
 Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv.  apoštola Pavla v Sihelnom č. 2/2016

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch ešte stále 
spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch 
tisíckach rokov budeme tu. Vedel aj to, že večný život nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smr-
ťou. Každého z nás veľmi miluje, a preto sa rozhodol zomrieť za mňa i za teba.

Žiaci našej školy aj preto pod 
vedením p. uč. Staníkovej po-
stavili krížovú cestu na škol-
skom dvore. Aj napriek zlému 
počasiu ukázali svoje odhodla-
nie a vydržali vystrájanie bláz-
nivého apríla. Svoju fantáziu 

Krížová cesta

predviedli vytváraním farebnej 
mozaiky na jednotlivých zasta-
veniach. Krížovej ceste domi-
nuje veľký jednoduchý drevený 
kríž – symbol našej spásy.

Dňa 14. septembra 2016, 
na odpust Povýšenia sv. Kríža, 

ju slávnostne vysvätil náš du-
chovný otec Ľuboš Šípoš.

Verím, že táto krížová cesta ne-
bude len okrasou školského dvo-
ra, ale si uvedomíme, čo pre nás 
urobil Pán. Bude pre nás všet-
kých povzbudením a budeme sa 

KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY

ju modliť  nielen počas pôstneho 
obdobia. Takto ostane aj krásna 
pamiatka po deviatakoch, ktorí 
aj napriek svojej povesti ukázali, 
že sú praví kresťania a nechali tu 
kúsok svojho srdca.

Miroslava Hajdučáková 9. A
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Dožinky 
Mnohí dnešní mladí a deti slovo dožinky ani nepoznajú, preto sme 
sa rozhodli objasniť ho. Nečudo, veď dnes sa už tak vo veľkom ne-
gazduje ako kedysi.

V minulosti práca na poli pred-
stavovala  život,  prežitie.  Ľudia 
jedli  práve  to,  čo  si  dopestovali, 
čo  sa  urodilo.  Nebolo  samozrej-
mosťou  zájsť  do  obchodu  a  kúpiť 
si zemiaky, maslo, cibuľu, chlieb. 
Vážili  si  preto  každý  kúsok  zeme 
a  jej  dary.  Preto  práve  dožinky 
boli oslavou úrody, poďakovaním 
za úrodu. Slávili sa po zbere a vy-
mlátení obilia. Z čerstvo namletej 
múky dala gazdiná napiecť koláče 
a chleby, prichystali sa i  iné dob-
roty a hostina mohla začať. Často 
bola  spojená  so  spevom  a  tan-
com.  Na  začiatku  sa  však  odo-
vzdal gazdovi krásne uvitý veniec 

Ido kuoscy z puoli, guotujče stuoly.
Stuoly javuorove, vuobrusy paradne.
Gazda nas, gazda nas, dejze nom uoldumas,
Viera še před nami za džvjře neskuovos.

Rok Božieho milosrdenstva
Ako sme prežívali Rok  
Božieho milosrdenstva
V apríli a máji sa prebiehajúcich aktivít spojených s Rokom milo-
srdenstva chytili siedmaci.

Trieda  7. B  upozorňova-
la  na  piaty  skutok  duchovného 
milosrdenstva:  Krivdu  trpezli-
vo  znášať.  Prostredníctvom  prí-
behov  v  školskom  rozhlase  nám 
pripomínali  životy  svätcov  a  ľu-
dí,  ktorí  dokázali  byť  trpezliví 
a  ústretoví  aj  voči  tým,  ktorí  im 
chceli  zle.  Na  ich  rozhlasové  vy-
sielanie  nadviazala  aj  7. A.  Tá 

pečnosť  brutálne  zavraždila,  do-
kázala  napriek  neopísateľnému 
bôľu  vyriecť:  „Nech  im  sám  Pán 
Boh  odpustí,  ja  som  im  už  od-
pustila.“  Priblížili  nám  i  svedec-
tvá zo života Faustíny Kowalskej 
a sestry Zdenky.

Dostali  sme  aj  niekoľko  úloh. 
Medzi  ne  patrili:  Neurážať  sa 
za všetko, odovzdať svoje hriechy 
Bohu vo sviatosti zmierenia a sa-
mozrejme odpúšťať. Hnev je  jed! 
Odpustenie je protijed. Odpuste-
nie nie je emócia ale rozhodnutie 
našej vôle.

V  apríli  17.  4.  sme  prijali  aj 
sviatosť  birmovania,  sviatosť 
kresťanskej  dospelosti.  Väčšina 
z nás sa na ňu dôsledne počas ro-
ka pripravovala. Zodpovedne na-
vštevovala stretnutia s animátor-
mi,  duchovné  cvičenia  s  Jožkom 
Luscoňom,  pravidelne  pristupo-
vala ku sviatosti zmierenia a uči-
la  sa  otázky.  No  našli  sa  aj  ta-
kí,  ktorí  to  brali  ľahostajne.  Ver-
me však, že im Duch Svätý otvo-
ril srdce a rozum a budú  vnímať 
Boha a jeho milosrdenstvo inten-
zívnejšie.

Marián Rusnák, 9. B

ÚVODNÍK
Tak a je tu záver! 
Päť  rokov  som  pôsobila  v  redak-
cii  časopisu  Úsmev.  Odnášam  si 
odtiaľ  kopec  zážitkov,  vedomostí 
i skúseností. 

Ťažko  sa  mi  však  hľadajú  slo-
vá do môjho posledného úvodníka. 
Viem, že by som mala svojich na-
sledovníkov  povzbudiť  a  poradiť 
im. Slová sa mi však dávajú na pa-
pier  akosi  ťažšie  ako  inokedy.  No 
spomenula  som  si  na  svoj  rečníc-
ky  prejav,  s  ktorým  som  vyhrala 
I.  miesto  v  súťaži  Štúrov  Zvolen. 
Bol  zameraný,  ako  inak,  na  mé-
diá  a  novinársku  prácu.  Dúfam, 
že  i  vás  zaujme,  poučí  a  inšpiru-
je.  Niektorých  natoľko,  že  sa  sta-
nú dobrými a zodpovednými novi-
nármi,  iných,  že  sa  zamyslia  nad 
poslaním a prácou novinára.

Naša  zemeguľa  je  jedna  veľká 
,,globálna dedina“.  Všetci o  všet-
kom vedia. Z internetu, časopisov, 
novín  alebo  televízie  sa  dozvedá-
me dokonca aj to, čo nie je pravda. 
V médiách sa píšu niekedy až za-
rážajúce  informácie.  Keď  som  si 
minule  ako  fanúšik  rýchlych  áut 
prečítala  o  smrti  známeho  Shu-
machera,  ostala  som  ako  obare-
ná. Človek, ktorý stál často na ví-
ťazných  schodíkoch  zomrel.  Až 
neskôr som sa dozvedela, že to bo-
la lož. Nemohla som tomu uveriť.
Veď kto by sa o sebe chcel z novín 
dozvedieť,  že  je  mŕtvy?  No  polož-
me si otázku: Kto za tým všetkým 
stojí?  Sú  to  žurnalisti?  Alebo  len 
ľudia, ktorí sa na nich hrajú. Veď 
ktorý správny redaktor klame svo-
jim čitateľom?

Títo ľudia majú obrovskú moc. 
Ani  si  niekedy  neuvedomujú,  ako 
ňou môžu niekomu ublížiť. Nielen 
tým, o ktorých píšu nepravdy, ale 
aj svojmu menu a svojmu remeslu. 
Čo potom tí čestní novinári? Tí sa 
dostávajú  k  ostatným  do  jedného 
vreca. A čo  ľudia? Napriek tomu, 
že  novinárov  ohovárajú,  ich  bul-
várne články naďalej čítajú.

Ale nie všetci novinári roznáša-
jú klebety.

Poriadny  novinár  by  nikdy 
do  svojho  článku  nenapísal  ne-
overenú  informáciu  z  neznáme-
ho  zdroja.  Informácie  si  preve-
rí  z  viacerých  zdrojov,  či  je  to  na-
ozaj  pravda.  Správny  novinár  ni-
kdy nespí a po ruke musí mať zá-
kladné veci: Mobil, nabíjačku, di-
ár  a  funkčné  pero.  V  piatok  sto-
jí  v  mraze  na  diaľnici,  aby  ozná-
mil,  kde  viazne  zápcha.  V  sobotu 
ráno  stojí  pri  havarovanom  aute, 
častokrát skôr ako záchranári. Je-
ho  dvoma  najzákladnejšími  pra-
vidlami sú rýchlosť a presnosť.

