
Letné recepty 

Zeleninové rizoto 

Konečne je tu leto a na záhrade nám na slnku dozrievajú chutné jahody, maliny, 
čučoriedky, ale aj zdravá mladá zeleninka. Všetci vieme, že práve takáto zelenina zo 
záhradky má najviac vitamínov. Kto ju nemá rád surovú, nech vyskúša chutné 
zeleninové rizoto. V horúcich dňoch vás zasa osvieži vlastnoručne pripravený 
čučoriedkový koktail, ktorý je hotová vitamínová bomba! Prajeme vám dobrú chuť! 

Potrebujeme: 

1 väčšiu cibuľu, 3 mrkvy, 2 petržleny (vňať si odložíme),      
2 hrste zeleného hrášku, 1 hrsť sušených húb (nemusia byť), 
1,5 pohára dlhozrnnej ryže, vodu, soľ, mleté čierne korenie, 
vegetu, olej 

Ako na to: 

Ak použijeme hríby, pred varením ich necháme spariť (zalejeme horúcou vodou a prikryjeme). Na oleji 
opražíme nakrájanú cibuľu, pridáme na malé kocky nakrájanú mrkvu a petržlen, potom hrášok. 
Podlejeme vodou a chvíľu podusíme, kým sa voda neodparí. Potom pridáme ryžu, osolíme, okoreníme 
a posypeme vegetou. Napokon pridáme hríby a zalejeme vodou. Pod pokrievkou pri miernej teplote 
dusíme, až kým nie je voda odparená a ryža mäkká. Podávame posypané strúhaným syrom a nasekanou 
petržlenovou vňaťou. 

„Čučohustý“ koktail 

Potrebujeme: 

2 až 3 šálky čerstvých čučoriedok, vodu, trstinový cukor, 
plnotučné mlieko, 
kocky ľadu 

Ako na to: 

Č u č o r i e d k y 
vysypeme do vyššej 
nádoby a ponorným 
mixérom s trochou 
vody rozmixujeme. 
V troške teplej vody 
necháme rozpustiť 
c u k o r  a  k eď 
ochladne, prelejeme 

k čučoriedkam. Podľa potreby dolejeme mliekom a 
pridáme pár kociek ľadu. Ihneď podávame. 

 B. Julinyová, 8. trieda a L. Heráková, 9. trieda 
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Budete nám chýbať, baby! ☺ 

Milí čitatelia Sysláka, 

určite sa už neviete dočkať začiatku letných prázdnin. Po celoroč-
nom učení sa prišiel čas oddýchnuť si, ale aj vyblázniť sa pri vode, v 
meste, v prírode, navštíviť nové miesta a stretnúť nových kamará-
tov. Posledné dni do prázdnin symbolicky odrátavajú aj naši deviata-
ci, ktorých už len dva mesiace prázdnin budú deliť od nového 
„štartu“ - od prvých dní na strednej škole. Držme im spolu palce, 
aby sa im splnili očakávania, ktoré do strednej školy vkladajú. A my 
ostatní aby sme sa po prázdninách všetci stretli odpočinutí a plní 
veselých zážitkov v našej školičke na Banke. A ak by ste sa počas 
prázdnin nedajbože nudili, môžete si na školu zaspomínať pri listo-
vaní nášho letného čísla. Želáme vám príjemné čítanie a krásne 
prázdniny! 

 Redakčná rada 

Školský rok sa nám už kráti 
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Letné recepty 

V tomto čísle nájdete: 

Základná škola s materskou školou Banka 4. číslo 
Školský rok 2013/2014    jún 2014 
  

Štyri ročné obdobia 

Blíži sa už koniec jari  
a leto prichádza, 
tešia sa naň mladí, starí, 
keď slnko vychádza. 
 
Leto pomaly odchádza  
a jeseň prichádza, 
farebné lístie opadáva, 
farebnú jeseň nám odovzdáva. 
 

 

Jesenné lístie pod snehom 
mizne 
a snehuliačik si len pískne. 
Detičky hneď pri ňom sú, 
mrkvičku mu donesú. 
 
Vonku sa zas otepľuje 
a sneh sa roztápa, 
slniečko sa na nás smeje 
a zima kričí: „Pá-pá!“  
  
S. Schmitt, A. Kovchar,  
L. Némethová a Z. Chalá-
sová,  8. trieda 

Dovidenia a 

ďakujeme! 

