
 Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv. apoštola Pavla v Sihelnom č. 2/2014

Úvodník
Milí čitatelia, v tomto čís-

le časopisu Úsmev sa Vám ako 
šéfredaktorka prihováram už 
posledný raz. Deväť rokov pre-
šlo akosi veľmi rýchlo a mňa už 
v septembri čaká stredná škola. 
V krúžku Žurnalista som praco-
vala päť rokov. Táto prácami bu-
de iste chýbať. Začiatky nebo-
li ľahké. Prvé riadky, ktoré som 
naťukala do počítača, boli naozaj 
krvopotné. Ale pomohli starší 
kamaráti z krúžku a pani učiteľ-
ka Janka Kutláková. Ďalšie člán-
ky sa písali ľahšie a ľahšie a teši-
lo ma dávať myšlienky na papier. 
Radosť vždy znásoboval aj mo-
ment, keď som listovala nové čís-
lo nášho Úsmevu a videla som 
svoje texty. Práca v krúžku ma 
veľa naučila. Spoznala som za-
ujímavých ľudí, navštívila zaují-
mavé miesta a zažila kopec zába-
vy. Navštívili sme Tlačiareň Ku-
bík v Námestove, redakciu novín 
Orava, knižnicu A. Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne. Keď vlani náš 
časopis získal 1. miesto, prežila 
som pekný pobyt v Dolnom Ku-
bíne, Ružomberku a Limanowej 
v Poľsku. Tu som spoznala veľa 
nových kamarátov – žurnalistov, 
s ktorými si doteraz píšem.

Posledné dva roky si ma 
žurnalisti vybrali za šéfredak-
torku. Keďže náš Úsmev má 
v regióne výborné meno, bála 
som sa, či túto funkciu zvlád-
nem. Podarilo sa a opäť sme 
obhájili jeho prvenstvo.

Na záver Vás chcem po-
vzbudiť, aby ste sapráce v krúž-
ku Žurnalista nebáli a prihlá-
sili sa doň. Budem sa vždy te-
šiť na Vaše články, na časopis. 
Držím Vám palce a prajem veľ 
tvorivých nápadov.

Vaša bývala šéfredaktorka 
Katka Maslaňáková

usmevczs@gmail.com

Ani tento nový školský rok 
nebude výnimkou ostrá stráž 
nášho školníka.

Svojím orlím zrakom bude sledo-
vať vaše prezuvky a prezúvanie sa. 
Jeho vynikajúcemu zraku neunik-
ne ani najmenšia neprezutá nožič-
ka. Samozrejme, do školskej výbavy 
okrem kníh patria aj prezuvky. No 

Školský spravodaj

žiaci na tento fakt často (naschvál) 
zabúdajú. Hlavne september a ok-
tóber sú mesiace, kedyžiaci svoje 
prezuvky kamuflujú za obuv, v kto-
rej prišli do školy. Školníka krvopot-
ne presviedčajú, že to sú ich prezuv-
ky, na ktoré si ťažko počas prázdnin 
zarobili. No keď chce školník dôkaz 
v podobe druhých prezuviek, zbled-
nú. Vedia, že s ukazovaním kama-

Víťazstvu sa tešíme každý rok  
viac a viac

Dňa 26. 7. 2014 sa žiaci 
Žurnalistického krúžku zú-
častnili na odovzdávaní cien 
v regionálnej súťaži Najlepší 
školský časopis. 

Tento rok sme opäť získali 
prvé miesto, každý rok sa mu 
tešíme viac a viac.

Odovzdávanie cien sa odohrá-
valo v novoprerobených priesto-
roch  knižnice Antona Habovštia-
ka v Dolnom Kubíne. V knižnici 
nás privítala a previedla ňou pa-
ni Kazimírová. Ukázala nám ar-

chív časopisov a novín, v ktorom 
sme našli aj predchádzajúce čís-
la nášho časopisu Úsmev. Pri-
hovoril sa námriaditeľ knižni-
ce pán Huba. Ten pochválil na-
šu prácu a povzbudil nás k ďalšej 
činnosti. Pani Lýdia Vojtašáko-
vá, šéfredaktorka novín Orava, 
nám povedala a predviedla, ako 
máme fotografovať a potom ná-
sledne upravovať fotky. Odporu-
čila nám aj špeciálne počítačové 
programy na úpravu fotiek. Pán 
Juraj Lukáč zhodnotil grafickú 
stránku časopisov. Domov sme 
sa vrátili s novými zážitkami 
a radami. Okrem diplomu a ma-

lých drobností sme tento raz zís-
kali pre školu aj ročné predplat-
né novín Orava. Tie nám bu-
dú každý týždeň pripomínať na-
še ocenenie,  povzbudzovať nás 
i inšpirovať k ďalšej činnosti.

Tonko Kutlák 6.B

rátových topánok neuspejú. Škol-
ník si totiž pamätá všetky topánky 
a prezuvky žiakov. Preto, milí žiaci, 
nezabúdajte ich zbytočne doma, le-
bo pomsta nášho školníka bude veľ-
mi sladká. Strávite príjemné poobe-
die s handrou a metlou v ruke. Takto 
vás chce pán školník naučiť zodpo-
vednosti apracovitosti.

Nejako podobne sme skonči-
li aj my. Po špičkách sme neprezuté 
chceli prekĺznuť vonku. Útek sa po-
daril, no návrat bol horší. Pomalič-
ky sme sa, samozrejme, neprezuté 
vkrádali do školy, keď tu zrazu spoza 
rohu hop školník.(naozaj má oči vša-
de) Milo sa na nás usmial a povedal: 
„Dámy, nebude to len tak! Pekne si 
vás po vyučovaní vezmem na malú 
trestnú brigádičku!“ Pozreli sme sa 
na seba, či to myslí vážne, no on už 
vedel, že budeme vyjednávať. Snaži-
li sme sa obmäkčiť jeho dobré srdieč-
ko, no neúspešne. Nakoniec sme to 
vzdali a po vyučovaní sa chopili me-
tiel a handier, ktoré pre nás pán škol-
ník starostlivo pripravil. A takto sme 
dopadli … .

Pozor na orlí zrak

Katarína  
Maslaňáková,  Ivana Stašová, 9. B
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Školský parlament nás pozval riešiť SUDOKU

Posledné týždne v škole 
naplno využili aj členovia 
žiackeho parlamentu.

Pre žiakov pripravili súťaž v rie-
šení sudoku. Je to logická hra eu-

ková zo 4. A, ktorá aj napriek to-
mu, že bola na súťaži najmladšia, 
svojom bystrosťou predbehla star-
ších žiakov.

Vyskúšaj si, ako ti to pôjde
Veronika Tarčáková, 8. A

ktoré políčka vyplnené číslicami. 
Vyplnené číslice sú rozmiestne-
né tak, aby pre dané rozmiestne-

rópskeho pôvodu (mylne japon-
ského ako si niektorí myslia pod-
ľa názvu) pre jedného hráča. Cie-
ľom je doplniť chýbajúce číslice 
od 1 do 9 podľa nasledujúcich pra-
vidiel: Na začiatku riešenia sú nie-

nie existovalo iba jediné 
riešenie.