Ja sa týmito pravidlami snažím 
riadiť už päť rokov. Pracujem ako 
šéfredaktorka  časopisu  Úsmev.  » 

» Snažím  sa,  aby  sa  moji  spolu-
žiaci  dozvedeli  pravdivé  informá-
cie  zo  školských  novín.  Niekedy 
sa  stretnem  s  témou,  ktorá  sa  mi 
nepáči. No napriek tomu sa z nej 
snažím  vyťažiť  maximum.  Nie  je 
to vždy ľahké, ale táto práca si to 
jednoducho  vyžaduje.  Snažím  sa 
písať články, za ktoré sa v budúc-
nosti nebudem musieť hanbiť.

A  moja  budúcnosť?  V  mojich 
najväčších  snoch  sa  vidím  ako 
majiteľka  nezávislého  časopisu. 
Mám  vlastnú  redakciu  a  žurna-
listov, o ktorých viem že táto prá-
ca ich baví, je to ich koníček a ne-
robia  to  pre  peniaze.  Ľudia  ich 
články  čítajú,  pretože  sú  pravdi-
vé  a  objasňujú  problémy  dnešnej 
doby.

PS:  Časopisu  Úsmev  prajem 
naďalej veľa úspechov.

usmevczs@gmail.com
Miroslava Hajdučáková 9.  A,

z  obilia  a  zeleniny,  dozdobený  
kvetmi a stužkami. Vili ich žnice, 
čo viazali obilie do snopov. Ten sa 
následne posvätil a zavesil do ko-
mory  či  na  priedomie.  Na  ďal-
šiu  jar  sa  z  neho  vymrvili  zrnká 
a  symbolicky  siali  do  zeme  spolu 
s jarným osivom.

Samozrejme,  iný  kraj,  iný 
mrav.  Preto  v  niektorých  čas-
tiach Slovenska veniec predávali, 
na  poli  nechávali  najkrajší  či  po-

sledný snop obilia, posledný snop 
mal byť najkrajší a najväčší.

Zvyk  slávenia  dožiniek  sa 
v  niektorých  obciach  zachováva 
dodnes.  Je  však  spojený  s  inými 
folklórnymi  a  festivalovými  akti-
vitami.  Jeho  hlavnou  funkciou  je 
ukázať mladým život v minulosti.

Miroslava 
Hajdučáková 9. A

chcela  upozorniť  na  skutok:  Od-
púšťať  ubližujúcim.  Prvé  májo-
vé  vysielanie  teda  začala  slova-
mi:  „Boh  je  milosrdný  otec,  kto-
rý  nám  stále  odpúšťa,  ak  príde-
me  za  ním  s  ľútosťou.  Čaká  nás 
s  otvorenou  náručou.  Ide  nám 
oproti.  Aj  my  máme  takto  v  od-
púšťaní  napodobňovať  milosrd-
ného otca. Odpúšťať treba nie se-
demdesiatsedemkrát  ale  stále.“ 
Počas štyroch týždňov sme si vy-
počuli  rôzne  svedectvá  odpus-
tenia.  Ján  Pavol  II.  odpustil  Tur-
kovi Mahmedovi Ali Agčovi, keď 
naňho  v  roku1981  spáchal  aten-
tát.  Matka  poľského  kňaza  Po-
pieluszkieho,  ktorého  tajná  bez-
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Dňa 4. apríla 2016 sa naše vyu-
čovanie začalo netradične. Prvú 
hodinu sme začali svätou omšou 
v kostole.

Do našej farnosti zavítali Milo-
srdné  sestry  Svätého  kríža  z  Ru-
žomberka  a  priniesli  nám  relik-
viu  blahoslavenej  sestry  Zden-
ky. Do tohto rádu patrila aj Zden-
ka. Sestry konajú charitatívne, so-
ciálne  a  pastoračné  služby  podľa 
úmyslu  zakladateľov,  ktorí  každú 
činnosť  prispôsobujú  požiadav-
kám  doby.  Sú  povolané  a  poslané 
vždy hlbšie prenikať do tajomstva 
kríža a zmŕtvychvstania a v milo-
srdnej láske byť s ľuďmi a pre ľudí. 

Tak  to  robila  i  Zdenka,  ktorá 
počas  svojho  krátkeho  života  po-
máhala kňazom, ktorí boli prena-
sledovaní totalitným režimom.

Počas  tejto  svätej  omše  sme  sa 
dozvedeli čosi viac o nej a o jej ži-

vote. Po svätej omši nám ešte ses-
try ukázali prezentáciu a slávnost-
ne odovzdali relikviu sestry Zden-
ky.  Každý  z  nás  mal  možnosť  po-
bozkať a uctiť si relikviu. 

V  škole  sme  sa  presunuli 

do kaplnky, kde sme privítali ses-
tru  Zdenku  a  pomodlili  sa.  Neza-
búdajme  na  heslo  sestry  Zdenky: 
,,Za  mrakmi  je  moje  milované  sln-
ko“.

Miroslava Hajdučáková 9. A

Sestra Zdenka
Narodila sa 24. 12. 1916, dostala 
pri krste meno Cecília. Absolvo-
vala zdravotnú školu. Dňa 6. 7. 
1931 nastúpila do kláštora Mi-
losrdných sestier Svätého kríža 
do Podunajských Biskupíc ako 
kandidátka.

Do  noviciátu  vstúpila  28.  1. 
1936 a prijala rehoľné meno sestra 
Zdenka.  Dňa  30.  1.  1937  zložila 
prvé rehoľné sľuby. V rokoch 1937 
– 1940 pracovala v Štátnej nemoc-
nici  v  Bratislave  na  internom  od-
delení.  Potom  pracovala  do  roku 

1942 ako ošetrovateľka v Humen-
nom,  a  nakoniec  do  roku  1952, 
znova  v  Bratislave  ako  laborant-
ka  na  röntgenologickom  oddelení 
štátnej  nemocnice  (dnes  fakultná 
nemocnica).

Začiatkom  roka  1952  pomoh-
la k úteku kňazovi Štefanovi Koš-
tialovi  a  trom  bohoslovcom,  ktorí 
boli väznení. Podarilo sa jej to tak, 
že  „strážnikovi  namiešala  do  po-
hára s čajom uspávací prostriedok. 
Motívom  jej  činu  boli  slová  dozor-
cu, že kňaza spolu s ostatnými od-
vezú do Ruska a tam ich popravia.“ 

Dňa 29. 12. 1952 ju zatkla štát-
na  bezpečnosť  a  po  niekoľkome-
sačnom  vyšetrovaní,  ktoré  bolo 
sprevádzané  mučením,  bola  po-
stavená  pred  súd,  ktorý  ju  17.  6. 
1952  odsúdil  za  velezradu  na  12 
rokov väzenia a 10 rokov straty ob-
čianskych práv.

Prešla  niekoľkými  väzeniami, 
bola  vo  vyšetrovacej  väzbe  v  jus-
tičnom  paláci  v  Bratislave,  vo  vä-
zeniach  v  Rimavskej  Sobote,  Par-
dubiciach,  v  Brne  a  vo  väzenskej 
nemocnici  na  Pankráci  v  Prahe. 
Väzenie  a  mučenie  podlomilo  jej 
zdravie natoľko, že 16. 4.1955 mu-
sela  byť  podmienečne  prepustená 
na slobodu z pražskej väznice. Dňa 

19. 4. 1955 bola prijatá ako pacient-
ka  do  trnavskej  nemocnice,  kde  aj 
31.  7.  1955  zomrela  na  následky 
mučenia. Krajský súd ju 6. 4. 1970 
oslobodil od žaloby pre trestný čin 
velezrady,  a  18.  novembra  jej  Naj-
vyšší súd SR zrušil rozsudok v ce-
lom  rozsahu,  čím  jej  umožnil  úpl-
nú  občianskoprávnu  rehabilitáciu.

Jej  pozostatky  boli  uložené 
na cintoríne v Trnave. V roku 1979 
boli premiestnené na kláštorný cin-
torín do Podunajských Biskupíc.

Ján  Sokol  18.  9.  2000  otvo-
ril  diecézny  proces  blahorečenia 
a 14. 9. 2003 ju pápež Ján Pavol II. 
vyhlásil za blahoslavenú.
Emma Kutláková, 6. B, internet

V minulom školskom roku mala 
trieda 4. A možnosť vyskúšať 
niečo nové. Po dohode s rodič-
mi a pani riaditeľkou sme sa 

rozhodli, že vyskúšame týždeň 
bez rodičov.

Dňa  16.  5.  2016  prišiel  pred 
školu krásny autobus, my sme na-

stúpili  a  cestovali  do  školy  v  prí-
rode.  Čakalo  nás  pastoračné  cen-
trum v Ústí nad Priehradou. Všet-
ci  sme  mali  zmiešané  pocity,  ja 
ako  to  zvládnem  s  takými  malý-
mi deťmi a deti, ako to zvládnu bez 
mamičky.