Tento školský rok bol zároveň aj po-
sledným rokom, keď na našej škole 
učila a našu školu viedla pani riaditeľka 
Mgr. Helena Hrdinová. Za všetkých 
žiakov aj učiteľov sa jej chceme poďa-
kovať za jej trpezlivosť, obetavosť, 
láskavosť, za to, že nás toho veľa nau-
čila. Vedela byť aj prísna, keď sme nie-
čo vyviedli, ale vždy bola spravodlivá.  
Vždy sa vedela tešiť z našich úspechov 
a bola na nás hrdá, keď sme niečo do-
siahli. Dúfame, že sa medzi nás príde 
často pozrieť, ako sa nám darí ďalej. 
Pani riaditeľka, patrí Vám naše veľké 
spoločné ĎAKUJEME.  
 

 S. Schmitt, 8. trieda a L. Komarová, 
9. trieda 



25. apríla sa naši žiaci zapojili do každoroč-
ného upratovania obce Banka pri príležitosti 
Dňa Zeme.  

V apríli sa žiaci našej školy zúčastnili na pro-
jekte Máme radi Slovensko - Schooldance, 
keď zaslali do medzinárodnej súťaže tri vi-
deá. Ďakujeme všetkým, ktorí nás svojimi 
hlasmi podporili. Súčasťou projektu bolo aj 
obnovenie historickej tradície z našej obce - 
chodenia s „letom“. 

8. mája turistický krúžok s pani učiteľkou 
Šišanovou uskutočnil výstup na Tematín. 

9. mája sa všetci žiaci zúčastnili na účelovom 
cvičení v prírode. 

22. mája sa v našej škole konala beseda pre 
žiakov 5. a 6. ročníka o knihe Dafnis a 
Chloé s autorkou pani Beátou Panákovou a 
hosťami zo Slovenského rozhlasu. 

23. mája sa pre žiakov 2. stupňa konal kon-
cert skupiny AYA Trinásta komnata v Kine 
Fontána. Viac o koncerte sa dozviete na 
ďalších stránkach Sysláka. 

Zo života našej školy 28. mája sa naši žiaci zúčastnili pretekov O moraviansku 
venušu. 

29. mája uskutočnili žiaci 5. až 9. ročníka exkurziu do 
okolia Banskej Štiavnice.   

30. mája sa pri príležitosti MDD v našej škole už tradič-
ne konal nohejbalový turnaj.  

5.-6. júna sa deviataci symbolicky rozlúčili so základnou 
školou počas akcie Noc deviatakov v škole. 

10. júna sa žiaci 1. stupňa vybrali na exkurziu do ZOO 
Lešná. 

31. mája sa konal floorballový turnaj pre žiakov 1. stup-
ňa a 14. júna pre žiakov 2. stupňa. 
 

 S. Páleníková, 9. trieda 

 

Naše veľké aj malé 
mažoretky nás repre-
zentovali aj na Otvo-
rení kúpeľnej sezóny 
7. júna v Piešťanoch. 

 

 

 

Ôsmak Michal 
Lúčny získal Cenu 
poroty na výstave 
ISTROBOT 2014 s 
robotickou rukou 
Hand 4.0. 

V stredu 28. mája sa v ZŠ Moravany konal 
už 4. ročník atletických pretekov pre žiakov 
1. až 5. ročníka základných škôl O mora-
viansku venušu. Naši žiaci v konkurencii 
štyroch základných škôl obstáli veľmi dobre. 
Tu sú ich výsledky: 
Jessica Lee Yaxley zvíťazila v behu na 60 m 
dievčat 4. ročníka. V behu na 60 m chlapcov 
5. ročníka zvíťazil Bohuš Németh. 
V behu na 500 m chlapcov štvrtákov si ví-
ťazstvo odniesol Tadeáš Vailing.  
Druháčka Kristína Čunčíková zvíťazila v 
hode kriketovou loptičkou. V tej istej discip-
líne si víťazstvo za chlapcov-piatakov pripí-
sal Marek Lacko. 
V skoku dievčat do diaľky medzi piatačkami 
zvíťazila Vanesa Drahovská. 
Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za 

reprezentáciu našej školy a za prípravu žiakov ďakuje-
me pani učiteľkám 1. stupňa a pani učiteľke Jantovej. 