Do nultého roční-
ka súťaže sa mohli pri-
hlásiť všetci žiaci školy. 
Väčšina však bola z 2. 
stupňa. Súťažiaci mu-
seli nielen správne, ale 
aj v časovom limite vy-
riešiť dané hry s čísla-
mi. Hra bola rozdelená 
do troch levelov podľa 
obtiažnosti. Najlepšie 
sa darilo S. Skurčáko-
vej z 8. A. Špeciálnu ce-
nu získalaDiana Kutlá-

Ikona Matky 
patrí k naj-
známejším 
obrazom 
Panny Má-
rie na svete.

Aký je pô-
vod a symbo-

lika tohto obrazu? 
Je veľa posvätných obrazov Pan-

ny Márie, ale istotne nijaký z nich nie 
je vo svete taký známy a obľúbený 
ako táto ikona. K nej sa obracajú oči 
mnohých ľudí a vďaka jej príhovoru 
zažívajú ustavičnú pomoc. Túto iko-
nu nájdeme v kostoloch, kaplnkách, 
domoch, skrátka, na všetkých ces-

Kaplnka v našej škole je zasvätená Matke ustavičnej pomoci. 

Odpustová sláv nosť školy – PA N N A  M Á R I A 
MATKA USTAVIČNEJ POMOCI

tách ľudského života, ktorý je často 
poznamenaný bolesťou a smútkom.

Ikona Matky ustavičnej pomo-
ci je namaľovaná na cédrovom dre-
ve rozmerov 53 x 41,5 cm. Dátum 
a vznik ikony nie je známy. Niekto-
rí jej vznik určujú do 12. storočia. 
Avšak výskum dosky ikony pouka-
zuje na obdobie medzi rokom 1325 
a 1480. Tradícia hovorí, že z ostro-
va Kréta ju v 15. storočí ukradol is-
tý obchodník a priniesol do Ríma. 
Po čase ochorel a pred smrťou zve-
ril obraz priateľovi s prosbou, aby ho 
uložil v niektorom rímskom kostole. 
Priateľ mu to prisľúbil, ale obraz sa 
veľmi páčil jeho manželke, a tak sa 
rozhodol, že si ho ponechá. O ne-

jaký čas zomrel aj on bez toho, aby 
splnil daný sľub. Po istom čase sa ich 
šesťročnej dcérke zjavila Panna Má-
ria, ktorá ju žiadala, aby bol obraz 
umiestnený v Kostole sv. Matúša, 
ktorý od roku 1477 spravovali au-
gustiniáni. Po dlhom váhaní jej mat-
ky sa tak stalo 27. marca 1499. Od-
vtedy sa začala verejná úcta Panny 
Márie s titulom ustavičnej pomoci.

Naša škola oslávila sviatok 
Matky ustavičnej pomoci po svo-
jom. Malá odpustová slávnosť sa 
konala 26. 6. 2014. Začala sa sláv-
nostnou svätou omšou, ktorú slú-
žil vdp. farár z Rabčíc Jaroslav Hu-
mený. Po omši sme pokračovali 
akadémiou, na ktorej každá trie-
da predviedla svoj um a šikovnosť 
svojským spôsobom. Patróni tried 

boli hlavnými postavami všetkých 
divadielok, videí a pesničiek. Trie-
dy ich prezentovali po dôkladnej 
príprave, ktorá sa konala počas 
triednických hodín a do projek-
tu sa tak zapojili všetci žiaci trie-
dy. Pred oltárom sme tak „videli“-
svätú Terezku, Jozefa, Františka 
či iných patrónov. Okrem toho, že 
sme sa bližšie zamysleli nad živo-
tom nášho triedneho patróna, sme 
spoznali aj patrónov ďalších tried.

Miroslava Hajdučáková 8. A

Scénka o svätom Jozefovi

Posledné týždne v škole 
ubiehajú akosi pomalšie. 
Samé skúšanie, písomky 
a opravovanie známok. Prečo 
si teda tieto dni nespríjemniť?

Pani riaditeľka si preto pre nás 
pripravila súťaž v speve. Cieľom bo-
lo v troch kolách zaspievať nábožen-
skú, goralskú a modernú pieseň. 
Okrem výborného speváckeho vý-
konu sa hodnotilo aj to, či ako kolek-
tív dokážeme držať pokope. Pieseň 
si totiž mal pripraviť celý kolektív 
alebo aspoň väčšina z neho. Išlo nao-
zaj o veľa. Víťazná trieda mala získať 
deň voľna. A to už je čo povedať. Veď 
nie je super vybrať si deň voľna prá-
ve vtedy, keď ma vyučujúci napláno-

vanú koncoročnú písomku? Žiaci sa 
preto snažili zaujať nielen spevom, 
ale aj choreografiou a kostýmami. 
Skúšalo sa cez prestávky, po vyučo-
vaní a niekedy aj vyučujúci prižmú-
rili očko a dovolili nám predviesť im 
svoj spev.

Už po prvom kole triedy zistili, že 
konkurencia je veľká. Súťaže sa to-
tiž zúčastnili takmer všetky triedy 
a ich výkony boli perfektné. Jedno-
duché to nemala ani porota. Posled-
né kolo, v ktorom sa spievala popu-
lárna pieseň, sme si preto mali pri-
praviť len v priebehu troch dní a pie-
seň bola pre všetkých rovnaká. Na-
koniec sa porota rozhodla udeliť dve 
prvé miesta, osobitne v ročníkoch 1 
– 4 a 5 – 9. V prvej kategórii zvíťazi-

V škole sa opäť spievalo

la 3. B. Tí strávili deň voľna „doma 
v posteli“. Pani učiteľka Fernézová 
im totiž pripravila Rozprávkovú noc 
plnú zábavy, po ktorej doma dospá-

vali a oddychovali. Na druhom stup-
ni vyhrala 6. B. Oni si deň voľna uží-
vali v Aqvapaku v Dolnom Kubíne.

Veronika Tarčáková, 8. A

Goralská pieseň
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Deň elegancie
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Od začiatku 
školského roka 
sme našej tried-
nej učiteľke 
Pitákovej pílili 
uši tým, že by 
sme chceli mať 
Rozprávkovú 
noc. Tánás vždy 
ubezpečila, že 
keď bude dobré 
správanie, bude 
aj nočná zába-
va. Neostávalo 
nám nič iné, len 
sa snažiť. 

V závere škol-
ského rokak nám 

spolu s pani učiteľkou Jarošovou sa 
nám vyhrážali, že nám takú aktivitu 
už nikdy nepripravia.

