
Letné recepty 

Jahodové smoothie 

Máte radi smoothie? Viete vôbec, čo to je? Nie je to džús, koktail ani milkshake, 
kde je hlavnou zložkou mlieko, do ktorého pridávate nejaké ovocie, napr. jahody. Pri 
príprave smoothie do mixéra putuje celé ovocie (okrem šupky a kôstky). Ak nemáte 
špeciálny prístroj na smoothie, nevadí, môžete si ho vyrobiť aj v klasickom mixéri 
alebo pomocou ponorného mixéru. Je plné vitamínov a v horúčave vás osvieži.  

Potrebujeme: 

2 plné šálky čerstvých jahôd, 1 broskyňu bez kôstky, 1 
biely jogurt, 1 šálku ľadu (pripravíme v mrazničke 
pomocou formy na ľad) 

Ako na to: 

Ovocie postupne pridávame do mixéra, mixujeme, kým 
nevznikne hladká zmes bez hrudiek. Potom pridávame 
po lyžiciach jogurt a napokon postupne ľad (ten by ste 
mali vopred rozdrviť na menšie čiastočky v inej 
nádobe). Podávame vo vysokom pohári so slamkou. 

Jablkovo-banánové 

smoothie 

Potrebujeme: 

1 banán, 1/2 šálky pomarančového džúsu alebo šťavy z 
pomarančov, 1/4 šálky mlieka, 1 jablko a 1/2 šálky ľadu 

Ako na to: 

Jablko a banán vopred nakrájame na menšie kúsky. Rozdrvíme 
ľad. Do mixéru nalejeme mlieko, pridáme ovocie a mixujeme 
dohladka. Potom prilievame pomarančovú šťavu. Napokon 
pridáme ľad. Pohár so smoothie ozdobíme plátkom pomaranča. 

 Natália Bednáriková, 6. trieda 

V tomto školskom roku sa s nami lúčia 
naše redaktorky Laura Némethová, Sara 
Schmitt, Anastasyia Kovchar, Zuzana 
Chalásová, Tereza Červeňanská a Petra 
Jarošová.  Zároveň sa s nami lúči aj 
zodpovedná redaktorka nášho časopisu, 
pani učiteľka Cíbiková. 

Budete nám chýbať, baby! ☺ 
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Milí Syslári, 

konečne sa priblížil koniec školského roka! Posledné písomky sú 
napísané, posledné známky zaokrúhlené a všetci už netrpezlivo ča-
káme na prvý prázdninový deň. Mnohých z nás čakajú dni plné sln-
ka pri mori, na horách alebo na dvore u babky, ale nech už to bude 
kdekoľvek, určite si ich užijeme, ako sa patrí. Zalistujte preto aj vy 
spolu s nami v júnovom — letnom čísle nášho časopisu a prečítajte 
si, čo všetko sme stihli v záverečnom štvrťroku školského roku 
2014/2015. A bolo toho naozaj dosť, pretože záverečné školské 
mesiace sú vždy časom výletov, exkurzií, rôznych aktivít a podujatí, 
z ktorých si spoločne odnášame zaujímavé zážitky, ktoré z nás robia 
nielen spolužiakov, ale najmä dobrých kamarátov. Takže, prajeme 
všetkým krásne prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom škol-
skom roku 2015/2016! 

 Redakčná rada 
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V tomto čísle nájdete: 

Základná škola s materskou školou Banka 4. číslo 
Školský rok 2014/2015    jún 2015 
  

Habakuky-básne 

Habakuky, 
zhotovené z dobrej ruky. 
Je tam veľká zábava 
od večera do rána. 
 
Rozprávok je plný dom 
a na dvore veľký zhon. 
Poviem vám to nabudúce 
dlhou cestou v autobuse.  

 Filip Sova, 3. trieda 

 

V Habakukoch, tam je fajn, 

je to krásny detský raj.  

Škriatok gúľa veľkými očami, 

tu ťa Habakuk iste očarí. 