 N. Mladá, 9. trieda 

Preteky  

O moraviansku 

venušu 

Svet ohrozený vodou 

Bol normálny deň, ja a Tomáš sme išli do školy a zase som meškal. Keď som 
došiel do školy, ako vždy som uvidel Petra v bufete. Iba som ho pozdravil a 
šiel som do triedy, pri dverách stál ako obvykle Gusto. Keď som vošiel do trie-
dy, zistil som, že dnes sa má konať v škole nejaké vystúpenie. Prešla prvá, dru-
há, tretia hodina a počas štvrtej, počas vystúpenia kúzelníka, som si všimol 
niečo nezvyčajného. Počul som vonku vrtuľníky a vojenské transportéry, ale 
všimli sme si to len Gusto, Peťo, Tomáš a ja, ostatní boli ohromení trápnym vystúpením kúzelníka.  
Začala sa prestávka a my štyria sme išli na WC, tam sme sa pozreli cez malé okienko von. To, čo sme vi-
deli, tomu sme sami neverili. Pred školou stálo sedem transportérov a štyri helikoptéry. A po celej dedine 
ďalšie, v rozhlase hlásili niečo o vode, no veľa sme nepočuli. Keď sme vybehli von z WC, nikoho v škole 
nebolo. Predný vchod bol zamknutý a od brány práve odchádzalo posledné auto s našou triedou. Keďže 
dvere boli z bezpečnostného skla, nemohli sme ich vyraziť. Vedeli sme, že sa musíme dostať von. Zrazu 
sme počuli školníka na učiteľskom WC kričať o pomoc. Pokúsili sme sa teda vyraziť staré dvere. Keď sa 
nám to podarilo, otvorili sme okno a vyliezli sme von. Pred školou bolo asi 40 cm vody. Celá roľa bola už 
pod vodou. Okolo plávali noviny, v ktorých stálo: „Prezident Kiska evakuuje celé Slovensko do tábora v 
Alpách. Celý svet sa potápa!“ Boli sme v šoku. Musíme sa čo najrýchlejšie dostať na letisko! 
Pri obchode sme uvideli terénne auto, lenže bolo zamknuté. Našiel som kameň a vyrazil som okno. Kľú-
čiky boli vnútri, čo sa mi zdalo divné, ale teraz to bolo jedno... Keď sme auto naštartovali, školník navr-
hol, aby sme hneď išli na staré letisko. Voda rýchlo stúpala. Ešteže terénne auto ju zdolalo. Letisko sme 
našli síce uzavreté, ale videli sme na ňom štvormiestny vrtuľník. Museli sme sa cez kanál dostať do budo-
vy letiska, lebo vchody boli uzavreté. Hneď po prvej minúte v kanáli sme narazili na problém. Boli tam 
mreže, ktoré dokázali zdvihnúť len dvaja ľudia, tak som ich so školníkom nadvihol. Gusto a Peter už boli 
na druhej strane, keď mi privrelo nohu do mreží. Strašne to bolelo a voda už stúpala k mojej hlave. Škol-
ník teda zodvihol zo všetkých síl mreže. Vytiahol som rozmliaždenú nohu, no mreže sa už neudržali. 
Školníka zaplavila voda a už sme ho nevideli.  
Museli sme pokračovať, vyliezli sme z kanála a bežali k vrtuľníku. Blížila sa k nám dvadsaťmetrová vlna, 
museli sme okamžite odletieť. Ja som však lietať nevedel! Tak som stlačil jeden gombík, taký červený, a 
vrtuľa sa spustila. Pri počítačových hrách som sa naučil vzlietať, takže to bolo potom už ľahké. Keď sme 
už leteli, všimol som si, že máme málo benzínu. Po dvoch hodinách by sme mali pristáť! Ale nevedeli sme 
kam. Potom sme uvideli nemocnicu. Napadlo ma, že mi konečne ošetria moju zranenú nohu. Keď sme 
pristáli, bolo ticho, veľké ticho. Prestalo pršať, keď sme začuli v nemocnici ľudí. S námahou sme zliezli 

schody dolu. Boli sme zachránení! 
 D. Mička, 9. trieda Nohejbalový turnaj 

Ako každý školský rok pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa aj tento rok konal na našej škole no-
hejbalový turnaj. Na férový priebeh turnaja dohliadali zástupcovia Nohejbalového klubu Banka. Súťažilo 
päť tímov, v ktorých boli zastúpení žiaci 4. až 9. ročníka. Hoci bolo studené počasie, hráčov ani povzbu-
dzujúcich spolužiakov to neodradilo. V rozhodujúcom finálovom súboji sa športové šťastie priklonilo na 
stranu tímu v zložení M. Matějka, A. Juliny a P. Baďura z 8. triedy. Z druhého miesta sa tešili D. Ludwig, 
M. Jančár (7. trieda) 
a P. Vnenčák (9. 
trieda). Tretie mies-
to obsadil tím štvr-
tákov v zložení T. 
Vailing, L. Schmitt 
a R. Buchman. Ví-
ťazom srdečne bla-
hoželáme! 
 