No keď prišla triedna nasledujú-
cu hodinu do triedy, všetci sme ju 
zahrnuli otázkou, či nám takú noc 
pripraví aj o rok. Tá sa len usmia-
la a dodala: Uvidíme, akí budete.“ 

Anton Kutlák, 6. B

Stavanie májov bolo známe už 
v antike. Staroveké národy dáva-
li pred 1. májom na domy a hos-
podárske budovy stromčeky 
na ochranu pred zlými duchmi 
a chorobami. Májová zeleň ako 
magický prostriedok vyjadrova-
la želanie poľnohospodárov, aby 
ich úroda mala silu a dobrý rast. 
Máj vtedy predstavoval mladý 
stromček najčastejšie smrekový, 
jedľový alebo brezový. Tieto zvy-
ky prešli aj do slovanskej kultúry. 
Máje sa stavali z dôvodu hojnosti 
a dostatku plodov a krmiva. Ten-
to zvyk dodnes udržujú starí ro-
dičia. Odtiaľ bol už len krôčik 
k významu, ktorý sa najčastejšie 
skloňuje v dnešnej dobe.

Staval sa pred domy, v ktorých 
bolo dievča súce na vydaj. Kri-
vý alebo nepravidelne rozkošate-
ný strom bol hanbou pre dievča aj 
pre darcu. Mládenci s muzikou šli 
do každého domu, pred ktorým 
stál máj a v tanci vykrútili dievča 
i všetky ženy v dome. 

Odev alebo oblečenie je súhrn 
predmetov z rozličného materiá-
lu, ktoré slúžia na ochranu a ozdo-
bu ľudského tela. Okrem ochran-
nej funkcie, má odev aj rad kultúr-
nych a sociálnych funkcií. V spô-
sobe obliekania sa prejavuje ľud-
ská individualita, spoločenská po-
zícia ale aj pohlavie človeka. Nie-
kedy je typ oblečenia rozlišujúcim 
znakom ľudských zamestnaní ako 
uniforma polície alebo armády, 
prípadne identifikuje ľudí rovna-
kého politického či náboženského 
zmýšľania. V mnohých spoločen-
stvách normy obliekania odrážajú 
štandardy skromnosti, nábožen-
stva, pohlavie a sociálny status. 

Oblečenie môže tiež fungovať 
ako forma skrášľovania a je výra-
zom osobného vkusu alebo štýlu. 
My deti si najradšej na seba oblieka-
me rifle a športové tričká a mikiny. 

Z tejto všednosti nás mal vytrh-
núť ,,DEŇ ELEGANCIE“. Žiaci 
sa nahodili do šiat a košieľ, medzi 
doplnky zvolili kravaty a motýliky. 

Rifle sú nohavice ušité zo sil-
nej bavlnenej látky (rifľovina, de-
nim). Pôvodne to boli pracov-
né nohavice pre kovbojov, kto-
ré vyrobili Jacob Davis a Levi 
Strauss v roku 1873. V priebehu 
druhej polovice 20. storočia sa 
tento typ nohavíc stal populárny 
medzi mládežou a svoju populari-
tu si s rôznymi obmenami zacho-
val dodnes.

Miroslava  
Hajdučáková 7. A (internet)

Máj zdobil našu školu

Aj keď v našej škole nie sú eš-
te dievky na vydaj, každoročne si 
túto tradíciu pripomíname. Mája 
vždy v škole stavajú deviataci. Inak 
to nebolo ani teraz. Slávnostne vy-
obliekaní a s pesničkami na pe-
rách navštívili dievčatá v každej 
triede. Dievčatá na stromček pri-
viazali stužku. Šírka a krása stuž-
ky v minulosti predstavovala to, 
aké je dievča bohaté. Takto ozdo-
bený máj pripevnili na strechu na-
šej školy. Školu zdobil celý mesiac.

Ivana  
Stašová, 9. B (internet)

Víťazná trieda 6. A stavila 
na doplnky a na svoju kreativitu. 
Vyzdobili sa farebnými motýlikmi 
z krepového papiera. 

Druhé miesto si vybojovala trie-
da 7. B. Tu chlapci zvolili kravaty 
a dievčatá šaty. V  dvoch triedach 
boli naozaj všetci poctivo elegant-
ní. Nezaostávali však ani iné trie-
dy, no v tých sa našlo zopár čier-
nych ovečiek, ktoré súťaž porušili. 
Triedy tak stratili privilégium a ne-
boli oslobodené od skúšania a píso-
miek.

Vedeli ste, že:
– prvé šaty, ktoré človek nosil, 

boli z kože zvierat omotané okolo 
tela. Mali chrániť pred nepriazni-
vým počasím – pred zimou a daž-
ďom. Šaty nosili aj muži. Za „ot-
ca“ spoločenských akcií a spolo-
čenských šiat môžeme pokladať 
francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV 
(17. – 18. st.) za jeho vlády vznikol 
aj prvý módny časopis o spoločen-
ských šatách, spoločenskej etikete 
a móde – Mercury galant.

Kravata alebo viazanka je 
odevný doplnok, ktorý slúži viac 

ako 350  rokov ako súčasť pán-
skeho odevu. Nemá žiadnu prak-
tickú funkciu, plní len estetic-
kú funkciu pri obchodovaní ale-
bo pri spoločenských akciách. Jej 
používanie upravuje etiketa. His-
tória kravaty siaha do doby tri-
dsaťročnej vojny (1618 až 1648), 
kedy chorvátski žoldnieri v služ-
bách francúzskej armády nosi-
li svoje tradičné šatky uviazané 
okolo krku, tým vzbudili záujem 
Parížanov.

aj hosťa vdp. Branislava Kožucha 
s mladými dobrovoľníkmi z Trste-
nej a niekoľko našich deviatačok. Tí 
nám pripravili bohatý program plný 
súťaží, hier a zábavy. Po programe 
nasledovala svätá omša a spánok. 
Spať sa samozrejme nikomu nech-
celo, preto sme vymýšľali ešte rôz-
ne hry a šibalstvá. Triedna učiteľka 

Martina Gabrielová 8. B

Biblická noc

triedna priš-
la s dobrou sprá-
vou- pripravila pre 
nás Biblickú noc. 
Pozvala k nám 

A takto sme vybaľovali dobroty...

Šiestaci vyzdobení motýlikmi sa stali absolutnými víťazmi
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by sa mali zaplniť do skončenia 
vyhláseného roku. 

Okrem aktivít, o ktorých sme 
informovali v jarnom čísle časo-
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Ako sa rodí náš časopis
Pani učiteľka Janka Kutlá-

ková, vedúca nášho krúž-
ku, nás zobrala na exkurziu 
do Tlačiarne Kubík v Námes-
tove. Vraj nech vieme, ako sa 
rodí náš časopis.