Dom so suvenírmi ťa láka, 

určite sa bude tatovi páčiť 

tvoja nová praka! 

 Adam Stolárik, 3. trieda 

Na tento deň sme dlho čakali, 

do Habakukov sme sa vybrali. 

 

Slniečko nám svietilo, 

Rozprávkovo nás čakalo. 

 

Spisovateľ Dobšinský dostal 

rozprávkový dar, 

nám školákom ho odovzdal. 

 

Krásne rozprávky nás zaujali, 

poučenie sme si z nich vzali. 

 Roman Ročiak, 3. trieda 



30. apríla pomáhali naši žiaci pri stavaní má-
ja v obci Banka.  

5. mája sa žiaci prvého stupňa vybrali na 
dopravné ihrisko do Vrbového. 

13. mája sa tretiaci, piataci, šiestaci, siedmaci 
a ôsmaci testovali zo znalostí angličtiny v 
testoch English Star. 

14. mája sa vybraní žiaci prvého stupňa zú-
častnili súťaže Na bicykli bezpečne. 

15. mája sa v Nitre konalo finále súťaže Ja-
zykový kvet, kde naši piataci pod vedením 
pani učiteľky Šprlákovej získali tretie miesto 
v kategórii dráma za adaptáciu Shakespea-
rovho Hamleta v angličtine. 

20. mája pripravili pani učiteľky I. stupňa 
pre svojich žiakov aktivity ku Dňu mlieka. 

28. mája sa žiaci II. stupňa vybrali na exkur-
ziu na hrad Strečno spojenú so splavovaním 
Váhu na pltiach. Viac sa dočítate na ďalších 
stranách nášho časopisu. 

Zo života našej školy 29. júna sa pre siedmakov, ôsmakov a deviatakov konala 
prednáška s prezentáciou o Škandinávii pri príležitosti 
295. výročia narodenia Maximiliána Hella, Slováka, ktorý 
na dánskom ostrove Vardö pozoroval prechod Venuše 
popred slnečný disk. 

31. mája sa na školskom ihrisku konal florbalový turnaj 
pre I. stupeň a dňa 14. júna pre II. stupeň. 

2. júna nás naši žiaci reprezentovali na pretekoch O mo-
raviansku venušu. 

3. júna boli žiaci I. stupňa na výlete na Donovaloch v 
rozprávkovej dedine Habakuky. Reportáž vám prináša-
me na našich stránkach. 

5. júna pre našich mladších žiakov ku Dňu detí obec 
pripravila Začarovaný les na futbalovom ihrisku, kde ich 
čakali zaujímavé súťažné disciplíny, hry, skákací hrad aj 
malé občerstvenie. Druhostupniari Deň detí oslávili no-
hejbalovým turnajom, ktorý v spolupráci so školou 
usporiadal Nohejbalový klub obce Banka. 

6. júna nás naše mažoretky reprezentovali na Otvorení 
letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. 

18. júna sa deviataci rozlúčili so základnou školou na 
večierku, ktorý pre nich pripravili spolužiaci―ôsmaci 
pod vedením pani učiteľky Jantovej. Za organizáciu 
krásneho večierka ďakujeme pani riaditeľke a pani zá-
stupkyni, super diskotéku nám pripravil DJ Sonic. 

 Zuzana Chalásová a Anastasiya Kovchar, 9. trieda 

V utorok 2. júna sa v ZŠ Moravany konal 5. 
ročník atletických pretekov pre žiakov 1. až 
5. ročníka základných škôl O moraviansku 
venušu. Žiaci piatich základných škôl súťa-
žili celkovo v štyroch disciplínach. Našim 
žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej 
školy a za pekné výsledky, ktoré v pretekoch 
dosiahli. 
V behu na 500 m chlapcov piatakov zvíťazil  
Tadeáš Vailing.  
Druhák Tomáš Badáň zvíťazil v skoku do 
diaľky a získal 2. miesto za hod kriketovou 
loptičkou. 
Z tretieho ročníka nás úspešne reprezento-
vali Michaela Čárska (3. miesto v behu na 60 
m), Roman Ročiak (2. miesto v behu na 60 
m aj vo vytrvalostnom behu), Sofia Gažová 
(3. miesto vo vytrvalostnom behu), Filip 
Sova (3. miesto v skoku do diaľky) a Timo-
tej Seepersad (3. miesto v hode kriketovou 
loptičkou). 