V  doobedňajších  hodinách  pre-
biehalo  vyučovanie:  slovenský  ja-

Škola v prírode

Panda medzi nami, aktivity s animátormi

zyk  a  literatúra,  matematika,  prí-
rodoveda,  telesná  výchova.  Využi-
li sme aj vyučovanie v prírode – vy-
chádzky  a  športovanie  na  ihrisku. 
V poobedňajších hodinách prebie-
hal animačný program s animátor-
mi  centra.  Vo  večerných  hodinách 
sme so žiakmi hrali hry a mali sme 

Pokračovanie na str. 4Adrenalín na lanovej dráhe

V roku Božieho milosrdenstva sme prijali  
relikviu blahoslavenej sestry Zdenky
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Škola 
v prírode
Dokončenie zo str. 3
rozlúčkovú  diskotéku  s  animátor-
mi. Prostredie a strava boli na dob-
rej úrovni.

A teraz pár postrehov od de-
tí, ktoré mali oznámkovať školu 
v prírode. Škola dostala známku 
1 s hviezdičkou a tu sú postrehy:

Dominika: Páčilo sa mi, že tam bo-
la panda, bola veľmi vtipná.
Bianka: Animátori  boli  výborní. 
Spoznali sme Ritu, Zuzku, Veroni-
ku a Michala – pandu.
Martin: Učenie  nemám  rád,  ale 
mohli sme si zahrať futbal.
Ferko: Najviac  mi  chutili  buch-
ty  poliate  čokoládou.  Program  bol 
pekný, lebo sme tam mali dobré hry.
Marián: Boli sme rozdelení na opi-
ce a tigre.
Ema:  Páčilo  sa  mi,  že  sme  volali 
pandinej  manželke.  Zistili  sme,  že 
má dieťa.
Matej:  V  utorok  bolo  najlepšie 
jedlo. Rezeň a kaša.
Maroš:  Lanová  dráha  bola  SU-
PER, aj keď som skoro spadol.
Nikolka: Mne sa páčila lanová drá-
ha.

Spolu sme prežívali MS v hokeji

Praktické učenie sa v prírode

Jurko: Všetko bolo bez chyby.
Tatiana:  Som  rada,  že  sme  prežili 
taký krásny týždeň.

Deti boli skvelé. Pre mňa bol zá-
žitok  pozorovať  ich  vo  chvíľach, 
keď im nikto nemohol pomôcť, ne-
bola tu mamička – pri prezliekaní, 
pri  príprave  do  sprchy,  pri  chys-
taní sa von, lebo bolo škaredé po-

časie, ale i večer, keď si líhali spať 
a  bolo  im  smutno.  Boli  MS  v  ho-
keji a mali ste vidieť tie očká, keď 
sa nám podarilo pripojiť na inter-
net  a  videli  sme  posledné  minúty 
zo zápasu, ktorý sme síce prehra-
li, ale nám to vôbec nevadilo. Nie-
ktorí sa pokúšali zveriť so svojimi 
problémami aj rodičom, že ich bo-

lia  brušká  alebo  niečo  iné,  nech-
celi ale povedať, že je im už smut-
no,  nakoniec  sa  všetko  vyriešilo 
na mieste. 

Rodičia, máte skvelé deti! Pes-
tujte v nich to, čo je dobré, chváľ-
te ich a podporujte, keď chcú nie-
čo spraviť sami. Zvládnu to!

Ľ. Nováková

V utorok 26. apríla to bolo pres-
ne 30 rokov od najhoršej jad-
rovej katastrofy, akej bol svet 
dovtedy svedkom. Tento dátum 
sme si pripomenuli aj my v škol-
skom rozhlase.

Mnohí  si  možno  povedia,  a  čo, 
veď mňa sa to netýka, ja som vtedy 
ani nežil. No radiácia, ktorá pri vý-
buchu  vznikla  obehla  všetky  časti 
zemegule a na mnoho rokov ju po-
značila. Naši rodičia a hlavne starí 
rodičia si tieto dni dobre pamätajú.

V  noci  26.  4.  1986  vybuchol  je-
den  zo  štyroch  jadrových  reakto-
rov elektrárne v Černobyle na seve-
re Ukrajiny, čím sa do atmosféry do-
stalo značné množstvo rádioaktivi-
ty. Vplyvom tejto udalosti muselo zo 
svojich domovov odísť viac ako sto-
tisíc Ukrajincov či Bielorusov. Pod-
ľa očitých svedkov mal prvý výbuch 
červenú  žiaru  a  druhý  modrobie-
lu, po ktorej vystúpil hore nad elek-
tráreň  hríbovitý  oblak.  Z  rozbité-
ho a rozžeraveného reaktora 4. blo-
ku  elektrárne  začala  unikať  rádio-
aktivita, ktorej dôsledkom bolo ma-
sívne  rádioaktívne  zamorenie  bez-
prostredného,  neskôr  aj  vzdialené-

Černobyľ ho  okolia.  Dnes  už  vieme,  že  nie  je 
miesta na svete, kde by sa rádioak-
tivita  z  Černobyľu  nedostala.  Za-
morené  oblaky  obehli  celú  zeme-
guľu.  Černobyľský  mrak  preletel  aj 
nad  územím  vtedajšieho  Českoslo-
venska celkovo trikrát: 30. 4., 3. až 
4. 5. a 7. 5. 1986. A práve druhá vl-
na  najviac  zasiahla  územie  západ-
ného Slovenska ( Dunajská Streda, 
Komárno,  Žiar  nad  Hronom,  Ga-
lanta  či  Nitra).  O  obetiach  havárie 
sa fakty často rozchádzajú. Je samo-
zrejmé,  že  priamymi  obeťami  bo-
li najmä pracovníci elektrárne a za-
sahujúci hasiči a vojaci. Títo dosta-
li  smrteľné  dávky  radiácie.  Mnohí 

z nich sú pochovaní na cintoríne Mi-
tino v Moskve. Každé telo je zaliate 
v betóne, nakoľko bolo príliš rádio-
aktívne.  Rádioaktívne  zamorenie 
zasiahlo  najviac  blízke  mesto  Pri-
pjať,  ktoré  bolo  vybudované  práve 
pre  pracovníkov  elektrárne  iba  tri 
kilometre  od  nej.  Dnes  je  to  atrak-
tívna turistická atrakcia. Návštevní 
sa počas výletu do Černobyľu a oko-
lia stretnú najmä s gama radiáciou, 
ktorá sa po čase z tela človeka vylú-
či. Prechádzka po meste je ako ces-
ta do minulosti s tým rozdielom, že 
v meste nevidieť živú dušu, preto ho 
nazývajú mestom duchov.

Laura Fernézová, 9.  A
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Hurá do práce
,,Bez práce nie sú koláče; aká 
práca, taká pláca; kto má prácu, 
tomu je čas nikdy nie dlhý; nepo-
náhľaj sa jazykom, ponáhľaj sa 
prácou…“

Tieto  príslovia  vytvorili  na-
ši  predkovia  veľmi  dávno,  no  sú 
platné i dnes. 

Overili sme si to aj my na tvo-
rivých  dielňach.  V  škole  sa  nám 
naskytla  príležitosť,  aby  sme  sa 
priučili  zručnosti  i  trpezlivosti. 
Pani  učiteľky,  Pitáková,  Kutlá-
ková  a  Staníková  si  skoro  s  kaž-

dej  triedy  vybrali  žiakov,  kto-
rí mali chuť pracovať a priučiť sa 
remeslu. Prví boli na rade chlap-
ci.  Tí  mali  za  úlohu  urobiť  neja-
kú  hračku  z  dreva.  Väčšinou  ro-
bili zvieratká a autíčka. Ich hrač-
ky  však  neboli  len  také  hocija-
ké. Bocian dokázal mávať krídla-
mi, autíčko vyklápalo náklad, ko-
ník  sa  pohyboval  na  kolieskach. 
Nápadom  nebola  konca-kraja. 
Druhý  deň  sa  predviedli  dievča-
tá. Tie šili zo starých látok a oble-
čenia hračky a bábky. Tiež domi-
novali  hračky  zo  zvieracej  ríše, 
kačičky, sovy, korytnačka, pavú-
ky.  Dievčatá  si  vyskúšali  nielen 
ručné  šitie  ale  i  šitie  na  šijacom 
stroji.  Hračky  dozdobili  stužka-
mi,  perličkami,  výšivkami.  Všet-
ci  sa  snažili  a  ich  snaha  nevyšla 
nazmar. Keďže všetky hračky bo-
li  veľmi  pekné,  pani  učiteľky  ich 
poslali na výstavu v Poľsku. A tu 
sa  ukázalo  zase  staré  príslovie, 
že „dobrá práca sa sama chváli“. 
Naše hračky totiž získali  finanč-
né ocenenie. Pani učiteľky sľúbili 
žiakom  za  vyhrané  peniaze  pek-
ný výlet. Už teraz sa naň tešia.