L. Heráková a S. 
Páleníková, 9. trie-
da 



Vtipy  

30.4.  Anastázia - gréckeho pôvodu, znamená vzkriesená 
7. 5.  Monika - gréckeho pôvodu, znamená osamelá, jediná 
15. 5. Sofia - gréckeho pôvodu, znamená múdrosť 
4. 6. Lenka - buď z Helena, čo znamená svetlo, alebo Magdaléna - pochádzajúca z mesta Magdala 
5. 6. Laura - má latinský pôvod a znamená vavrínový strom 
7. 6. Róbert - meno nemeckého pôvodu, jeho význam je slávny 
16. 6. Bianka - je germánskeho pôvodu, odkiaľ sa prevzalo do taliančiny, znamená biela, čistá 
25. 6. Olívia - má latinský pôvod a znamená pestovateľka olív 
25. 6. Tadeáš - pochádza z hebrejčiny a v preklade znamená šikovný, odvážny 
29. 6. Peter, Petra - gréckeho pôvodu, znamená pevný (pevná) ako skala 
15. 7.  Henrich - germánskeho pôvodu, znamená vládca domu 
21. 7.  Daniel - hebrejského pôvodu, znamená Boh je sudca 
4. 8. Dominik - je latinského pôvodu a znamená patriaci Pánovi 
11. 8. Zuzana - má hebrejský pôvod a znamená ľalia alebo lotos 
2. 8. Augustín - je latinského pôvodu a znamená majestátny 
23. 8. Filip - má grécky pôvod a znamená milovník koní 
29. 8. Nikola - pochádza z francúzštiny a znamená víťazstvo 

 L. Komarová a N. Heráková, 9. trieda 

Mišo príde na parkovisko a zbadá, že do jeho 
auta ktosi nabúral. Za stieračom však nájde 
odkaz. Číta:  
„Keď toto píšem, sleduje ma asi tucet ľudí. 
Myslia si, že sem píšem svoje meno, telefón a 
číslo poistky. Ale nepíšem...“ 

Partizáni chytia troch Nemcov a začnú ich 
vypočúvať:  
„Ako sa voláš?“ 
„Was?“ 
„Aha, tak ty sa voláš Was. Píšem si. A ty sa 
ako voláš?“ - otočí sa k druhému.  
„Was?“ 
„Aha, bratia Wasovci! A ty sa ako voláš?“ - 
otočí sa k ďalšiemu.  
„Was?“ 
Partizán mu jednu vrazí, Nemec sa chytí za 
líce a zabedáka:  
„Warum?“ 
„No vidíš,“ hovorí partizán, „mňa neoklameš. 
Píšem si - Warum.“ 

Blondínka telefonuje: 
„Haló! Hasiči? Príďte rýchlo, horí 
nám dom!“ 
„V poriadku, slečna. A ako sa k vám dostaneme?“ 
„Vy už nemáte to veľké červené auto?“ 
 
Prečo blondínka nevie upiecť koláč z dvojitej dávky 
podľa receptu? 
Lebo rúra sa nedá rozpáliť na 500°C. 
 
Šéf hovorí sekretárke-blondínke: „Máme nový tre-
zor. Číselná kombinácia sú štyri päťky.“ 
„A v akom poradí ?“ pýta sa blondínka. 
 