Zo štvrtákov sa umiestnili na medailových pozíciách 
Martin Chalás (2. miesto vo vytrvalostnom behu ) a 
Matúš Vatrt (3. miesto v hode kriketkou).  
Piatak Lucas Schmitt získal pekné 2. miesto v behu na 
60 m a Roan Buchman 3. miesto v skoku do diaľky. Za 
prípravu žiakov na súťaž ďakujeme pani učiteľke Spru-
šanskej. 

 Sara Schmitt, 9. trieda 

Preteky  

O moraviansku 

venušu 

 

EKO-BÁSNICI 

1., 3. a 9. júna postupne prebehlo v našej škole žiakmi obľúbené ITV - integrované 
tematické vyučovanie. Každá trieda sa počas celého dňa zamerala na nejakú tému, 
napr. Deti celého sveta, Ako vzniká kniha, Nárečia Slovenska a pod. My ôsmaci sme mali tému ochrany 
našej planéty pred znečisťovaním. Robili sme rôzne aktivity a na záver sme v skupinách tvorili projekty. 
Jednou z úloh bolo vytvorenie eko-básne, pričom sme museli použiť nasledujúce slová: voda, vzduch, 
odpad, triedenie, ozón, Zem, otepľovanie, recykluj, freón, smog. 
Tu sú niektoré naše výtvory: 
 Tereza Červeňanská, 8. trieda 

Výsledky našich žiakov v testovaní 9 

Aj tento rok sa naši deviataci zúčastnili na celoslovenskom Testovaní 9, známejšom pod názvom Moni-
tor. Deväťdesiatpercentná úspešnosť v teste z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry môže žia-
kom umožniť vstup na vybranú strednú školu bez prijímacích pohovorov.  
Testy preverili nielen úroveň vedomostí našich žiakov, ale aj ich schopnosť porozumieť prečítanému 
textu, spájať súvislosti a logicky uvažovať.  
Sme hrdí, že spomedzi škôl piešťanského okresu dosiahli práve žiaci našej školy najlepšie výsledky. Na-
šim deviatakom k tomuto krásnemu úspechu blahoželáme a prajeme im, aby sa im rovnako dobre darilo 
aj v štúdiu na stredných školách. 
 
Slovenský jazyk a literatúra Matematika  
1. ZŠ s MŠ Banka - priemer školy 87,2   1.  ZŠ s MŠ Banka - priemer školy 97,3  
2. ZŠ sv. M. Goretti - priemer školy 86,0  2. ZŠ Brezová ul. - priemer školy 86,4  
3. ZŠ Brezová ul. - priemer školy 82,8  3. ZŠ Mojmírova ul. - priemer školy 77,5  
Celoslovenský priemer - 62, 6  Celoslovenský priemer - 52, 7  
 
Kompletné výsledky Testovania 9 si môžete pozrieť na stránke www.nucem.sk v sekcii Testovanie 9. 
 
 Mgr. Katarína Cíbiková 

 

Vody na Zemi stále menej a menej je, 

môže za to globálne otepľovanie? 

Trieď a recykluj, 

smogu sa vyvaruj, 

je to teda odpad riadny, 

pre náš vzduch aj ozón neporiadny. 

Freóny však vypúšťame, 

zrady na našej planéte sa dopúšťame. 

Máme toho veľa na rováši, 

ekológia nás za to raz vypráši. 

 

 tím „Mimoni“ 

Zem, na ktorej my žijeme, 

pomaly, ale isto ničíme. 

Znečisťujeme vzduch, takisto aj vodu, 

odpadmi zapĺňame našu pôdu. 