Diana Kutláková 7. A

Navštívili sme nášho rodáka
Už druhý rok sa trieda 7. A 
modlí za pána farára
Jozefa Brandysa, rodáka
zo Sihelného, ktorý pôsobí 
v Dobšinej.

Minulý  rok  bol  našu  triedu 
pozrieť.  Porozprával  nám,  ako 
sa  mu  tam  žije,  aké  má  staros-
ti  i  radosti  a  pozval  nás  na  náv-
števu.  Pozvanie  sme  radi  prija-
li  a  naplánovali  si  do  Dobšinej 
koncoročný  výlet.  Keďže  cesta 
tam  je  dlhá,  vyrážali  sme  už  rá-

no o šiestej. V autobuse bolo ho-
rúco, no hneď ako sme tam dora-
zili,  šli  sme  sa  schladiť  do  Dob-
šinskej ľadovej jaskyne.  Po chví-
li nám tu však začala naskakovať 
husia  koža,  lebo  teplota  v  jasky-
ni dosahuje aj -3,9 °C. No i tak sa 
niektorí  otužilci  po  jaskyni  pre-
chádzali  v  krátkych  rukávoch. 
Po    prehliadke  jaskyne  nás  pán 
farár  vzal  na  návštevu  do  miest-
nej školy. Väčšina žiakov boli Ró-
movia. Tu  sme  si uvedomili,  ako 
luxusne  a  dobre  je  v  našej  škole Jozef Brandys na besede v našej škole

a my si to často nevážime. Potom 
sme navštívili faru a oddýchli si. 
Tu  nás  Jozef  uhostil  napečeným 
štrúdľami, ukázal nám faru i far-
skú záhradu.

Záver patril obhliadke kaštie-
ľa  Betliar.  Spoznali  sme  jeho 
históriu  a  kto  v  kaštieli  žil.  Bol 
to  skvelý  výlet,  za  ktorý  ďaku-
jeme  nielen  pani  učiteľkám,  ale 
i  nášmu  rodákovi  Jozefovi,  kto-
rý nás pozval a po okolí Dobšinej 
sprevádzal.

Diana Kutláková 7. A
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Prvý jún je spojený s oslavami 
Medzinárodného dňa detí. 
Tento sviatok vznikol v Ženeve 
už v roku 1925.

Na Slovensku sa oslavuje od ro-
ku 1952. Jeho úlohou je urobiť de-
ťom  radosť,  no  i  poukázať  na  ich 
ciele,  plány,  sny  i  problémy.  Ten-
to  sviatok  samozrejme  milujú  aj 
naši žiaci. Veď vtedy sa neučí a sú 
pre  nich  pripravené  rôzne  aktivi-
ty.  V  minulom  školskom  roku  sa 
o  organizáciu  MDD  postarali  de-
viataci.  Tí  si  pre  ostatných  žia-
kov  pripravili  veselé  hry  a  akti-
vity.  Na  futbalovom  ihrisku  tak 
nechýbalo  skákanie  vo  vreci,  pre-
beranie  šošovice  a  hrachu,  hod 
do  terča,  zapínanie  košele  v  ru-
kaviciach,  kolky,  futbal,  vybíja-
ná a mnoho ďalších disciplín, kto-
ré  vyvolávali  na  detských  tvárach 
radosť  a  smiech.  Veselé  dopolud-
nie  sme  využili  aj  my  z  časopi-
su Úsmev, aby sme sa detí opýta-
li na ich sny a ciele, čím by sa v bu-
dúcnosti chceli stať. Vieme, že na-
še detské sny sa často menia a väč-
šina  dospelých  ľudí  sa  pousme-

Anketôčka otvor očká…

Každé dieťa má svoje sny
je nad tým, čím chceli byť ako de-
ti.  Niektorým  sa  však  ich  detský 
sen skutočne splnil. Mnohí známi 
a  talentovaní  ľudia  mali  jasno  vo 
svojej profesii už ako deti. Veď ako 
povedal klasik: 

„Budúcnosť  patrí  tým,  ktorí  ve-
ria kráse svojich snov.“

Viete, o čom a akom povolaní 
snívajú naši žiaci najčastejšie?

Chcela by som byť prekladateľkou 
(Lucia)

Chcela by som cestovať do Mexika, 
stretnúť sa so Selenou Gomez, Pet-
rom Saganom a Dominikou Mirgo-
vou a chovať zvieratká a hlavne ma-
čiatka

(Marta)

Ja veľmi túžim byť kuchárkou. Veľ-
mi rada pomáham mame pri varení 
a pečení. Chcem variť na svadbách 
a pri iných veľkých príležitostiach.

(Klára)

Chcela by som byť učiteľkou sloven-
ského jazyka, mať svojho jazdecké-

Deň detí

Ktorá bude rýchlejšia, preberanie hrachu a šošovice

Skákanie vo vreci

ho koníka a stretnúť sa Katty Perry 
a Dominikou Mirgovou.

(Kika)

Môj sen je vyučiť sa za automecha-
nika, no musím sa lepšie učiť. Preto 
je aj mojím snom lepšie sa učiť.

(Peťo)

Chcela  by  som  vlastniť  akvárium, 
v ktorom by plávali delfíny.

(Sabína)

Ja mám rád zvieratá, preto by som 
chcel byť veterinárom. 
Chcem  aj,  aby  bola  moja  rodina 

zdravá  a  chcem  ísť  na  futbalový 
zápas  do  Španielska  a  vidieť  Real 
Madrid  alebo  FC  Barcelona  v  ak-
cii.

(Matej)

Ja  by  som  sa  chcel  stretnúť  so  slo-
venskou  hokejovou  reprezentáciou 
a s futbalovými klubmi FC CHelsea, 
FC Liverpool a inými mužstvami.

(Marián)

Chcem byť otorynolaringologička 

(Diana)

Natália Fernézová, 9. B

EKO

Deň Zeme vznikol ako reakcia 
na rozsiahle poškodzovanie život-
ného prostredia. Iniciátorom bol 
environmentálny aktivista, sená-

22. apríl
Deň Zeme

tor Spojených štátov z Wisconsi-
nu, Gaylord Nelson.

Tento  deň  sa  začal  oslavovať 
od roku 1970. Jeho cieľom je pripo-
menutie  si  našej  závislosti  na  cen-
ných  daroch  poskytovaných  Ze-
mou.  Je  to  potreba  uvedomiť  si,  že 
zemské  zdroje  nie  sú  nevyčerpateľ-
né,  a  preto  sa  treba  venovať  otáz-
kam  životného  prostredia  a  pros-
tredníctvom  spoločného  celosveto-
vého  úsilia  chrániť  jej  poklady  pre 
budúce  generácie  ľudí  a  ostatných 
tvorov žijúcich na Zemi. Každý člo-
vek dokáže prispieť k tomu, aby sme 
šetrili našu Zem. My, deti, nedoká-
žeme ovplyvniť všetko, a preto sme 

si  z  22  tipov,  ktoré  sme  si  vypoču-
li v školskom rozhlase, wvybrali 12. 
Sú  to  tie,  ktorými  dokážeme  aj  my 
prispieť  k  tomu,  aby  bol  deň  Zeme 
každý deň:

1.  Uprednostňujeme  sprcho-
vanie pred kúpaním, ušetríme 2/3 
vody.

2.  Na  čistenie  používajme  oc-
tovú  vodu,  roztok  kryštalickej  só-
dy, soľ, citrónovú šťavu či prírodné 
mydlo, ktoré sú zaručeným a overe-
ným,  takmer  univerzálnym  ekolo-
gickým čistiacim prostriedkom.

3.  Kupujme kozmetické príprav-
ky, ktoré majú overenú ekoznačku, 
neboli  testované  na  zvieratách,  sú 
vyrobené  zväčša  z  prírodných  pro-

duktov a majú ekologicky dobre re-
cyklovateľný obal.

4.  Premýšľajme  už  pred  ná-
kupom,  koľko  odpadu  následne 
vznikne z nášho nákupu a či ho vô-
bec vieme nejako využiť alebo odo-
vzdať  na  recykláciu.  Vyhýbajme  sa 
jednorazovým  obalom  a  zbytoč-
ne baleným potravinám (napr. ovo-
cie,  zelenina,  chlieb,  pečivo…)  Po-
kiaľ  je to  len trochu možné, pokús-
me sa znížiť spotrebu  výrobkov ba-
lených  v  PVC  obaloch,  hliníkových 
plechovkách,  kombinovaných  oba-
loch.  Pri  nákupoch  odmietajme 
rozdávané plastové tašky, vrecúška 
a  používajme  radšej  vlastnú  trvác-
nu tašku. »



7. strana / 12. 9. 2016Sihelník 2 / školský časopis Úsmev Školský spravodaj

5.  Kupujme  len  výrobky,  ktoré 
skutočne potrebujeme a ktoré sú tr-
vácne a dajú sa opraviť.

6.  Uprednostňujme  domáce
produkty,  ktoré  nie  sú  konzervo-
vané,  stabilizované,  upravova-
né  mnohými  chemickými  látka-
mi.  Dávajme  prednosť  výrobkom 
s  označením  ekologického  poľno-
hospodárstva.