Blondínka sa chváli kamarátke: „Mám dve krásne a 
šikovné deti. Dve z piatich - to vôbec nie je zlé!“ 

Móricko kričí: „Mami, zabil som tri muchy. 
Jedného samčeka a dve samičky!“ 
„A ako vieš, či to boli samčeky alebo samič-
ky?“ čuduje sa mama. 
„No, tá jedna sedela na fľaši od piva a tie dve 
ďalšie na zrkadle.“ 

V noci o druhej niekto kričí na spiacom sídlisku:  
„Poďte ma roztlačiť! Pomôžte mi, roztlačte ma!“ 
V jednom byte sa zobudí manželka a buntoší man-
žela:  
„Vstávaj a choď roztlačiť suseda na aute. Aj on ti zo 
dva razy pomohol, keď si mal slabú autobatériu.“  
Muž sa neochotne oblečie a ide dole ku autám. Tam 
nikoho nevidí.  
„Sused, kde ste?“ 
„Tu, na ihrisku, na kolotoči!“ 

Letný kalendár mien 

Hľadáme talenty 

Ak sa niekto spýta žiaka, ako sa 
cíti v škole, je to jednoznačná 
odpoveď, že nie veľmi dobre.  Ja 
však musím povedať, že do ško-
ly chodím rada. Aj keď som na-
vštevovala školu od prvého roč-
níka až po siedmy na Ukrajine. 
Môj príchod na túto školu zna-
menal pre mňa veľké zmeny. V 
prvom rade som sa musela učiť 
novú reč, slovenský jazyk, čo 
nebolo veľmi ľahké. Nové pra-
vidlá pravopisu, nová slovná zá-
soba. S tým, samozrejme, súviseli 
aj jazykové problémy v ostatných 
predmetoch. Snažila som sa všet-
ky úlohy zvládnuť. Veľmi mi pri 
tom pomáhali učitelia svojou 
trpezlivosťou a ohľaduplnosťou. 
Aj moji noví spolužiaci mi 
ochotne pomáhali s učivom.  

Niekedy sa mi to zdalo veľmi 
ťažké a bála som sa, že to ne-
zvládnem. Neskôr som sa už 
zaradila medzi dobrých žiakov. 
Páči sa mi, že v škole môžem 
pracovať v krúžku Mladí záchra-
nári. Vďaka našej pani učiteľke 
Kusovskej je tam vždy príjemná 
atmosféra. Veľa sa zabávame, ale 
aj naučíme. Veľmi sa mi páči, 
keď s pani učiteľkou chodíme do 
útulku venčiť psíkov. Ony sú 
nám za naše návštevy veľmi 
vďačné. 

Dnes je mojím obľúbeným pred-
metom slovenský jazyk. V ňom 
dosahujem dosť dobré výsledky. 
Horšie je to s matematikou. S 

Ako sa cítim v 

škole 

niektorými príkladmi si neviem rady. Dúfam však, že 
raz si dokážem aj v tomto predmete zlepšiť známky. 

Radi chodievame cez víkendy na turistické vychádzky. Naším obľú-
beným miestom je Ahoj, kde si opekáme a je tam vždy veselo. To 
všetko je dôvodom, prečo mám túto školu rada. A preto môžem 
povedať, že sa v škole cítim veľmi dobre! 

 A. Kovchar, 8. trieda 

 

Našu školu navštevujem už 7 rokov. 
Nechodila som sem od prvej triedy, 
prišla som z Česka. Mala som obavy, 
či sa mi noví spolužiaci nebudú 
smiať, že som Češka. Prvé dni som 

nevedela, či mám chodiť do školy s radosťou, alebo sa mám každé-
ho dňa obávať. Našťastie ma zobrali do kolektívu v pohode.  

Sme dobrý kolektív. Nehádame sa, ani sa neurážame. Ráno vstávam 
s nadšením, že idem do kolektívu, ktorý ma uznáva. Cez prestávku 
som niekedy ako odtrhnutá z reťaze. Príde mi divné, keď aj cez 
prestávky, keď sa môžeme trochu pobaviť, tak máme sedieť na 
svojich miestach a byť ticho ako cez hodiny. Tiež mi príde divné 
pravidlo, že ani cez prestávku nesmieme používať mobily ani MP3 
prehrávače. Podľa mňa by to malo platiť len cez vyučovacie hodiny. 

 Keby som mala vypísať všetky veci, ktoré mi v škole vadia, tak pí-
šem do svojich pätnástych narodenín. Tak vymenujem aspoň tri 
výhrady. Jedna z nich sa týka obedov v našej jedálni. Po prvé, máme 
mini jedáleň. Ale, že naozaj mini. To aj moja izba je väčšia. A po 
druhé, obedy nám dovážajú z inej školy. A mne osobne moc nechu-
tia. Polievky nie sú vôbec dobré. Na pitie dostávame skoro stále čaje 
a ku hlavnému jedlu nejaké jogurty.  