Po tlačiarni nás sprevádzal 
Ján Kubík. Tlačiareň vlastní spo-
lu so svojimi súrodencami. Zalo-
žil ju ich otec a oni ju ďalej spra-
vujú a zveľaďujú. Tlačia sa tu nie-
len noviny a časopisy, ale aj knihy, 
plagáty a rôzne propagačné mate-
riály. Nachádzajú sa tu tlačiaren-
ské stroje dovezené z rôznych kú-
tov sveta. Pracujú na základe po-
čítačových programov, ktoré sa 
prispôsobujú požiadavkám tlače. 
No nevyhnutná je tu i ľudská ruka. 
Obzreli sme si tlač časopisov, via-
zanie kníh, tlačenie plagátov. Pán 
Kubík nám vysvetlil aj ako sa tla-
čí náš časopis. Ten prvotný pro-
ces, my žurnalisti, poznáme. Naj-
prv treba napísať článok, správ-
ne zoštylizovať a doplniť fotogra-
fiou. Články potom putujú k pá-
novi Brišovi. On nám ich zalo-
mí-upraví v špeciálnom novinár-
skom programe. Takto predbež-
ne vytvorený časopis posiela pani 
učiteľke Kutlákovej. Tá ešte zhod-
notí jeho podobu, skontroluje či 
sú fotky pri správnych článkoch. 
Táto kontrola prebiehav priebe-
hu jedného dňa či pár hodín. Pre-
to pri tom zväčša nie sú všetci čle-
novia krúžku, len šéfredaktor. To 
viete, my žurnalisti väčšinou ne-
stíhame a robíme všetko na po-
slednú chvíľu. Ťažké to preto s na-
mi má aj pán Briš. Celé zalamo-

vanie musí stihnúť v priebehu pár 
dní. Taktoupravený časopis po-
tom putuje tu do tlačiarne. Opäť 
sa musí vložiť do počítača a po-
čítačovo upraviť na tlač. Musí sa 
všetko dôkladne skontrolovať, le-
bo len malá chybička môže spôso-
biť veľké škody a celá robota vyj-
de navnivoč. Samotný proces tla-

če nášho časopisu prebieha veľmi 
krátko, len pár minút. No proces 
predtým je omnoho dlhší.

Okrem špičkových moderných 
strojov nás v tlačiarni zaujal aj je-
den historický exemplár. Je ním 
tlačiareň z 19. storočia a majite-
lia ju doviezli z Viedne. Slúži nie-
len ako ozdoba tlačiarne, ale aj ako 

funkčný stroj, na ktorom sa dá tla-
čiť. Pán Kubík nám vysvetlil, ako 
funguje tlač na takomto zariadení 
a my sme si mohli porovnať súčas-
nú prácu s tou minulou.

Na záver sme si z tlačiarne všet-
ci odniesli okrem príjemných zá-
žitkov aj puzzle a kľúčenky s lo-
gom firmy a nesmela chýbať ani 
spoločná fotka.

Katarína Maslaňáková,  
Ivana Stašová, 9. B

nymi netra-
dičnými podo-
bami. Vyšíva-
li obrazy, ma-
ľovali na sklo, 
v y r e z á v a l i . 
Niekoľko žiac-
kych prác bo-
lo zaslaných aj 
do výtvarnej 
súťaže Goraz-
dovo výtvar-
né Námesto-
vo. Žiaci: ŠTE-
FAN SUME-
GA, TIBOR 
C H U D J A K , 
LUKÁŠ PIN-
DJAK, PETER 
STANÍK, JA-
KUB GUŽÍ-
ŇÁK získa-
li čestné uzna-
nia. 

Sabína  
Mácsodiová

Od vydania posledného čísla 
časopisu sa nám obraz Sedem-
bolestnej Panny Márie v kos-
tole poriadne zaplnil. No ešte 
stále chýbajú voľné políčka. Tie 

V náručí Sedembolestnej Panny Márie
pisu pribud-
li ďalšie. Žia-
ci stvárňovali 
Sedembolest-
nú Matku rôz-

To bola poriadna rýchlosť... 
Časopis dostal vrchný obal

Zošívačka strá

Žurnalisti pozorne načúvajú každému slovu pána Kubíka

Žurnalisti pred tlačiarňou

Kresba, rezbárstvo,  výšivka i maľba na sklo – žiaci takto predviedli svoje 
zručnosti i nápad

Práca Ivanky Luscoňovej z 8. B Chlapci  
zo 7. B získali 
svojou prá cou 

čestné uz nanie 
v Goraz dovom 

vý tvar nom 
Námestove
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100 rokov od vypuknutia  
1. svetovej vojny

Tento rok si pripomína-
me už sté výročie od začatia 
prvej svetovej vojny.

Bol to ozbrojený konflikt, kto-
rý trval od 28.7. 1914 do 11.11. 
1918.

Odohrával sa prevažne 
na území Európy, ale aj v Afri-
ke, Rusku, na oceánoch, na Blíz-
kom východe a inde

Bol to dovtedy najväčší voj-
nový konflikt v dejinách ľudstva. 
Dostal prívlastokaj Veľká vojna.

Zámienkou vojny bol atentát 
na následníka rakúsko-uhorské-
ho trónu Františka Ferdinanda.

Následne Rakúsko-Uhorsko 
vyhlásilo vojnu Srbsku, čím vy-
volalo reťazovú reakciu a vojna 
sa rozšírila do celej Európy. Bo-

O Sedembolestnej Matke 
sme sa v priebehu roka 
dozvedali nielen na hodinách 
náboženstva, ale japri svätých 
omšiach v kostole. No ako sa 
hovorí „Lepšie raz vidieť ako 
sto ráz počuť“. Aj preto sme 
sa vybrali do Šaštína, pozrieť 
si Baziliku Panny Márie 
Šaštínskej. Výlet si mohli 
vychutnať tí najusilovnejší 
a najšikovnejšížiaci našej 
školy. Tí, ktorí jej robia len to 
najlepšie meno.

Keď sme dorazili do cieľa, od-
fotili sme sa pred bazilikou a po-
zreli si ju zvnútra. Bazilika mala 
dve poschodia. Na prvom poscho-

dí bola bazilika, ku 
ktorej boli pristave-
né malé a zároveň vy-
soké kaplnky. Na tom 
druhom bola galéria, 
kde sa nachádzali rôz-
ne sošky Panny Má-
rie a ornát Jána Pav-
la II. Bazilika Sedem-
bolestnej Panny Má-
rie (bazilika minor) 
v Šaštíne-Strážach je 
jedna z najvýznam-
nejších bazilík na Slo-
vensku.

Stavať sa začala 
siatok tisíc pútnikov, predovšet-
kým na Slávnosť zoslania Ducha 
Svätého (Turíce) a Slávnosť Pan-
ny Márie Sedembolestnej (15. sep-
tembra). Bazilika je spätá so so-
chou Sedembolestnej Panny Má-
rie z roku 1564. Uctievanie tejto 
sochy povolil arcibiskup Imrich 
Esterházi v roku 1732. Je to nesko-
rogotická podunajská práca, autor 
nie je známy. Nachádza sa na ne-
skorobarokovom oltári a je zákla-
dom šaštínskeho typu piet. Bazili-
ku maliarsky vyzdobil Jean Joseph 
Chamant a Lukáš Kraker.

je v Európe sa viedli na viacerých 
frontoch. 

Vojna sa skončila kapitulá-
ciou Ústredných veľmocí a pod-
písaním viacerých zmlúv. No 
po niekoľkoročnom mieri vy-
pukla druhá svetová vojna. Pa-
mätníkov na ňu máme aj v na-
šej obci. Pani Ďubašáková a Go-
coláková spomínajú: „Zahynu-
lo veľa mladých ľudí zo Sihelné-
ho. Nielen vo vojne, ale i po nej. 
Po vojne prišli hrozné choroby. 
Vymreli i celé rodiny. Bola bieda 
a hlad. Ľudia si vážili jedlo. Jed-
li len to, čo si dopestovali, ucho-
vali. Zemiaky jedli aj so šupkou, 
taká bieda bola. Každá vojna je 
zlá. Bodaj by ste ju vy, mladí, ne-
zažili.“

Veronika Tarčáková 8. A

Po podrobnom prezretí a od-
bornom výklade sprievodcu 
sme mali v bazilike svätú omšu, 
na ktorej sa zúčastnilo viac škôl 
a aj kňazov. Medzi nimi bol aj náš 
pán farár.