7.  Začnime  kompostovať  biolo-
gické odpady, ktoré vynikajú v našej 
domácnosti  a  záhrade.  V  žiadnom 
prípade ich nespaľujme.

8.  Označme  si  schránku  nápi-
som  „Nevhadzujte  reklamy“,  predí-
deme tak zbytočným odpadom z ne-
potrebných letákov.

9.  Zapojme sa do systému trie-
denia  odpadu  zavedeného  v  obci, 
škole, zamestnaní.

10.  Nenechávajme v sieti nabí-
jačku  na  mobil,  pokiaľ  sa  nenabí-
ja. Nabíjačky ponechané v zásuv-
ke spotrebujú až 10 krát viac ener-
gie ako je treba pri nabíjaní.

11.  Vyhnime sa častému a dlh-
šiemu používaniu mikrovlniek. Už 
pri dvoch porciách spotrebuje viac 
energie ako sporák.

12.  Snažme  sa  chodiť  čo  naj-
viac pešo alebo na bicykli, pomô-
žeme nielen svojmu zdraviu. 

Prajem  vám  veľa  zdaru  pri 
ochrane našej Zeme.

Laura Fernézová, 9. A

Na konci školského roka boli 
naši najusilovnejší na výlete 
za zber tetrapakov. 

Na inšpiráciu Vám minulo-
roční víťazi posielajú niekoľko 
tipov:

• Zbierajte celá rodina (bab-
ka, dedko, krstní, …)

• Z  každej  akcie  si  pribaľ 
do  vreca  prázdne  plechovky 
a tetrapaky (z futbalu, z oslavy, 
z brigády

• Oslovte  aj  susedov,  nech 
vám prehodia raz za čas prázd-
ne  tetrapaky  cez  plot,  samo-
zrejme vo vreci alebo v taške

• Neváhajte  cestou  zo  ško-
ly  zdvihnúť  pohodenú  plechov-
ku  alebo  obal  z  džúsov  na  okra-
ji cesty, lebo každý kus sa počíta

Natálka  zapojila  známych 
z  Rab če,  zo  Zubrohlavy,  aj  bab-
ku  zo  Zákamenného  i  jej  sused-
ky, niet divu, že urobila na škole 
rekord,  podarilo  sa  jej  nazbierať 
až 4 000 tetrapakov.


Celoročné  úsilie  zberu  tetra-

pakov  potom  ukončíte  zberom 
skvelých zážitkov z výletu.

Viktória Maslaňáková

ZBIERAŤ TETRAPAKY  
sa naozaj oplatí

Boli sme štvrtáci a od začiatku 
roka sme sa aktívne snažili 
bojovať proti znečisťovaniu 
životného prostredia.

Najskôr  sme  pracovali  na  se-
be,  veľa  sa  učili  a  nakoniec  sme 
svoje vedomosti odovzdali mlad-
ším  formou  prezentácii.  Vytvo-
rili sme skupinky, v ktorých mal 
každý  svoju  úlohu,  pripravi-
li sme  medaily  a  cukríky.  Potom 
sme  vyrazili  sami  bez  učiteľky. 
Bolo  to  vzrušujúce.  Všetko  bo-
lo  len  na  nás.  Nakoniec  nás  pa-
ni učiteľka pochválila a dala nám 
pochvaly.

Sami  sme  sa  s  pani  učiteľkou 
zúčastnili  čistenia  lesa.  To  ste 
mali  vidieť,  čo  všetko  sme  pri-

viezli  do  kontajnera  pri  škole. 
Pýtali  sme  sa  sami  seba,  kto  to 
tam  vyhodil?  Našli  sme  plasty, 
fľaše, topánky, hrnce…

Vyzývame  aj  vás  rodičia!  Za-
chráňme planétu ZEM! Veď má-
me len tú jednu.

Vaši, teraz už piataci

Zachráňme 
planétu 
ZEM 2

« «  Najlepší zberači na výlete na Trenčianskom hrade «

»
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Určite si ešte dobre pamätáte 
na jarné lúky posiate žltými pú-
pavami, ktorých hlavičky sa ne-
skôr premenili na biele páperie.

Táto  rastlinka  a  jej  význam 
však nekončí krátko po odkvitnu-
tí. Celá  je  jedlá a veľmi prospešná 
nášmu organizmu, aj keď ju mno-
hí  považujú  za  burinu.  Celoročne 
sa  dá  využívať  i  pri  príprave  šalá-
tov. Je to hotová vitamínová bom-
ba. Obsahuje vitamíny A, B, C, D 
a minerály draslík, vápnik, železo 
a sodík.

Začnime  koreňom.  Ten  má 
priaznivé  účinky  pri  ochoreniach 
sleziny,  celkovej  slabosti,  pri  ané-
miach, na zlepšenie zloženia krvi, 
pri  chronických  kožných  ochore-
niach. Dajú sa z neho vyrábať rôz-
ne  tinktúry  i  čaj.  Najlepšie  je  ho 
zbierať  krátko  pred  rozkvitnutím 
alebo práve teraz v jeseni.

Nadzemná  časť  rastliny  sa 
využíva  pri  problémoch  s  pe-
čeňou,  žlčníkom  či  žalúdkom. 
Stopka je dutá a obsahuje mlieč-
nu  šťavu,  ktorá  po  zaschnutí 
zhnedne.  Korunkou  krásy  celej 
rastliny  je  kvet.  Práve  ten  sme 
naplno  využili  a  na  hodinách 
chémie  sme  z  neho  varili  chut-
ný zdravý med, ktorý nám bude 
počas  roka  pripomínať  využitie 
chémie  v  potravinárskom  prie-
mysle.  Postup  je  jednoduchý. 
Stačí nazbierať 400 kusov hlavi-
čiek  púpavy,  pokrájať  2  citróny 
a  zaliať  1,5l  vody.  Zmes  potom 
musí 24 hodín odstáť. Následne 

sa precedí a a varí s 1,5 kg kryš-
tálového cukru.

O  výbornom  vplyve  púpa-
vy na naše zdravie vedeli  ľudia už 
v  dávnej  minulosti.  Americkí  In-
diáni ho využívali i na liečbu rako-
viny,  bez  povšimnutia  neostal  ani 
u starovekých Grékov či Rimanov. 
Netreba  však  chodiť  tak  ďaleko 
do minulosti. Veď o jedlosti púpa-
vy a blahodarnom vplyve na tráve-
nie vedeli aj naši starí rodičia. Ako 
deti trávili takmer celé dni na po-
liach a lúkach. Na nich nielen pra-
covali, ale si našli aj čas na zábavu. 
Pamätajú si, ako si z púpavy pliet-
li „mladých pánov a paničky“, kto-
rých následne zjedli. Postup na ta-
kéto pletenie zistila Emma Kutlá-
ková  od  svojho  dedka  Jána  Guru 
a  na  hodinách  dejepisu  ho  nauči-
la i iných žiakov školy. Pletenie ich 
bavilo.  Naučili  sa  nielen  novú  zá-

Od apríla do októbra s púpavou lekárskou

7. A pri práci

Hotové paničky, mladuchy

Pletenie mladého pána, postup je iný ako pri pletení mladuchyPletenie mladuchy

bavu,  ale  si  pripomenuli  aj  život 
a hry v minulosti.

A čo dodať na záver? Keď sa bu-
dete  prechádzať  po  jesenných  lú-
kach a zbadáte púpavu, nezašliap-

nite  ju.  Stačí  sa  skoliť,  odtrhnúť 
byľku  či  list  a  schrúmať  ho.  Pod-
poríte tak svoje zdravie.

Viktória Maslaňáková, 9.B
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NAŠI školskí muzikanti

Evička Pindjaková (2. B)  hrá 
na heligónke od svojich piatich ro-
kov.  Prezradila  nám,  že  ju  k  hre 
na  tento  nástroj  priviedla  mami-
na.  Trénovať  na  nej  sa  snaží  kaž-
dý deň a učiteľa Petra Grižáka na-
vštevuje  raz  týždenne.  Okrem 
iného  sa  jej  podarilo  vyhrať  prvé 
miesto na okresnej súťaži Oravské 
spievanky a reprezentovať nás bu-
de  na  krajskom  kole.  Ďalším  veľ-
kým  úspechom  je  1.  miesto  v  hre 
na heligónke v súťaži ZUŠ. Je vše-
stranne  talentovaná.  Najradšej 
hráva  ľudovky  a  pri  otázke,  akú 
pesničku  má  obľúbenú,  odpove-
dala, že všetky.