Druhá výhrada, ktorú mám, sú výlety. Stále len múzeá, kaštiele a tak 
podobne. Nič s prespávaním. Preto som rada, že naša triedna nám 
navrhla, že pôjdeme na vlastný triedny výlet, kde budeme môcť aj 
prespať. Tieto výlety sa mi páčia. Je na nich sranda aj dobrodruž-
stvo.  

Posledná moja výhrada je, že nemáme telocvičňu. Viete, čo je to 
byť bez telocvične? Proste niečo hrozné. Keď je škaredo, tak nemô-
žeme hrať futbal ani nohejbal, no proste nič. Musíme sa tlačiť v tej 
malej chodbe, kde neustále hráme ping-pong. Dúfam, že sa na našej 
škole v budúcnosti veci zmenia k lepšiemu, aj keď ja už tu budem 
posledný rok.     
 S. Schmitt, 8. trieda 



Výlet do ZOO Lešná 

Dňa 10. júna bol celý 1. stupeň na výlete v ZOO Lešná. Keď pani učiteľka išla 
kúpiť vstupenky, počkali sme chvíľku pred vchodom. Pani učiteľka nám rozda-
la vstupenky a všetci sme sa nahrnuli dovnútra. Hneď pri vchode stál automat 
na pamätné mince. Boli tam na výber tučniaky a ary, ja som si vybrala tučniaka. Išli sme ďalej a uvi-
deli sme veľa druhov vtákov. Bolo to veľmi zaujímavé. Potom sme išli ďalej a boli tam zebry a žira-
fy. Bolo tam veľmi veľa zaujímavých zvierat. Teším sa, keď tam znovu pôjdem. 

   S. Petláková, 4. trieda 

V utorok 10.6. sme celý prvý stupeň boli na výlete v ZOO Lešná. Vošli sme dovnútra a sadli sme si 
na lavičky a nadesiatovali sme sa. Ako prvé zvieratá sme videli zebry a žirafy. Postúpili sme ďalej a 
videli slony. Vedľa boli kengury a tulene. Potom sme vyšli na vysoký kopec a videli sme veľké terá-
rium, v ktorom bol dažďový prales. Išli sme po schodoch dole a tam boli akváriá, v ktorých boli 
ryby a raje. Nakoniec sme sa išli naobedovať a išli sme k východu. Bol tam obchod so suvenírmi. 
Všetci sme sa rozbehli nakupovať darčeky pre rodičov a súrodencov. Keď si všetci nakúpili, čo 
chceli, tak sme išli k autobusu a cestovali sme domov. 

                                                               E. Bednárová, 4. trieda 
V ZOO 

Na minulý utorok 
máme veľký zážitok. 
Boli sme my v ZOO, 
dobre nám tam bolo. 
Videli sme zvieratá, 
plazy, ryby aj vtáčatá. 

Boli tam aj opice, 
tie skákali velice. 
A pán tuleň krásne ležal, 
zo slniečka bronz nachytal. 
Žirafy, slony a krokodíl, 
ktorý by rád plával v rieke Níl. 

Radi sme vás videli, 
pekný výlet sme mali. 
 
 A. Hanic, 4. trieda 

Naše ďalšie aktivity 

Dňa 27. 5. sa uskutočnila dopravná súťaž. Ako prvé 
sme si vyskúšali jazdu na bicykli. Najprv sme prechádza-
li cez kužele, potom sme museli chytiť ľavou rukou re-
tiazku a bicyklovať sa do kruhu, ďalej nasledovali hrbo-
ľaté lavičky. Prešli sme pomedzi kolíky, ktoré boli posta-
vené do osmičky, a nakoniec sme museli dobre zaparko-
vať. Druhá časť bola ľahšia. Písali sme test, v ktorom 
boli otázky, ktoré zahŕňali dopravné značky, cesty na 
bicykli a podobne. Tento test nám skontrolovali policaj-
ti. V tretej časti sme mali povedať, čo na danom bicykli 
chýba. A nakoniec bolo vyhlasovanie výsledkov. Umies-
tnili sme sa na peknom treťom mieste. 

