nôh!“ 
Po chvíli: 
„Aha, oco, bez rúk!“ 
A potom: 
„Aha, očo, bež žubov!“ 

Príde blondínka do obchodu a pýta sa: 
„Prosím vás, čo je tamto oranžové?“ 
„To sú pomaranče.“ 
„Tak si prosím kilo, každý zabaliť zvlášť. A čo 
je toto žlté?“ 
„To sú citróny.“ 
„Tak si tiež prosím kilo, každý zabaliť zvlášť. 
A čo je toto čierne?“ 
„Kašli na to, to je mak!“ 

Čo urobí blondínka, keď jej na počítači nejde myš? 
Položí pred ňu kúsok syra! 

Čo vám povie blondínka, keď sa jej opýtate, 
prečo nevymenila rybičkám vodu? 
??? 
„Veď ju ešte všetku nevypili!“ 

Móricko hovorí: 
„Chcem byť milionár ako môj otec.“ 
„Tvoj otec je milionár???“ 
„Nie, ale tiež ním chce byť.“ 

Na hodine náboženstva sa pani katechétka 
pýta: „Deti, máte ešte nejakú otázku?“ 
Prihlási sa Móricko: 
„Ja sa chcem opýtať: je čert párnokopytník 
alebo nepárnokopytník?“ 

Stopy zvierat v snehu 

Ak sa budete v lese správať potichu, môžete niektoré z týchto zvierat 
uvidieť v blízkosti kŕmidiel alebo pri potoku.  

Pri rozlišovaní  ich stôp je dobrou pomôckou takýto obrázok. Môžete 
si ho vystrihnúť a zobrať so sebou na prechádzku do lesa. 

 Nicol Mladá, 9. trieda 

Len čo 
napadne prvý sneh, môže-
me v snehovej prikrývke 
čítať stopy zvierat. Môžu 
nám prezradiť veľa o tom, 
aké zvieratá žijú v lesoch v 
blízkosti našej obce. 

Stopy niektorých zvierat 
neuvidíme tak ľahko, preto-
že sa cez zimu ukladajú na 
zimný spánok. Niektoré, 
napríklad rys ostrovid alebo 
medveď, sú v našom regió-
ne zriedkavosťou. Najčas-
tejšie sa u nás v lesoch stret-
nete so stopami vysokej 
zveri - srnca, jeleňa, alebo 
líšky, zajaca či diviaka.  

Hľadáme talenty 

Raz sa v jednej malej dedinke 
narodil prekrásny kôň, ktorého 
pomenovali Behač. Bol to naj-
rýchlejší kôň v okolí a čoskoro  
sa chystal na preteky. Všetci do 
neho vkladali veľké nádeje.  
V ten deň ráno si ešte potréno-
val a onedlho už ho viezli na 
preteky. Keď sa odštartovalo, 
vyrazil plnou parou vpred. 
Keďže bol nováčik, všetci, čo 
ho ešte nepoznali, sa veľmi 
čudovali, no zároveň ho pod-
porovali. Behač pred seba niko-
ho nepustil.  
Už sa blížil k cieľovej rovinke, 
keď odrazu o niečo zavadil a 

Kôň, ktorý nevie behať 

Hráme sa  

s príslovkami 

Úlohou bolo vytvoriť po-
známku do žiackej knižky, v 
ktorej bude čo najviac príslo-
viek. Ak chcete, vyskúšajte si 
aj vy niečo podobné a svoje 
výtvory nám prineste alebo 
pošlite do redakcie Sysláka! 
 
Trafil spolužiačku do oka. Po-
vedal, že to bolo náhodou, keď 
sa snažil zďaleka trafiť kôš. 
Šibalsky sa pritom smial. 
 
 Lenka Komarová, 9. trieda 
 
Zďaleka hádzal pero. 
Naľahko to však bral. 
Poobede som mu to vrátila. 
Šibalsky sa mi smial. 
Spamäti som ho teda vyskúšala 
a náhodou som mu to zapísala. 
 