 

Ozón okolo planéty nás chráni, 

pred škodlivým otepľovaním nás brá-
ni. 

Zákerné freóny ho však ničia, 

vedia to aj tvoji rodičia. 

 

Smog je škodlivý pre naše pľúca, 

ľudské zdravie sa pri ňom rúca. 

Mal by si začať triediť a recyklovať, 

aby naša planéta mohla ďalej existovať. 

 tím „Šmoulovia“  



Vtipy  
Manželka sa pýta manžela na dovolenke: 
„Drahý, čo by som si mala obliecť dnes na 
pláž? Vieš, chcem, aby sa za mnou všetci ob-
zerali!“ 
„Skús lyžiarsku kombinézu!“ 

„Počul si to? Gejza umrel!“ 
„Nehovor! A ako?“ 
„No, doma na gauči si zapálil cigaretu a chytil 
sa od toho celý dom.“ 
„Zhorel? Chudáčisko, taká strašná smrť!“ 
„Nie, stihol vyskočiť z okna!“ 
„Aha, zabil sa pri páde...“ 
„Nezabil, predtým stihol zavolať hasičov a tí 
mu nastavili plachtu. Lenže z plachty sa odra-
zil späť do okna.“ 
„Tak predsa len zhorel!“ 
„Ale nie. Chytil sa rámu obloka a skočil dole 
do plachty. Lenže sa odtiaľ zasa odrazil a rov-
no na cestu!“ 
„Takže ho zrazilo auto, hrozné!“ 
„Nie, nezrazilo. Išiel práve kamión a Gejza sa 
od jeho plachty odrazil zasa do toho okna.“ 
„Do kelu, tak ako vlastne zomrel?!?“ 
„No, nakoniec ho zastrelili, lebo to už nikoho 
nebavilo.“ 

Rodičia prídu pre dieťa do škôlky. 
Slniečko svieti, deti sedia v piesku a hrajú sa na mo-
biloch. Učiteľka sedí na lavičke a drieme. 
„Haló, pani učiteľka!“ kričia znepokojení rodičia. 
„Nebojíte sa, že sa vám nejaké dieťa stratí, keď na 
ne nedávate pozor?“ 
„Ale nie,“ odpovedá učiteľka, „kam by chodili, keď 
wi-fi signál je len na pieskovisku?“ 
 

K slonovi prídu dva mravce a provokujú: 
„Hej, slon, poď sa s nami biť!“ 
„No určite, dvaja na jedného!“ 

 

Veľký nervák a totálny flegmatik si prenajmú spolu 
byt. Jedného dňa, keď sa nervák kúpe vo vani, vojde 
do kúpeľne flegmatik s pohárom, naberie doň vodu 
z vane a pomaly odíde. O minútu sa vráti, zase nabe-
rie do pohára vodu a odíde. Keď sa to po ďalšej 
minúte zopakuje, nervák sa rozkrič í : 
„Kam chodíš s tou vodou?“ 
„Len pokoj,“ hovorí flegmatik, „horí nám byt.“ 

V máji a júni sme v kalendári našli tieto zaujímavé dni: 