Žiackym perom

NAŠE NAJ …

O tom, že naši žiaci sú úspešní, svedčia mnohé ocenenia, ktoré po-
čas školského roku dosiahli. Za ich úspechmi stoja neraz mnohé od-
riekania, vytrvalosť, tvrdá drina, no i učitelia, ktorí ich vedú. Tento-
raz vám chceme priblížiť úspechy a život našich troch žiakov, kto-
rí sú hudobne nadaní a v minulom školskom roku získali viacero vý-
znamných ocenení. Sú to Evka Pindjaková, Matej Piták a Erika Von-
šáková.

Od  Mateja Pitáka (6. A)  sme 
sa  dozvedeli,  že  žije  v  rodine  mu-
zikantov.  Dedko  hrá  na  prízemí 
na husliach, na 1. poschodí sa ozý-
vajú  Matejove  gajdy  a  tretie  po-
schodie  patrí  Tadeášovej  harmo-
nike  a  Esteriným  husliam.  Hrať 
na gajdy ho učí pán Matis, ku kto-
rému  sa  dostal  cez  krúžok  Sihel-
ček. Okrem hry na gajdy sa venu-
je  aj  hre  na  klavír.  S  muzikou  za-
čal  ako  druhák.  Medzi  jeho  veľké 
úspechy  patrí  2.  miesto  na  kraj-
skom  kole  v  súťaži  Oravské  krp-
čeky. V budúcnosti chce s hraním 
pokračovať a neľutuje, že sa začal 
učiť hrať na tomto očarujúcom ná-
stroji Goralov.

Červený svetrík
Opäť je tu pondelok. Po dvoj-
dňovom oddychu a zábave naj-
horší deň v týždni. Veď to po-
znáte. No dnešný deň som si 
mohla aspoň trošku spríjemniť 
novým svetríkom, ktorý som si 
v sobotu kúpila. Krásny červe-
ný so žakárovým vzorom oko-
lo rukávov, jednoducho skvelý. 
Doladila som k nemu bielu ko-
šeľu, tmavomodré džínsy, ob-
ľúbené tenisky a do školy sa mi 
aj napriek predstave, že ma ča-
ká ťažký týždeň, kráčalo akosi 
ľahšie.

Po príchode do triedy ma 
hneď obkolesili spolužiačky 
a začali obdivovať môj sobot-
ňajší nákupný úlovok. Baby bo-
li nadšené. Svetrík sa im strašne 
páčil a chceli vedieť, kde som si 
ho kúpila a či mali aj iné farby. 
Najviac z neho nemohla spustiť 
oči Majka. Bola odhodlaná, že 
ešte dnes si ho pôjde kúpiť a bu-
deme do školy chodiť ako dvo-
jičky. Nevadilo mi to. Majka bo-
la totiž moja dobrá kamarátka 
a mali sme veľa vecí rovnakých. 
Občas sme si len tak večer zavo-
lali a dohodli sa, čo rovnaké si 
na druhý deň oblečieme. Plietli 
sme tak oči chalanom i učiteľom 
a nás to veľmi bavilo.

Keď prešla štvrtá hodina, 
matika, všetci sme si úľavou 
vydýchli. Dnes sme dokonca 
obišli bez písomky a ťažkého 
skúšania. Čakala nás už len te-
lesná a výtvarná a to boli poho-
dové hodiny.

Presunuli sme sa do šatní, 
aby sme sa prezliekli na telesnú. 
Bola sranda. Dievčatá si skúša-
li môj svetrík a promenádovali 
sa po šatni ako modelky. Našu 
zábavu prerušila telocvikárka, 
ktorá nás vrátila do školskej re-
ality. Pri nástupe hneď zjazdila 
Majku, že má na ruke hodinky. 
Tá si ich išla okamžite odniesť 
do šatne. Po rozcvičke sme hra-
li basket. Celkom sa nám dari-
lo, no na chlapcov sme  nemali. 
Tí nám veru ukázali, ako sa má 
prihrávať, driblovať a dávať ko-
še! Po štyridsiatich piatich mi-
nútach driny sme sa doplazi-
li späť do šatne a začali prezlie-
kať. Hodnotili sme pri tom na-
šu dnešnú hru, smiali sa a kle-
betili o chlapcoch. Zrazu som 
si všimla, že môj svetrík je preč. 
Kde len môže byť? Prebehla 
som očami všetky vešiaky, po-
zrela pod lavičku, no nikde nič. 
Niektoré dievčatá tam už ne-
boli, ani Majka. Vtedy mi na-
padlo, kde asi môj svetrík skon-
čil: „Určite mi ho Majka ukrad-

la!“ Ráznym krokom som voš-
la do triedy a vykríkla  na Maj-
ku: „Navaľ ho sem!“ 

„Čo tým myslíš, že navaľ 
ho sem?“ nechápavo hľadela 
na mňa Majka.

„Môj svetrík predsa,“ po-
zrela som sa na ňu škaredým 
pohľadom, „ukradla si mi ho!“

„Nič som ti neukradla.“ 
„Ale áno. Bola si v šatni od-

niesť si hodinky. Mala si je-
dinečnú príležitosť ukryť ho 
a vziať!“ kričala som na celú 
triedu.

„To áno, v šatni som bola, 
ale nič som ti nevzala! Ako si 
to len môžeš o mne myslieť!“ 
zosmutnela Majka a do očí sa 
jej tisli slzy.

Našu hádku prerušil zvon-
ček a príchod učiteľky. Na vý-
tvarke sme kreslili nejaké zá-
tišie. No nič som nevnímala, 
ani svoju prácu, ani komen-
tujúce okolie. Moje myšlienky 
boli upriamené len na  svetrík 
a „zlodejku Majku“. Nikto iný 
predsa neprichádzal do úva-
hy. Jej sa môj svetrík páčil naj-
viac, ona sa najviac zaujímala, 
v ktorom obchode som ho kú-
pila, ona jediná bola počas ho-
diny v šatni…

Veď pravda vyjde najavo!
Domov som išla sama. Maj-

ka išla predo mnou a utešova-
li ju spolužiačky. Občas sa oto-
čili a zagánili na mňa. Ja som 
obzerala ich tašky, či z nich 
neuvidím trčať kúsok z môj-
ho červeného svetra. Bola som 
strašne nahnevaná. No až te-
raz mi začala prvýkrát napa-
dať myšlienka, že do šatne sa 
mohol dostať aj niekto iný zo 
školy. A Majka, vždy bola mo-
ja dobrá kamarátka, mohla by 
také niečo urobiť? Všetko mi 
prišlo veľmi ľúto a rozplakala 
som sa. 

Po príchode domov som ne-
mala chuť s nikým sa stretnúť, 
nič vysvetľovať a už vôbec nie 
riešiť moje uplakané oči. Voš-
la som do kúpeľne, opláchla si 
ruky a oči a vrecko s telesnou 
som hodila do koša na bieli-
zeň. Potichu som sa prešmykla 
do kuchyne, vzala zopár šišiek 
s babkiným jahodovým lek-
várom a vybehla po schodoch 
do svojej izby. Tu som zostala 
sama so svojimi búrlivými myš-
lienkami až do utorkového rá-
na. Keď som si nasledujúci deň 
balila desiatu do tašky, pribehla 
ku mne mama a skúmavo sa ma 
spýtala, kde mám ten nový svet-
rík. Pokrčila som plecami.

Pokračovanie na str. 10

Posvietili  sme  si  aj  na  Eri-
ku Vonšákovú (9. B),  ktorá  hrá 
na  akordeóne  už  7  rokov.  Tento 
talent  zdedila  po  mame,  s  ktorou 
si  niekedy  spolu  zahrajú.  Trénu-
je  každý  deň  aspoň  jednu  hodinu 
a dvakrát do týždňa chodí do ZUŠ. 
Za  svoj  najväčší  úspech  považuje 
Zlaté pásmo, ktoré získala 3. júna 
v  Rajeckých  Tepliciach.  Na  akor-
deóne  hrá  zatiaľ  iba  ľudovky,  ale 
plánuje sa naučiť aj nejaké moder-
né  skladby.  Svoju  budúcnosť  už 
má  premyslenú.  Plánuje  študovať 
na konzervatóriu v Žiline a i naďa-
lej sa venovať hudbe.

M. Hajdučáková, L. Fernezová 9. A

«
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Šikana je hrozná vec

Nechcem, aby bola šikana v škole,
nie je to nič pohodové.

Každý deň v strachu žiť
a pri tom sa nezblázniť.

Bez desiaty každý deň –
to je hádam iba zlý sen.

Bez peňazí nechcem byť,
s modrinami nechcem žiť.

Šikana je hrozná vec,
povie ti to aj mravec.

Preto všetko poviem mame,
pristúpi k tomu odvážne.