 Dávid Mička, 9. trieda 

spadol. Poranil si nohu, preto nemohol ďalej bežať. Mal však 
taký náskok, že aj chôdzou preteky vyhral.  
Majiteľ ho potom zobral k veterinárovi a ten povedal, že jeho 
zranenie je vážne a už nikdy nebude môcť behať. Potom Behača 
premenovali na Belka podľa jeho farby. Tak sa z neho stal kôň, 
ktorý nevie behať. Navždy si však pamätá svoje jediné preteky, 
ktoré vyhral. 
 Petra Jarošová, 7. trieda 

 

O dvoch kráľoch 

Lev a delfín sa jedného dňa stretli na brehu mora. Dohodli sa, že 
sa stanú priateľmi a že sa k sebe budú správať ako rovný s rov-
ným, pretože lev je vládcom zvierat žijúcich na súši, zatiaľ čo 
delfín vládne zvieratám v mori.  

Raz napadol leva divoký býk. „Braček delfín, zachráň ma!“ volal 
zúfalý lev. „Pomohol by som ti, keby som mohol,“ povedal del-
fín. „Ale tak ako ty nemôžeš rozkazovať v mojom vodnom krá-
ľovstve, tak ja nemôžem rozkazovať v tvojom kráľovstve na sú-
ši.“ 

O pyšnom havranovi 

Havran našiel na zemi pávie perá a pripadali 
mu také krásne, že si ich nalepil na svoj chvost. „Teraz som naj-
krajší zo všetkých vtákov!“ volal nadšene široko ďaleko. „Som až 
príliš krásny na to, aby som žil s havranmi. Budem žiť s pávmi!“  

Pávom sa však nepáčil príchod votrelca, a tak začali do havrana 
ďobať, až sa mu z chvosta krásne pávie perá odlepili. Havran sa 
veľmi zahanbil a neostávalo mu nič iné, než sa vrátiť späť k hav-
ranom. Tí ho však už nechceli mať pri sebe a posielali ho preč: 
„Toto ťa aspoň naučí nevyvyšovať sa nad ostatných!“ 

 

 Sára Pavlovičová, 5. trieda 



19.1.2014 (prvý deň)  Je 12:15, vyrá-
žame. V autobuse je nálada dobrá, 
aj keď väčšina z nás ešte „spí“! Vše-
tci sme sa ale tešili na hotel a zajtra 
aj na svah.  Po dvoch hodinách sme 
prišli do hotela, kde nás privítal pán 
prevádzkar s čiernym psom Zojou. 
Pani učiteľky nás roztriedili do izieb 
a po vybaľovaní sme mali voľnú 
aktivitu, väčšina ľudí bola na izbách 
alebo na chodbe. O 18:30 sme mali 
na večeru mäso s ryžou. Po večeri 
sme išli do spoločenskej miestnosti 
a tam nás pani učiteľky oboznámili 
z pravidlami na svahu. 

20.1.2014 O 7:00 si už všetci za stol-
mi v jedálni  vychutnávame raňajky. 
Po dobrých raňajkách sa ideme pre-
zliecť do lyžiarskeho a hor sa na 
svah. Do lyžiarskeho strediska Ja-
senská dolina nás berie SKIBUS (aj 
s wifi, na ktorú sa skoro každý pri-
pojil). Na svahu sme si dali rozcvič-
ku a vyšli si kúsok na kopec, aby 
sme pani učiteľkám ukázali, ako sa 
vieme lyžovať. Podľa toho, ako sme 
zjazdili kopec, nás pani učiteľky 
rozdelili do skupín. Žltí boli tí, ktorí 
už išli hneď na vlek, oranžoví boli 
„skoro polienka“, ktorým pani uči-
teľka vysvetlila, ako sa používajú 
palice a potom mohli ísť tiež lyžo-
vať na vlek, a červení boli „totálne 
polienka“, teda začiatočníci. 
O 12:30 sme si dali obed v stredisku 
a po oddýchnutí sme ďalej lyžovali. 
O 16:00 sme sa pobrali do hotela, 
vysušili sme sa, osprchovali 
a nachystali na večeru. Po večeri 
sme mali voľný program. 