Aj keď cesta tam a späť trvala 
dlho, spríjemňovali sme si ju spe-
vom a hrami. Pán učiteľ Fider vzal 
do rúk gitaru a hneď bolo veselo.

Posilnení novými zážitkami sa 
tešíme na ďalšie aktivity spojené 
so Sedembolestnou Matkou , kto-
ré pre nás vyučujúci vymyslia.

Anton Kutlák, 6. B

Zazvoň zvonečku… 
Takto si zaspievali naši deviataci a rozlúčili sa so  školou

1. B Privítali sme nových prváčikov1. A Privítali sme nových prváčikov

V bazilike Sedembolestnej 
Panny Márie

v roku 1736, postavená bola pod-
ľa plánov Mateja Vépiho. Baziliku 
každoročne navštívi niekoľko de-
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Takto sme sa pripravili na zbieranie starých 
nefunkčných batérií. 

Najprv sme namaľovali pestré plagáty. Po-
tom olepili staré vedrá. Tie informovali, že slúžia 
na staré baterky. Tento reklamný materiál sme 
rozmiestnili v budove našej školy, škôlky i jedálne.

Nesmela chýbať poriadna osveta. Najlepšieje 
začať pri tých najmenších.

V na-
šej škole 
sa v mi-
nulom 
škol-
skom 
roku uskutočnilo viacero 
zaujímavých súťaží, ktoré 
sa týkali ochrany životného 
prostredia. K separovaniu 
nás vyzývali vyučujúci 
i plagáty na nástenkách.

Žiaci celej školy sa zapá-
jali do zbierania tetrapa-
kov, plechoviek, plastových 
fliaš, starých bateriek, mobi-
lov. V porovnaní s víťaznými 
školami, ktoré vyhrali súťaže 
v zbieraní mobilov či plasto-
vých fliaš v reťazci Lidli, 
smevôbec nezaostávali. Poč-
tom mobilov a fliaš sme sa 
vyrovnávali aj s veľkými ško-
lami. Tieto súťaže boli časo-
vo obmedzené a ich zber tr-
val asi mesiac. No zber tetra-
pakov a plechoviek trval ce-
lý školský rok. Na jeho kon-
ci sme sa dozvedeli skve-
lé správy. Patrili sme medzi 
víťazné školy a skončili sme 
na druhom mieste. Pätnásť 
najusilovnejších zberačovna-
šej školy išlo 26. júna na výlet 
do Bojníc. Samozrejme, všet-
ky náklady spojené s výletom 
hradila organizácia vyhlasu-
júca súťaž v zbere. A to je už, 
milí kamaráti, určite dôvod 
na zber. Takže neváhajte ani 
v tomto školskom roku a za-
pojte sa do eko zberov a sú-
ťaží. Stoja určite zato. Veď 
okrem toho, že pomôžete 
svetu okolo, pomôžete sebe.

Zuzana Sušienková, 9. A

Minimalizuj! 
– Skús sa aspoň raz za týž-

deň vzdať jednej veci, ktorú ne-
vyhnutne vo svojom živote nepo-
trebuješ.

Opätovne používaj! 
– Doneste so spolužiakmi 

do školy veci, ktoré už doma nepo-
užívate a s pomocou triednej uči-
teľky zorganizujte pre školu eko-
logický jarmok. Jednotlivé veci si 
žiaci môžu medzi sebou vymieňať 
alebo kúpiť za symbolickú cenu. 
Za prípadné utŕžené peniaze kúp-

EKO

„Ekologické MOR HO!“

Ako deviatačky propagovali zber batérií

Pani vedúca 
školskej jedálne 
bola v našom zbere 
prvá, ktorá sa zba-
vila starej baterky.

Nech je naším 
príkladom. Petra  

Ľudmová, 9. A

te pre školu zaujímavé knihy, vý-
tvarné potreby a pod

Recykluj! 
– Separujete v škole odpad? Zis-

tite, kde končí odpad, ktorý hádže-
te do smetného koša. Má vaša škola 
kontajnery na jednotlivé druhy odpa-
du? Ak nie, skúste zistiť prečo a príď-
te s iniciatívou na ich získanie, prí-
padne sa v triede dohodnite, že bude-
te triediť aspoň papier, plasty a kovy.

Zuzana Sušienková, Petra  
Ľudmová, 9. A 

(z pracovného zošita)

Žiackym perom
Kľúčovou dierkou do zborovne

Každý žiak tajne túži na-
kuknúť do zborovne. Keď nás 
učitelia do nej zavolajú, ne-
vieme si oči vyočiť. Vieme, že 
cez kľúčovú dierku sa pozerať 
nesmie, je to neslušné. No my 
sme boli zvedaví, čo robia na-
ši učitelia cez prestávky a voľ-
né hodiny, ako to v tej zborov-
ni vyzerá. 

Učitelia nemajú prázdniny 
tak ako my. Začínajú už kon-
com augusta, aby pripravi-
li všetko na riadne vyučovanie. 
Pripravujú nástenku, triednu 
knihu a dávajú do poriadku ko-
pírku, aby mohli tlačiť písomky.

 Kopírka stojí hneď pri vcho-
de do zborovne. To preto, aby 
mohol kopírovať ten učiteľ, kto- V plnom pracovnom nasadení...
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Naše Naj…

Krosná
Niekto by povedal, že 

krosná sú už dávno zastaraný 
a nemoderný nástroj, no 
svoje miesto si nájdu aj 
v dnešnej dobe. 

Nástroj bol v minulosti jedi-
ným nástrojom na výrobu textí-
lií a používa sa dodnes, hoci už 
len ojedinele. Jedny takéto kros-
ná má aj moja babka. Už ako ma-
lásom sedávala pri babke a s úža-
som som ju sledovala pri práci. Ba-
vilo ma pozerať sa, čo môže vznik-
núť z toľkého  množstva nitiek. 
Babku pracovať na krosnách na-
učil jej otec. Nebolo zamestnania, 

Pani Vnenčáková sa venuje 
tkáčstvu, pán Vnenčák pletie 
košíky. Obidvaja účinkujú vo 
folklórnom súbore Magura, 
teta Kristína je členkou súbo-
ru 45 rokov a vedúcu súboru 
robí už 30 rokov.  
Zaujímalo ma ako to u nich 
doma funguje, kto sa čomu 
venuje. Navštívila som ich 
domácnosť a trochu som 
vyzvedala:

Odkiaľ obaja pochádzate 
a kde ste sa zoznámili?

Obidvaja sme zo Sihelného a tu 
sme sa tak dedinsky zoznámili. 
Manželmi sme už pekných 49 ro-
kov, vychovali sme 3 šikovné deti. 