Šikanu ja nechcem zažiť,
slabších si tiež budem vážiť 
Dominika Kekeláková, 
II. miesto v literárnej súťaži 
Villa Zerna

Kyberšikana – len neškodný žart?

Kyberšikana
je taká šikana,
čo cez internet sa šíri,
sú o nej mnohé dôkazy i chýry.

„Len neškodný žartík to je,“
vraví chlapík, čo ju rozširuje.
No mnohé deti, chúdence malé,
trpia tým stále i neustále.

Rodičia sú „na nervy“.
Polícia to určite vyšetrí.
No aj tak na vlastnú päsť pátrajú,
ale nič z toho nemajú.

Zrazu príde dieťa, Samo:
„To bol iba žartík, mamo!“
Mama celá nahnevaná
Samovi „ZARACHA“ dáva.

Bez mobilu, bez notebooku!
Budeš chodiť na chlieb a na múku!
Knihy budeš čítavať
a s bračekom sa hrávať! Tak! 
Anton Kutlák 7.A, II. miesto 
literárnej súťaži Villa Zerna

Kedysi dávno žil na nižnom 
konci našej dediny jednoduchý 
skromný roľník Matej. Spolu so 
svojimi troma synmi sa staral 
o malý kúštik poľa vedľa domu. 
Pôdu si veľmi vážil. Bola jeho 
obživou, zárobkom i radosťou. 
Starostlivo ju obrábal a i z to-
ho mála úrody, čo sa mu každý 
rok urodila, sa snažil čosi predať. 
Z takto nasporených koruniek si 
ku svojmu malému políčku do-
kúpil kus úrodnej role za neďale-
kým potokom.

Roky utekali a otcovi ubúda-
li sily. Na sklonku života rozdelil 
úrodné pole medzi  synov. Umie-
ral spokojne, lebo videl, že synov 
naučil poctivej roľníckej robote 
a zodpovednosti. Bratia sa po ot-
covej smrti dohodli, že na roli bu-
dú gazdovať spolu. Zasiali na ňu 
pšenicu. Pšenica svojím hrubým 
klasom lákala pohľady všetkých 
ľudí naokolo. Niektorí začali aj zá-
vidieť, bo rok nebol úrodný. Naj-
viac však klala oči susede Ma-
re. Tá dennodenne obchádza-
la pšenicu a hútala, ako sa chlap-
com podarilo také zlato dopesto-
vať. Jej závisť sa ešte zväčšila, keď 
videla susedovu stodolu plnú na-
mlátených vriec, zatiaľ čo jej sýp-
ka bola poloprázdna. Zaumienila 

si, že to pole musí stoj čo stoj mať. 
Prišla za mládencami a chcela ho 
kúpiť. No tí ju len pekne vypo-
klonkovali s tým, že pole nepre-
dajú. Susede vysvetlili, ako tvr-
do s otcom robili, aby si ho mohli 
kúpiť a otec by sa isto v hrobe ob-
racal, keby niečo také spravili.

Na druhý rok bratia na pole za-
sadili zemiaky. Tie tak zakvitli, 
že až z druhého chotára sa na ne 
chodili ľudia pozerať. Pole ob-
chádzala i Mara. Jej závisť a jed sa 
každým dňom zväčšovali. V jese-
ni, keď videla, koľké vrecia z po-
ľa odvážajú, prišla za mládenca-
mi zas s výhodnou ponukou. Nú-
kala bratom raz takú sumu peňa-
zí ako vlani. Tí odmietli a vľúdne 
jej núkali vrecko zemiakov zo svo-
jej úrody. Baba však so šomraním 
a hnevom odišla.

Na tretiu jar od otcovej smrti 
zasadili bratia na pole ovos. Bol 
taký utešený, že zas bodal do očí 
všetkých naokolo a najviac Maru. 
Tá začala hútať, ako sa poľa zmoc-
niť. Vedela, že s peniazmi u bra-
tov nepochodí. V hlave sa jej pre-
to začala rodiť zákerná myšlien-
ka. Musí ich nejako rozhnevať.

Zašla raz podvečer za najstar-
ším a začala pred ním osočo-
vať  tých mladších. Vraj ho chcú 
okradnúť a gazdovstvo predať. 
Na druhý deň si pri plote chyti-
la najmladšieho a nahovorila mu, 
že ho tí „dvaja podarení brat-

Gojka

Červený svetrík
Dokončenie zo str. 9

kovia“ chcú okradnúť a z gaz-
dovstva odísť do sveta. To is-
té sa opakovalo aj s prostred-
ným bratom. No súrodenci ne-
boli hlúpi a ich bratská láska bo-
la silnejšia než babine výmys-
ly. Pri večeri si všetko vysvet-
li a nad babinými rečami mávli 
rukou. No ked to videla a poču-
la Mara, zákerne v hneve na bra-
tov zahromžila: „Bodaj by 
vám tam len plané háje rástli!“

A tak sa aj stalo. Prekliala bra-
tom otcovské pole. Tí sa už po-
tom darmo snažili dopestovať 
to či ono. Všetko len také biedne 
a bez života rástlo na ich kedysi 
úrodnej roli. No burine a krí-
kom, tým sa darilo znamenito.

Kliatba však nezasiahla len 
pole. Bez života ostala i Ma-
ra. Od tej chvíle, čo v hroznom 
hneve prekliala pole, chorľavela 
až nakoniec v hrozných mukách 
umrela.

No chlapcov kliatba nezasiah-
la. Akoby aj mohla, veď boli sta-
toční a dobrí. Rozdelili si maje-
tok a vybrali sa do sveta. Tam 
si založili rodiny, kúpili polia 
a dobre sa im vodilo. Občas sa 
vrátili pozrieť na otcovskú roľu 
a zaspomínať. Tá zarástla zelený-
mi hájmi, ktorým nikto v dedine 
nepovie inak ako Gojka. V go-
ralčine totiž „goj“ znamená háj.

Adam Kovaliček

Jana Gnidiaková

„Ja ti teda poviem, kde ho máš! 
Taký drahý sveter a ty si ho len tak 
napchala do vrecka ku telesnej! 
Veď si ho celkom zničíš!“ rozčuľo-
vala sa.

Cítila som, ako ma zalieva 
červeň. A ja som obviňovala naj-
lepšiu priateľku. Vynadala som 
jej, že je zlodejka! Veľmi som 
sa hanbila. A s tou hanbou som 
musela ísť teraz do školy.

Moje prvé kroky viedli k Maj-
kinej lavici. Bála som sa, ako bu-
de reagovať. Či sa vôbec na mňa 
pozrie, či mi odpustí. Natiahla 
som ku nej ruku, všetko jej roz-
povedala a prosila o odpustenie. 
Majka bola geniálna. Bez váha-
nia a výčitiek sa usmiala a potrias-
la mojou rukou: „Takže kamošky?“

„Kamošky,“ odpovedala som 
a srdce mi zaliala neopísateľná 
radosť.

Po obede som vybrala svoje 
tajné zásoby z prasiatka a be-
žala Majke kúpiť ten istý čer-
vený sveter. Cestou do ob-
chodu som rozmýšľala nad 
tým, aké má Majka veľké srd-
ce. Mám sa od nej ešte čo učiť. 
Neviem, neviem, či by som ja 
dokázala tak veľkoryso od-
pusť druhému, ktorý mi ublí-
žil tak ako ja Majke.

Žaneta Mazuráková, 9. B, 
II. miesto 

v literárnej súťaži Villa Zerna

Blažej Staš, 7. B, III. miesto 
v lit. súťaži Detský lit. Majáčik
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LITERÁRNE SÚŤAŽE
Olympiáda zo slovenského jazyka: 3. miesto Miroslava 
Hajdučáková.
Európa v škole: 1. miesto Simona Repáňová, 1. miesto Laura 
Fernezová, 2. miesto Patrícia Rusnáková.
Rozprávkové vretienko: 2. miesto Miroslava Hajdučáková.
Od zvonilo slovenským slovám: 3. miesto Viktória 
Maslaňáková.
Villa Zerna:
2.miesto Žaneta Mazuráková, – próza, 
2. miesto Anton Kutlák – poézia, 
2. miesto Dominika Kekeláková – próza.
Štúrov Zvolen: 1. miesto Miroslava Hajdučáková, 3. miesto 
Kristína Kuráková.
Školský časopis: 1. miesto.
Detský literárny majáčik – próza: 1. miesto Anton Kutlák,  
3. miesto Emma Kutláková.
– povesť: 2. miesto Adam Vronka, 3. miesto Blažej Staš.