21.1.2014 Dnešné ráno prebehlo 
rovnako ako včerajšie. Žltí aj oran-
žoví už jazdili na vleku a pomaly sa 

Lyžiarsky výcvikový  

kurz u dvoch bosoriek 

 

pripájali aj niektorí červení. Už na hoteli po večeri sme si 
všetci posadali k baru, na gauč alebo sledovali TV. 

 22.1.2014 Zase sme boli na svahu. Terén bol dosť vyšmý-
kaný, ale lyžovali sme už všetci. Večer bola diskotéka, na 
ktorej sa (snáď) každý dobre bavil. V bare, ktorý bol otvo-
rený každý večer, si stále niekto niečo kupoval. Väčšinou to 
bolo zázvorové pivo. Niektorí hrali pingpong 
v spoločenskej miestnosti s (mladým) kuchárom, kde bola 
telka, gauč a aj nejaké hračky. 

 23.1.2014 Dnes výnimočne sme mali raňajky o 8:30 
a odchod na svah o 11:00. Po príchode na svah sme sa boli 
naobedovať a potom nás čakal závod. V závode sme boli 
rozdelení podľa pohlavia. Dievčatá išli prvé, chalani po 
nich. Vlastne to ani nebol závod. Len sme sa mali spustiť 
rovno dole kopcom. Pani učiteľky nám to stopovali. 
Z dievčat vyhrala 1. miesto Petra Jarošová zo 7. triedy 
a z chalanov vyhral Adrián Juliny z 8. triedy. Po závode 
sme sa ostali ešte lyžovať až do 16.00. 

24.1.2014 (posledný deň) Už sme sa všetci tešili domov, aj 
keď predĺžený lyžiarsky by bol super. Ráno sme si už 
v lyžiarskom oblečení pripravení poslednýkrát lyžovať po-
dávali veci do autobusu. Pri odchode sme sa rozlúčili 
s pánom prevádzkarom a odprevadila nás aj fena Zoja, 
ktorá vytrhla jednému z chalanov rukavicu z ruky 
a nechcela ju vrátiť. Po dlhej naháňačke ju chalani získali 
späť. Poslednýkrát sme zamávali a šli sme ešte na svah. Po 
poslednej lyžovačke sme sa pobrali naspäť domov. Za celý 
lyžiarsky výcvik, ktorý sme si s radosťou užili, môžeme 
ďakovať pani učiteľkám Karin Kusovskej a Dagmar Petlá-
kovej.  

 Barbora Julinyová, 8. trieda 

 

Beseda s 

cestovateľom 

j. kopečným 

Aj tento rok nás v škole prišiel navštíviť 
pán Kopečný, ktorý veľmi rád cestuje a 
rád sa o svoje zážitky s nami podelí.  

Tento rok to boli zaujímavé zážitky o jeho 
ceste po Thajsku, kde navštívil pekné par-
ky, pamiatky, ale aj školy.  Dozvedeli sme 
sa o tejto krajine veľa nového. Sme zveda-
ví, kam sa pán Kopečný vyberie na svoju 
ďalšiu cestu. 

Sabína Páleníková, 9. trieda 

Mikuláš a besiedka pre seniorov 

Ako každý rok, aj tentoraz k 
nám do školy zavítal Mikuláš v 
sprievode čerta aj anjela, aby 
nás potešil drobnými sladkos-
ťami. Malí žiaci mu zarecitovali 
a zaspievali, z čoho mal Mikuláš 
veľkú radosť, takže dúfame, že 
príde aj na budúci rok. 

Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa v kultúrnej sále uskutočnil program 
pre seniorov, ktorý pripravili žiaci našej školy pod vedením pani uči-
teliek. Program s názvom Čarovné svetlo sa všetkým veľmi páčil. 
Žiaci v ňom recitovali, spievali, tancovali a dokázali, že sú naozaj ta-
lentovaní. Celý program išiel ešte raz 9. 12., tentoraz pre našich rodi-
čov, ktorým sa tiež veľmi páčil. 

 Laura Némethová, 8. trieda a Nicol Mladá, 9. trieda 

 