Kto robí tkáčstvo a kto koší-
ky, robíte spolu? Čo tkáte: ko-
berce, súkno? Z akého materiá-
lu? Kde ho zoženiete?

Koberce tkám ja (hovorí teta) 
a košíky pletie môj muž. Tkám ko-
berce zo starých handier, plátno 
z ľanu. Ľan si sami zasejeme aj vy-
pestujeme. 

Čomu sa ešte venujete? 
Venujeme sa folklóru a vyrába-

me si aj domáci syr a korbáčiky.
Chodíte po jarmokoch?
Nie, robíme to pre seba, zná-

mych a rodinu, skrátka pre vlast-
nú spotrebu. Je to pre nás záľuba, 
koníček.

Máte doma tkáčske stavy. Kto 
Vás učil tkať a pliesť? 

Oboch nás učili naši tatovia 
a my toto remeslo odovzdávame 
našim deťom a vnúčatám.Starší 
syn “snuje“- robí osnovu, mladší 
syn je gajdoš. Tkaťa pliesť košíky 
vedia už aj vnuci.

Nechceli ste niekedy odísť 
z Oravy, páči sa Vám tu?

Nie, nikdy, doma je len doma. 
Čo by ste na Orave zmenili?
Keby sa viac ľudia Boha držali 

a desatoro dodržiavali, nemuselo 
by sa nič meniť.

KebyVám dal niekto kopu pe-
ňazí na rozvoj Oravy, čo by ste 
s nimi urobili?

Určite by sme sa snažili niečo 
urobiť so zdravotníctvom a dali by 
sme opraviť cesty.

Mali ste v živote šťastie 
na dobrých ľudí?

Áno, niekoľkokrát, najmä 
na rodinu. Navštívili sme aj kúpe-
le, našli sme si priateľov. Sú už25 
rokov rodinnými známymi.

Propagujú sa remeslá na Ora-
ve dostatočne? Podporuje ich 
starosta?

Remeslá sú podporované veľmi 
málo, našu folklórnu skupinu však 
pán starosta podporuje.

rý vojde do zborovne prvý. Ak 
ho predbehne inýa nestihne to 
cez prestávku ani voľnú hodi-
nu, musí zostať po škole. Ta-
kýmto situáciám sa vždy pote-
šíme. Písomka sa nám tak pre-
sunie minimálne na ďalšiu ho-
dinu.

V druhom rohu, hneď 
oproti kopírke je počítač. Ani 
o tom nemôžeme povedať, že 
je našim priateľom. Učitelia 
na ňom totiž tlačia vysvedče-
nia a zapisujú známky do in-
ternetovej žiackej knižky. Me-
dzi týmito dvoma výdobyt-
kami techniky je kreslo a po-
hovka. Tu naši učitelia cez voľ-
nú hodinu opravujú písom-
ky. Nadšení s dobrým poci-
tom pri srdci a v hlave s myš-
lienkou (tak dobre to včera ve-
deli, všetci všetkému rozume-
li, určite budú samé jednotky) 
si na ne sadajú. No nezdržia 
sa na nich dlho. Už pri tretej 
písomke to nevydržia a skla-
maní z nej vyskočia. Písomky 
skončia na veľkom okrúhlom 
stole a učiteľ sa nešťastne pre-
chádza okolo neho. V takých-
to chvíľach nám žiakom ostá-
va len dúfať, že sa nejakým ne-
dopatrením stratia. Tento stôl 
je totiž čarovný, často z neho 
miznú perá, knihy, no najmä 
nožnice.

Stenu oproti zdobí veľká 
skriňa. Jednotlivé skrinky ma-
jú podelené učitelia. Tu si pred 
svojimi kolegami ukrývajú na-
príklad čokoládku, kávu či ča-
jík na dobitie energie. Môže-
me povedať, že táto skriňa slú-
ži aj ako úschovňa. Keď máte 
navyšenejaký predmet, naprí-
klad loptičku, mobil a tak, sta-
čí, aby ste ho v priebehu vyu-
čovacej hodiny vytiahli na la-
vicu. Učiteľ ju hneď vezme 
a ak budete mať šťastie „uscho-
vá“ vám ju vo svojej skrinke aj 
do konca školského roku. 

Steny zdobí niekoľko náste-
niek. To znamená, milí priate-
lia, že nielen my musíme robiť 
počas roka nástenky. Robia ich 
aj učitelia. Na jednej z nich je 
veľký farebný rozvrh všetkých 
tried. Na ďalšej sú informácie 
pre učiteľov. Z nej sa učiteľ do-
zvie, koho a kedy treba ísť za-
stupovať. Výborné je to, keď sa 
učiteľ „prekukne“. Vtedy tíško 
sedíme ako vši pod chrastou, 
aby sme mali voľnú hodinu.

Tieto veci, ktoré tu spomí-
nam, sú určitesúčasťou všet-
kých zborovní na svete. No tá 
naša je predsa len iná a jedi-
nečná. Obývajú ju totiž tí naj-
lepší učitelia na svete.

Viktória Maslaňáková 7. B

Veľmi pekne Vám obom ďaku-
jem za pekný a príjemný rozhovor. 
Do ďalšieho života prajem veľa-ve-
ľa zdravia a síl a veľa pekných pro-
duktov. 

Miroslava Hajdučáková, 8. A

Manželia Kristína a Anton Vnenčákovci 
zo Sihelného sa venujú tradičnej  
ľudovej výrobe

tak sa živil tkaním plátna a kober-
cov. Babka mu ako malá pomáha-
lašúľať na faľfy a cievky. Popritom 
ho pozorovala a naučila sa tkať aj 
ona. Babke táto záľuba ostala do-
teraz. Vždy keď má čas ,venuje sa 
tkaniu .Nie je to len udržiavanie 
tradícií, ale aj posolstvo ktoré odo-
vzdáva ďalej svojím deťom a vnú-
čatám. Tkanie na krosnách nás učí 
aj trpezlivosti, pretože treba mno-
ho tenkých nitiek a mnohokrát 
udrieť, kým vznikne krásny vzor. 
Takto tkaný koberec zútulní každé 
prostredie. Či už je to stará dreve-
nica alebo moderný dom.

vnučka  
Simona Vnenčáková, 9. B

Pani Kristína pri práci

Takto sa pod šikovnými rukami 
objavuje nový utkaný koberec

3. 9. 2014



8. strana 15. 9. 2014 Sihelník 1 / školský časopis Úsmev Žiackym perom

Bol pondelok. Ten hrozný 
pondelok, ktorý neznáša väč-
šina detí. Neznášam ho ani ja 
a dnes ešte o to viac, že máme 
anglinu. Tuším, že dnes s dob-
rou známkou domov neprí-
dem, pretože piatkovú písom-
ku som zbabrala na plnej čiare. 
Mama sa bude hnevať. Je totiž 
posadnutá dobrými známka-
mi. Chce, aby som sa stále uči-
la.

Moje predtuchy sa naplnili. 
Z papiera sa na mňa díva veľ-
ká štvorka. Červené more mi 
vlieva do očí a hlavy sklama-
nie. Sklamanie zo seba samej, 
sklamanie mamy.