3. 5.  Medzinárodný deň slobody tlače - ...v tento deň si 
pripomíname, že nie všade vo svete majú novinári možnosť uverejniť svoj názor? V niektorých krajinách 
im za to stále hrozí väzenie alebo aj smrť. 
4. 5.  Medzinárodný deň hasičov - ...slávime ho na deň sv. Floriána, patróna hasičov? 
6. 5.  Medzinárodný deň bez diét - ...na anorexiu netrpia iba ženy, ale postihuje asi 20% mužov? 
12. 5. Svetový deň ošetrovateliek - ...v tento deň v roku 1820 sa narodila Florence Nightingalová, ktorá 
bola prvou ošetrovateľkou na svete a v anglicku založila a viedla školu pre ošetrovateľky? 
23. 5. Svetový deň korytnačiek - ...najdlhšie žijúcim tvorom na svete bola samica korytnačky slonej Har-
riet, ktorá žila od roku 1830 do roku 2006, teda dožila sa 176 rokov? 
1. 6. Medzinárodný deň detí - ...na Slovensku ho slávime od roku 1952, ale myšlienka oslavovať tento 
deň vznikla na konferencii vo švajčiarskej Ženeve už v r. 1925? 
21. 6. Medzinárodný deň skejtovania - ...oslavujeme ho od roku 2004 ako poctu umeniu akrobacie a 
jazdy na skejtborde? 
21. 6. Deň otcov - ...myšlienku oživiť pamiatku hrdinských otcov sa podarilo presadiť v roku 1966 v USA 
ako poctu bojovníkom v obidvoch svetových vojnách? 
27. 6. Svetový deň rybárstva - ...v tento deň sa stretávajú rybári na celom svete, aby si pripomenuli, aký je 
rybolov pre našu planétu dôležitý? V mnohých krajinách sveta predstavujú ryby hlavnú položku jedálneho 
lístka ich obyvateľov. 
29. 6. Medzinárodný deň Dunaja - ...jeho cieľom je uchovať čistotu druhej najväčšej európskej rieky?  
 Petra Jarošová a Monika Jankechová, 8. trieda 

Listujeme v kalendári 
VEDELI STE, ŽE...? 

Hľadáme talenty 

Zobudila som sa. Ako prvé som 
otvorila oči a v tom momente 
som počula, ako kvapky dažďa 
dopadajú na parapetnú  dosku 
okna.  

Povedala som si: „Super, ďalší 
úžasný deň.“ Samozrejme som to 
povedala ironicky. Vstala som, 
prešla som pár krokov a pozrela 
som sa do zrkadla. Prisahám, že 
som sa sama seba zľakla. Pod 
očami som mala olympijské kru-
hy a na hlave vtáčie hniezdo. V 
tej sekunde som zamierila do 
kúpeľne. Upravila som sa, pre-
zliekla a išla som sa dole do ku-
chyne naraňajkovať. Na stole 
som si našla okrem studenej pra-
ženice aj lístok od mamy. Na 
lístku bolo napísané: „Dobré 
ránko, súrne som si potrebovala 
odskočiť do mesta niečo nakú-
piť. Nechcela som ťa budiť, na-
raňajkuj sa, ľúbim Ťa, Tvoja ma-
ma ♥.“ 

Sadla som si a začala som jesť 
studené raňajky. Keďže bola so-
bota a nemala som čo robiť, zo-
brala som do ruky telefón a 
hneď sa mi na displeji objavila 
kolónka, v ktorej stálo, že mi 
zostáva 5% baterky. Vzdychla 
som si a s nervami som ho išla 
napojiť na nabíjačku. Skúsila 
som obvolať pár mojich kamará-
tov, LENŽE každý sa vyhovoril 
na to, že sa mu nechce, alebo nie 
sú doma, alebo mi to pre istotu 
nikto nedvíhal. 

Ako som objavila 

hrobku 

Sadla som si na sedačku a začala som rozmýšľať,  
čo budem dneska robiť.  O pár minút som počula, 
ako niekto odomyká dvere. Našťastie to bola mama. Porozprávali 
sme sa, mama upiekla kura, najedli sme sa, obliekla som si pršiplášť 
a išla som sa pozrieť, čo je nového v našej záhrade. Prešla som asi 
každý kúsok zeme, obišla som každý strom. Našťastie prestalo pr-
šať a počasie sa trošku ustálilo. Lenže ja som sa stále nudila, keď 
vtom som zazrela veľkú dieru v našom starom plote. Na druhej 
strane plota bol hustý les. Samozrejme, to by som nebola ja, keby 
som to nešla preskúmať. Prešla som cez plot a ocitla som sa v lese. 