 T. Trakalová, 4. trieda 

23. 5. sme sa zúčastnili výchovného koncertu v Kine 
Fontána. Koncert sa volal Trinásta komnata. O dro-
gách, ktoré prirovnal k trinástej komnate, rozprával a 
spieval spevák skupiny AYA. Všetko bolo doplnené 
obrázkami, ktoré sa premietali na plátno. Koncert sa 
nám veľmi páčil. 

 L. Schmitt, 4. trieda 

Lemur zo ZOO Lešná 

 Martin Chalás, 3. trieda 

Zvieratká v ZOO 

 M. Čárska, 2. trieda 

Exkurzia  

29. mája sme v dobrej nálade vyrazili na 
školskú exkurziu do okolia Banskej Štiavni-
ce. Hneď na úvod exkurzie začalo pršať, ale 
kým sme prišli do cieľa, obloha sa vyjasnila a 
dokonca vykuklo aj slnko. Našou prvou za-
stávkou bolo Banské múzeum v prírode. 
Nachádza sa neďaleko Banskej Štiavnice a je  
jediné svojho druhu na Slovensku. Kedysi sa 
v bani Bartolomej ťažilo zlato aj striebro, ale 
dnes je to už iba múzeum. Najskôr sme si 
pozreli krátky film o práci v bani. Potom 
sme nafasovali prilby a srandovné pršiplášte, 
ktoré nám všetkým boli veľké. Aspoň mne 
prilba stále padala z hlavy. Do dvojíc nám 
dali po jednej baterke a mohli sme vyraziť, 
presnejšie povedané sfárať do bane.  
Ak by som mala popísať baňu jedným slo-
vom, bolo by to slovo tma. Predstavte si 
mokré klzké rebríky pod nohami, po kto-
rých chodíte celý čas zohnutý, lebo hrozí, že 
sa hlavou tresknete do stropu. Niektorým sa 
v bani páčilo, ale mne veľmi nie, keďže sme 
museli chodiť tmavými a úzkymi chodbami. 

Vôbec nezávidím baníkom, ktorí tam museli byť celý 
deň. V bani sa mi najviac páčila fotka mesiaca v splne na 
záver prehliadky. Náš divný sprievodca nám povedal, že 
ju môže vidieť len ten, kto aspoň raz sfáral do bane. Na 
fotke bol holý zadok baníka, ktorý žiaril ako mesiac.  
Potom sme sa presunuli do kaštieľa vo Svätom Antone. 
Pozreli sme si kaštieľ, v ktorom bol celkom pekný starý 
nábytok a obrazy. Všetkých zaujal hlavne porcelánový 
nočník s umelým hovienkom :-) Po prestávke strávenej v 
zámockom parku a blízkom bufete sme sa ešte vybrali k 
Počúvadlu. Je to také umelé banské jazero - tajch. V mi-
nulosti slúžilo na pohon zariadení v bani. Urobili sme si 
okolo neho prechádzku. A to už bol koniec našej tohto-
ročnej exkurzie. Myslím, že bola vydarená. 
 
 Lenka Komarová, 9. trieda 

Už sa pomaličky končí školský rok a tým sa končí aj príbeh 
nášho kolektívu – 9. triedy. Za tie roky, čo sme boli spolu, 

sme toho zažili veľmi veľa. Každý rok bol svojím spôsobom zaujímavý. Prežili sme 
veľa pekného, veľa sme sa naučili, veľa zabudli, ale aj tak v tých hlavách niečo máme. 
A môžeme povedať, že sme boli dobrý a súdržný kolektív. Vždy sme sa zastali jeden 
druhého, aj keď spravil veľkú hlúposť. Naše triedne pani učiteľky Zatkaliková, Königová, 
Bolješiková, Kuliková, Pagáčová a terajšia pani 
učiteľka Cíbiková to s nami nemali nikdy ľah-
ké. Nepatrili sme medzi tých najlepších žiakov, 
ale určite sme boli rekordmani v „prúseroch“. 
Aspoň budeme mať raz na čo spomínať!  

Sme radi, že sme to v zdraví prežili, a že to 
s nami pani učiteľky vydržali. Teraz pôjde kaž-
dý z nás vlastnou cestou a veríme, že sa nám 
v živote bude dariť. Naučili sme sa, že sa ne-
máme vzdávať, aj keď život nie je vždy len 
dobrý. Záleží na nás, či vydržíme a nájdeme si 
v ňom svoje miesto. 

 L. Komarová a N. Mladá, 9. trieda 

Lúčia sa s nami 

deviataci 