 Vôbec sa mi nechceloísť do-

mov, no nemala som na výber. 
Sadla som si na gauč a čakala, 
kedy odbijú tri hodiny. Hla-
vou mi vírili rôzne myšlienky: 
Ako bude asi reagovať mama? 
Zatrhne mi telku alebo počí-
tač? Keby som tak vedela ča-
rovať, čáry-máry, všetko by 
som zmenila! A hlavne mamu! 
Nech príde dnes domov, až 
keď budem spať, nech nelip-
ne na jednotkách, nech nech-
ce, aby som sa stále len učila, 
nech...

Odbili tri hodiny. S hrôzou 
som tŕpla, kedy začujem štrn-
gotanie kľúčov. A je to tu, ma-
ma prišla domov. Pozdravi-
la ma: „Ahoj, Naty, ako bo-

Samo v Ríme (samo v rýme)

Prišiel Samo k mestu Rím,
predtým hľadal v básniach rým.
Rozhodol sa zdolať mys,
skamenel, keď zazrel miss.
V jeho srdci vzbĺklo to samo,
zamiloval sa náš Samo.
Chcel jej srdce hneď aj dobyť,
zabudol však kredit dobiť.
Takju slovom vábil, začal vyť
a z kvetov pre ňu vienok viť.

Misska, tá mu dala v pysk,
Rímom zaznel jeho pisk.
Chcel ju pozvať na starý zámok,
od túžby ho delil jej srdca kľúč a zámok.
„Prosím, svoje srdce daj mi,
spoločnou cestou kráčať budeme my!
Topánkou ho vzala biť,
musí, chudák, nešťastný byť.
Celým Rímom zaznel krik,
nasrdená misska skočila za krík.
 „Nahneval ten šašo ma,
veľkú guráž chlapec má!“

Moja „žabka“ v Ostrihome

Čáry-máry, mama je fuč!

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko  
– Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži

Každé prázdniny pre nás rodičia pripravia zaujímavú dovolenku. Spoločne sme už precestovali rôzne kúty Európy a zažili veľa 
pekných chvíľ. Inak to nebolo ani minulé prázdniny. Keďže sa nám narodila malá sestrička, nemohli sme si dovoliť dlhú cestu. Zvo-
lili sme preto „slovensko-maďarskú“ dovolenku. Cieľom bolo Štúrovo a návšteva Maďarska.

Po príchode do Štúrovavied-
li prvé naše kroky na kúpalisko. 
Tam smedosýtašantili, no na-
še pohľady stále viac a viac lá-
kali zlaté f ľaky v diaľke, týčiace 
sa vysoko v oblakoch. Neodo-
lali sme. Ešte poobede sme na-
sadli do auta,prešli po obrov-
skom moste a už sme boli v su-
sednom Maďarsku. Ukázalo sa, 
že tie zlaté f ľaky sú vlastne ku-
poly baziliky v Ostrihome. Bo-
la taká obrovská, že ľudia pri 
nej vyzerali ako mravčekovia. 
Keď sme sa však bližšie prizre-
li, zistili sme, že takí mravčeko-
via chodia aj po veži. A tu sa to-
začalo. S nadšením sme vyrazi-
li ku schodom a začali ich zdolá-
vať. Mama to na desiatom scho-
díku vzdala a vrátila sa späť. Vraj 
nás počká dolu, má rada pev-
nú pôdu pod nohami. Ja, ocko 
a staršia sestramáme radi dob-

rodružstvá, tak sme pokračo-
vali. Počítanie schodov nás pre-
stalo baviť pri stovke. Čím vyš-
šie sme stúpali, tým viac sa mi 
triasli kolená. Uvedomila som si, 
že mám na nohách obuté ružové 
„žabky“, v ktorých som chodi-
la na kúpalisku. Až teraz, no už 
je neskoro! Ešteže tu nie je moja 
mama! Tá by hneď začala robiť 
paniku. Prsty na nohách ma za-
čali pobolievať, trochu som za-
ostávala za ostatnými. Po chví-
li sme sa ocitli pri obrovských 
zvonoch. Kto sa chcel poko-
chať krásnym výhľadom na oko-
lie, musel byť ešte odvážnej-
ší a vyjsť až na vyhliadkovú ve-
žu. Tu viedlo ešte pár schodov. 
„To zvládnem,“ pomyslela som 
si a zvedavosť ma hnala vyššie 
a vyššie. Zrazu sa stalo to, čo sa 
nemalo stať. Nezbedná„žabka“ 
mi z nohy odskočila a zastavila 

sa až v strešnom žľabe. Čo teraz? 
Naboso ťažko zvládnem cestu 
dolu. Ocko sa snažil od sprie-
vodcuvypýtať nejakú tyč, aby 
mi ju vytiahol. Začal lámavou 
angličtinou, prešiel do ruštiny, 
no sprievodca nič. Pri zlyhaní 
svojich jazykových schopností , 
začal používať ruky a nohy a tu 
sa ukázalo, že sa s Maďarom do-
hovoril. Sprievodca odbehol 
do časti, kde boli zvony a naozaj 
priniesol palicu. No keby bol ve-
del, čo chce s ňou môj oco uro-
biť, určite by mu junebol s takou 
ochotou priniesol. Otec vzal pa-
licu. Turistom kázal odstúpiť. 
Ľahol si na zem tak, že jeho trup 
s rukami visel vo vduchopráz-
ne. Palicou šmátral do žľabu. 
Všetci navôkol zalamovali ruka-
mi. Sprievodca pobehoval ho-
re-dole, niečo si rozčúlene hun-
dral po maďarsky. Preklad rad-

šej nechcem vedieť. Aj my dve 
so sestrou sme tŕpli, nopodari-
lo sa. Otcovi sa asi na štvrtý raz 
podarilo napichnúť moju žab-
ku na palicu a zdvihnúť hore. 
Všetci si vydýchli,napätie z nás 
opadlo. Niektorí turisti dokon-
ca otcovmu výkonu zatlieska-
li. Obula som si žabku a poma-
ly sme zostupovali dolu. Cítila 
som, ako sa červenám. Veď kvô-
li mojej nerozvážnosti sa mohlo 
stať nešťastie. Neužili sme si ani 
očakávaný výhľad.

Na lavičke pred bazilikou nás 
už čakala mamina. Prvé, čo sa 
spýtala bolo: „To čo za blázon sa 
tam vykláňal?!“ Otec na nás len 
žmurkol a my sme vedeli, že to-
to dobrodružstvo bude len na-
ším tajomstvom.

Viktória Maslaňáková, 8.B, 
3. miesto v literárnej súťaži 

Európa v škole, okresné kolo

Nešťastník, v mysli bočí doprava,
kolabuje z neho rímska doprava.
Chlácholí ho jeho mať:
„Nemôžeš vždy všetko mať!
Usmiala sa naňho milo,
„Veď jej srdce má už Milo.“

Keďje mi trošku clivo, pero chytám horlivo.
Slovenčinu rada mám, takto sa s ňou poihrám.
Vždy nanovo a nanovo, rozveselí ma materinské slovo.