Niečo mi hovorilo, že mám pokračovať ďalej. Svoj vnútorný hlas 
som poslúchla a pokračovala som ďalej, aj keď som bola presvedče-
ná o tom, že to bola poriadna blbosť. Predo mnou stálo asi sto stro-
mov. Dala som si ruku do vrecka a vytiahla z vrecka starú modrú 
voskovku. Tou som si označovala stromy, aby som potom trafila 
naspäť domov. Prešla som asi dvesto metrov. Ako som si vykračo-
vala, zakopla som o niečo podobné kameňu. Len čo som sa pozvie-
chala zo zeme, padli mi oči na starý, machom obrastený pomník. 
Priznám sa, bála som sa, ale zase ma pochytila tá prekliata zveda-
vosť. Keď som chcela zoškrabať rukou ten mach a prečítať, či na 
pomníku nie je napísané nejaké meno, vtom akoby niečo za mnou 
stálo. Vietor medzi listami previeval a vydával šumivý zvuk. Obrátila 
som sa, ale nikto tam nebol. Prišlo mi to čudné. Zase som sa obráti-
la a v momente, keď som si chcela prečítať to meno, mala som 
opäť pocit, že za mnou niekto stojí. Začula som vytie vlkov. Zľakla 
som sa a začala som utekať. V tej rýchlosti som hľadala značky na 
stromoch. Stopercentne niekto (alebo niečo) za mnou bežalo. Ute-
kala som, čo mi sily stačili, keď vtom som zbadala dieru v plote.  

Prešla som cez ňu, obrátila som sa čelom k lesu, ale nikto tam ne-
bol. „Divné,“ povedala som si. Vrátila som sa domov, všetko som 
porozprávala mame. Samozrejme, tá mi vynadala, prečo som bola v 
lese. Aj tak mi to nedalo a stále som nad tým rozmýšľala. Dúfam, že 
sa mi to niekedy podarí vyriešiť! 

 Katarína Mašanová, 7. trieda 

 



Výlet na Habakuky 

Dňa 3. júna sme sa zúčastnili na školskom výlete v rozprávkovej dedinke 
Habakuky na Donovaloch. Všetci sme sa tešili na to, čo tam uvidíme. 
Autobus odchádzal už skoro ráno, lebo nás čakala dlhá cesta. Pani učiteľka 
nám rozdala farebné tričká, aby sme sa na výlete nestratili. Keď sme vystúpili na Habakukoch z au-
tobusu, uvideli sme veľké vajce, a potom sme vošli dovnútra cez dračiu papuľu. V zmenárni sme si 
vymenili eurá za zlaté a strieborné Habakuky-mince, za ktoré sme si mohli kúpiť rôzne suveníry. V 
dedinke sme si pozreli rozprávkové stavbičky. Najviac sa mi páčila veľká ryba. V bábkovom divadle 
sme si pozreli rozprávku Traja zhavranení bratia a O dvanástich mesiačikoch od Pavla Dobšinské-
ho. Mali sme pekný deň, veľa zábavy a zážitkov. 

   Erika Obhlídalová, 3. trieda 

Habakuky, Habakuky, 
to je veľká zábava, 
draci v rozprávkach, 
slniečka páľava, 
z rozprávky do rozprávky 
až do kurník-shopky. 

 Timotej Seepersad, 3. trieda 
 
 
 
Koniec školy už nás volá, 
je tu výlet - hola, hola! 
Na Habakuky ideme, 
čo tam asi uvidíme? 
 
Budeme sa spolu hrať, 
rozprávky tam pozerať. 
Príbehy nás potešili, 
rozosmiali, poučili. 
 
Ujo kováč ukázal, 
ako zvonček ukoval. 
Kurník-shopa na záver, 
už len darček rýchlo ber. 
 
Doma budú naši radi, 
že sme šťastní, zdraví. 
 
 Michaela Čárska, 3. trieda 

 

Barbora Košlábová, 1. trieda 

Habakuky 

Hurá na Habakuky! 