INÉ SÚŤAŽE
Tak spievala moja babka: 1. miesto Viktória Maslaňáková,  
2. miesto Erika Vonšáková.
Pytagoriáda P8: 4. miesto Kristián Grobarčík.
Pytagoriáda P6: 10. miesto Kristína Kuráková.
Pytagoriáda P4: 6. miesto Peter Pilátik.
Oravské spievanky: 1. miesto Matej Piták, 1. miesto Eva 
Pindiaková.
Kubínske spievanky – regionálna súťaž: 1. miesto Matej Piták, 
Eva Ďubašáková.
Heligónka: 1. miesto Eva Pindjáková.
Gorazdovo Námestovo: hlavná cena Štefan Sunega.
Stopami zveri: 1. miesto Michal Ferneza, Adam Vronka,  
Marián Rusnák.
Bienále fantázie Martin: čestné uznanie Sabína Macsodiová.
Detská hračka: kolektívna cena žiakov školy.
Betlehemy Babej hory: Adrián Grobarčík, Martin 
Záhumenský, rodina Mariána Staša.

Poľovačka na jeleňa
V čase, ked v Oravskom panstve 
vládol gróf Gašpar Illesházy, bo-
lo tradíciou, že si kniežatá i pá-
ni krátili čas poľovačkami. Ne-
raz sa stávalo, že sa z panstva 
v Oravskom Podzámku dostali 
za zverou aj do iných častí hlbo-
kých lesov Oravských Beskýd.

Raz v týchto končinách zazre-
li páni výnimočne statného jele-
ňa. Keď sa o ňom gróf Illesházy 
dopočul, pozval všetko panstvo 
z okolia a vystrojila sa veľká po-
ľovačka. Dlhé dni a noci sa šľach-
ta túlala po oravských lesoch, no 
jeleňa nemohla nijako dolapiť. 
Kde tu zazreli jeho stopu, kde 
tu sa mihli jeho parohy a zviera-
ťa zas nikde. Akoby sa každý raz 
zázračne vyparil. Gróf hromžil 
a neustále opakoval: „Jelenisko, 
jelenisko, si ihla v kope sene!“

Na siedmy deň ich putova-
nia ich kroky zaviedli do maleb-
nej časti  panstva, medzi Pilsko 
a Hrádok. Dovtedy ani poriad-
ne nechyrovali o takých hustých 
lesoch a malebnom kraji. Nedo-
bytná hora poskytovala skrýše 
všakovakej zveri. A lúky? Tie bo-
li akési iné ako na dolnej Orave. 
Rástli na nej mocné veľké bod-
liaky.

Zahľadel sa gróf do diaľky. 
Tam, na jednej z takých lúk, zo-
čil jeleňa, na ktorého už týždeň 
poľujú. A nielen toho. Z húštiny 
za ním vyšlo celé stádo a spásalo 

veľké bodliaky. Nevedelo sa pan-
stvo vynadívať na to divadlo. Nik  
nemal srdce na tú krásu vystreliť.

Keďže si chceli túto krásu 
uchovať a zapamätať pre budúc-
nosť, zaznačili si ho do mapy. 
Grof vydal príkaz, aby pisár za-
kreslil kopec a na ňom bodliak. 
Kopec nazval Hrádok, lebo sa 
skaliskami a tvarom veľmi poná-
šal na skalu, na ktorom stojí Orav-
ský hrad. Len veľkosťou bol men-
ší. A bodliaku zas dal meno Sihla, 
podľa svojho ustavičného hrom-
ženia na jeleňa „...si ihla v kope 
sena...“.

Keď potom v roku 1659 pri-
šli za grófom bratia Nováčikov-
ci z Rabče, že chcú v týchto ob-
lastiach založiť dedinu, vládca sú-
hlasil so slovami: „Povolím osadu 
založiť. Chalupy postavte však 
ďalej od Hrádku a bodliaky i le-
sy musíte chrániť, aby mali jele-
ne, čo spásať a ostatná zver, kde 
žiť. Jednako vám s týmto povole-
ním dávam tento erb, na ktorom 
je Hrádok aj s bodliakmi.“

Často sa potom Illesházy vra-
cal na tieto miesta. Pozoroval prí-
rodu i život osadníkov. A bodlia-
ky? Tie tu rastú dodnes. Nie je ich 
síce tak veľa ani nie sú také veľké 
ako v minulosti, no ešte stále sa 
nájdu lúky, ktorými sú posypané.

Adam Vronka, 7.B, II. miesto 
v literárnej súťaži Detský literár-
ny Majáčik

Štefan Sunega – víťaz v celoslovenskej súťaži Gorazdovo Námestovo 
2016. Ocenený za drevenú plastiku Sedmopočetníci.

Patrícia Sitáriková

ÚSPECH Y ŽIAKOV 
v školskom  roku   
2015/2016
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1. B, triedna učiteľka Masničáková

... s deviatakmi

Prváčikov.

Privítali 
sme ...

Rozlúčili 
sme sa ...

Patrícia Sitáriková
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Nepečená torta

Potrebujeme: 2 kyslé smotany, 2 balíčky piškót, práškový cukor, va-
nilínový cukor, stužovač Smeta-fix, ovocie (čerstvé zo záhradky ale-
bo zavárané, v našom prípade zavárané čučoriedky), granko, mäta, 
tortovú formu.

Postup: 
1.  Zmiešame  smotanu,  stužo-
vač, vanilkový a práškový  cukor 
podľa chuti.

2.  Do  tortovej  formy  uložíme 
prvú  vrstvu  piškót,  na  ňu  nane-
sieme  zmes  zo  smotany  a  navrs-
tvíme odšťavené čučoriedky. 

3.  Postup  vrstvenia  zopakujeme 
ešte  raz  a  na  vrch  poukladáme 
piškóty.

4.  Takto  torta  vyzerala,  keď  sme 
ju dali na 24 hodín stuhnúť.

5. Po vybratí sme ju ozdobili šťa-
vou z čučoriedok, grankom a mä-
tou.  Prajeme dobrú chuť!

M. Hajdučáková, L. Fernezová, M. Rusnák 9. A

TORTA ŠŤASTIA
Potrebujeme:  50 dkg  lásky, 
20 kg radosti, 20 dkg múdrosti.
Postup:  Lásku  a  radosť  spolu 
zmiešame  a  postupne  pridáva-
me múdrosť. Potom už len dobrú 

chuť.  Konzumácia  torty  spôso-
buje miznutie zla na Zemi a roz-
sievanie  šťastia.  Preto  neváhaj-
te ponúknuť čo najviac priateľov.

Jakub Vonšák, 7. B

TORTA RADOSTI
Táto  torta  je  pre  ľudstvo  veľmi 
dôležitá, pretože bez radosti, by 
bol svet veľmi smutný.
Potrebujeme:  80 dkg  smie-
chu, 20 dkg lásky, 30 dkg šťastia 
a 70 dkg viery.

Suroviny  pekne  spolu  zmieša-
me.  Pri  miešaní  sa  nám  z  misky 
bude šíriť prenikavá vôňa, ktorá 
spôsobuje radosť širokému oko-
liu.

Kristína Kuráková, 7. B

TORTA PRIATEĽSTVA
Keby  nebolo  priateľstvo,  ľudia  by 
chodili  bez  nálady,  plný  nenávisti 
a zloby. Preto ak chceme, aby pria-
teľstvo bolo všade okolo nás potre-
bujeme: 50 dkg tolerancie, 40 dkg 

empatie, 60 dkg lásky, a 70 dkg ro-
zumu.  Suroviny  pomaly  zmieša-
vame a následne podávame ľuďom 
vo svojom okolí.

Michaela Ďjubeková, 7. B

Tak a je to tu! Nadišiel čas rozlúčiť sa. Počas dvoch rokov sme vám 
prinášali rubriku Pečieme s Úsmevom, no naše kroky do CZŠ v Si-
helnom vystriedajú kroky do našich stredných škôl. Veríme, že ste si 
rubriku obľúbili a ďalšia redakčná rada Úsmevu v nej bude pokračo-
vať. Na záver sme si pripravili niečo veľkolepé, no zároveň jednodu-
ché – nepečenú ovocnú tortu.

Sára Balcerčíková

Torty na rôzne spôsoby
Ak sa vám nechce „kuchtiť“ s vareškou v ruke, no i tak ste veľkí pap-
koši, čo by ste povedali na špeciálne torty od siedmakov. Netreba 
na ne žiadne suroviny z obchodu a dajú sa robiť aj niekoľkokrát po-
čas dňa.
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Zábava

ŠARKAN, LISTY, FARBA, PSÍK, OVOCIE, DŽEM, DÁŽDNIK, 
STROM, RYBA, RAK, SOVA, MED, HAD.

Diana Kutláková 7. A, Emma Kutláková 6. B 

Vymaľuj si svojich doodles

Š O V O C I E D D

H A V O S P O B A

A R R L I S T Y Ž

D R A K E Í S D D

F A R B A K A Ž N

R Y B A U N Č E I

M E D S T R O M K

O S E M S M E R O V K A

Diana Kutláková, 7. A