Ako bolo na habakukoch 

Keď sme išli, cesta sa nám zdala nekonečná. Zo začiatku sme 
sa pozerali z okna a rozprávali. Potom sme vytiahli mobily a 
hrali hry. Keď už sme boli blízko, hľadali sme nápis Donovaly. 
Vstup na Habakuky bol krásny, vítala nás dinosauria hlava. Pri-
vítal nás aj veselý škriatok, ktorý sa nás pýtal rôzne otázky. Vo 
veľrybe sme si vymenili peniaze za habakuky. Za 1 euro sme 
mali zlatý habakuk a za 50 centov strieborný. Smiešny bol 
mlynček, ktorý dával čipsy. Zasekol sa nám v ňom habakuk a 

nešiel vytiahnuť. Bol to výborný výlet. 

 Simona Magulová, 4. trieda 

Exkurzia na strečno 

28. mája sme sa vybrali na výlet na Strečno. 
Cesta nám rýchlo ubehla. Napriek predpo-
vediam daždivého počasia nepršalo a občas 
sa cez mraky predralo aj slnko.  
Najskôr sme sa zastavili v prístavisku pltí 
pod Strečnom. Tam sme asi pol hodinu ča-
kali na pltníkov. Konečne prišli a mohlo sa 
nasadať na plte. Voda vo Váhu vyzerala 
dosť nebezpečne, bola kalná po dažďoch a 
rýchlo sa valila, a tak sa niektorí trochu báli 
na plte nastúpiť. Ale pltníci nás upokojovali, 
vraj väčšina pasažierov prežije :-).  
Na plte sme sa rozdelili podľa tried aj s pani 
učiteľkami. Pltník nám počas plavby rozprá-
val všelijaké vtipy a historky. Ukázal nám 
miesta, ktoré boli kedysi pre pltníkov nebez-
pečné, kde boli vo vode skaly Margita a Bes-
ná, o ktorých hovorí známa povesť. Tie už 
neexistujú, lebo ich odstrelili. Z plte sme 
videli Starhrad aj novší hrad Strečno, ktorý 
bol ďalším cieľom našej exkurzie.  
Na hrad sme vystúpili po kľukatej betónovej 
cestičke. Druhá cesta, ktorá viedla po scho-

doch, bola práve obsadená, lebo tu prebiehali preteky 
žiakov v behu.  Na hrade sme si prezreli vnútorné prie-
story a hradnú vežu, z ktorej bol pekný výhľad na okolie. 
Potom sme sa zastavili v bufete pod hradom, kde bolo aj 
ihrisko. Tam sme si oddýchli a vybrali sme sa na posled-
nú našu zastávku do Rajeckej Lesnej. 
Videli sme tam krásny vyrezávaný drevený betlehem, na 
ktorom sú pohyblivé časti - hýbu sa jednotlivé figúrky, 
niektoré sa pohybujú aj na koľajničkách. Na betleheme 
sme našli aj Piešťany - vstup na Kolonádový most s bar-
lolamačom. 

 Laura Némethová, 9. trieda 

Možno ste už o tejto zvláštnej technike po-
čuli. Čo to vlastne doodlovanie je? 

Technika doodle vznikla pôvodne na skráte-
nie voľného času, keď študenti počas nud-
ných prednášok na okraje papierov čmárali 
rozličné obrázky, často bez toho, aby nad 
tým premýšľali. Niekedy vznikali celkom 
zaujímavé dielka, ktoré sa dajú považovať 
za skutočné umenie. 

Aj dnes mnohí z nás doodlujú počas nud-
ných hodín na vyučovaní, pri telefonovaní, 
pri učení sa, alebo počas čakania u lekára. 
Doodles bavia ľudí bez rozdielu veku. Vy-
tvárali ich aj známe osobnosti, napríklad 
veľký ruský básnik Alexander Sergejevič 
Puškin, maliar Leonardo da Vinci atď. 

Poznáte 

doodlovanie? 

 

Doodles môžu byť čiernobiele, ale aj farebné, veď 
fantázii sa medze nekladú. Ak chcete, môžete si ich 
vyskúšať aj vy, napríklad ako ozdobu vášho zošita. 
Tento obrázok vytvorila doodle technikou Katka Ma-
šanová zo 7. triedy.  

 Natália Zemková, 7. trieda 