Viktória Maslaňáková, 8. B

lo v škole?“ Slušne som jej od-
povedala, že fajn.Potom pri-
šla ďalšia otázka: „A čo si do-
stala?“ Zdvihla som sa a po-
maličky som sa snažila odcup-
kať z izby. Nepodarilo sa mi 
to. Mama sa maotázku opýtala 
znova. Potichu som sa prizna-
la k štvorke. „Počujem dob-
re, štvorku?“ zalomila rukami. 
Pokývala som hlavou a rých-
lo som na svoju obranuspusti-
la: „Ale to nie je moja vina, to 
učiteľka si vymýšľala také slo-
vá, ktoré sme nemali napísa-
né v zošite! Ani Simona nema-
la jednotku!“ „Mňa nezaují-
ma žiadna Simona ani nezmys-
ly o tom, že ste písali písom-
ku zo slovíčok, ktoré ste pred-
tým nemali vysvetlené. Ty si si 
to určitenepozrela – Tu znám-

ku si opravíš!“ Mama zmrašti-
la čelo a odišla do kuchyne. Ja 
som odcupotala do izby, za-
vrela som sa tam a do večere 
som odtiaľ nevyšla. Počas ve-
čere bolo hromové ticho. Jedi-
né na čo sa ma mama opýtala 
bolo, či som sa učila. 

Keď som sa ráno zobudi-
la, mama už doma nebola. 
Myslela som si, že šla do prá-
ce skôr. Umyla som sa, obliek-
la a šla do školy s veľkým od-
hodlaním, že si tú štvorku 
opravím. Aj sa mi to podari-
lo. Veď kto sa učí, vie. Zo ško-
ly som domov takmer uteka-
la. Radovala som sa, že mamu 
poteším. Bolo mi ľúto tohov-
čerajška, za ktorý môže mo-
ja lenivosť. Keď som prišla do-
mov boli takmer dve hodiny.  

Karol Vonšák, 6. BDedina
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September:
Zas som vyšiel na pole,
pocítil som svoje staré mozole.
Na bolesť som rýchlo zabudol,
bo do veľkej radosti som upadol.
Kapustička sťa moja hlavička,
sladká je i mrkvička.
Petržlen svoju vôňu šíri
a i tekvice mám štyri.
Nebola márna moja námaha, 
vyplatila sa každá snaha.
Teším s na ďalšiu jar,
tak mi Pán Boh pomáhaj!

Tonko Kutlák, 6. B – 2. miesto 
v okresnej súťaži Majáčik (poézia)

Natália Žajáková  
a Matúš Mazurák, 8. B
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Čarovný nápoj

Chcela by som zmeniť ľudí.
Možno by sa to dalo.
Tá predstava ma zo sna budí,
že občas k tomu chýba málo.

Možno by čarovný nápoj pomohol.
Dala by som tam tie najlepšie 

ingrediencie.
Ľudskými srdcami by pohol
 a svetom by sa šírili len pôvabné 

esencie. 

Namiesto lakomosti
žiť život ozajstný.
Pridať viac štedrosti,
nech sú ľudiašťastní.

Nadávanie by bolo nepoznaným.
Lásky treba teda ešte pridať.
Pochopenie by bolo uznávaným,
všetko dobro zo seba vydať.

Dobrotu v sebe objaviť.
Podľa prikázaní jestvovať.
Zlo dobrom opraviť,
aj nepriateľa milovať.

Prisypať ešte štipku pokory. 
Premiešaťju s mierom svetovým.
Nech sa pýcha k zemi pokorí
a vďačnosť nie je ničím novým.

To všetko by som rozliala po svete,
nech je hriech a v temnom kúte.

Martina Gabrielová, 8. B  
– 3. miesto v okresnej súťaži 

Majáčik (poézia)

Rýchlo som si zohriala obed, 
teda včerajšiu večeru, pouči-
la som sa, sadla na gauč a ča-
kala na mamu. Nedočkavými 
očami som veľkú ručičku po-
súvala na trojku. S nadšením 
som čakala štrngot kľúčov vo 
dverách. Ručička si ľahostaj-
ne prebehla dvanástku, troj-
ku, šestku a nič. Štrngotanie 
kľúčov sa nekonalo. Najprv 
som si myslela, že sa mama 
po práci zastavila v obchode. 
No keďsa blížila siedma ho-
dina večer, prestávalo mi byť 
všetko jedno. Mama už bý-
va o takomto čase vždy do-
ma. Vzala som telefón, že jej 
zavolám, no na druhej stra-
ne sa ozvalo len „tu, tu, vo-
laná stanica...“. Zbledla som, 
zmeravela, oblial ma studený 
pot, po tvári mi začali stekať 
slzy. Bezmocne som si sadla 
na kuchynskú stoličku a roz-
plakala sa ako malé decko. 
Bála som sa, čo sa stalo ma-
me. Mysľou mi prebiehali 
tie najhoršie scenáre. A hlav-
ne, hlavne ma hrýzol včeraj-
šok. Čo všetko som si ja pria-
la, aká som len bola na ňu na-
hnevaná! Vari sami to len ne-
splnilo?! Vzlykala som eš-
te viac a v duchu sľubovala, 
že už nikdy nebudem svo-
ju mamu nijako raniť a priať 
si nezmysly. Asi po hodino-
vom náreku som sa od sto-
ličky odlepila s tým, že mu-
sím niečo urobiť. Zalarmo-
vať babku, susedov, políciu 
... Pretrela som si zaslzené 
oči a rozmýšľajúc sa zahľade-
la na chladničku. V tom som 
si všimla odkaz na jej dvier-
kach. Podišla som bližšie a čí-
tala: Naty, dnes idem na tú 
služobku, o ktorej som ti mi-
nulý týždeň hovorila. Na noc 
príde ku tebe babka. Vrátim 
sa zajtra večer. Mám Ťa rada! 
Poviem vám, takú radosť som 
ešte nezažila. Zdalo sa mi, že 
sa vznášam. 

Keď prišla babka, myslela 
si, že sa teším z jej príchodu. 
Samozrejme, že som sa z nej 
tešila. No viac som sa teši-
la, že mi „slzy otvorili oči“. 
Svoje „čarovné“ schopnosti 
som sa rozhodla použiť inak: 
Čáry-máry, nech sa zmením 
ja, nech nie som lenivá, nech 
sa pravidelneučím, nech ro-
bím svojej mame vždy len ra-
dosť. Verím, že po tejto skú-
senosti moje kúzlo stoper-
centne zaberie.

Natália Fernézová 7. B  
– 3. miesto v okresnej súťaži 

Majáčik (próza)

Stratená spoluhráčka
Prišli prázdniny a s nimi kopec voľného času. S kamarátmi smeletné dni trávili všelijakými zába-

vami. Hrali sme vybíjanú, čľapkali sa v bazéne, no najviac nás bavila hra na schovávačky. Túto hru 
sme však najradšej hrávali večer, keď bolo šero. Vždysme sa okolo šiestej-siedmejzišli za naším do-
mom, dohodli pravidlá a určili, kto bude počítať a hľadať. Potom zábava pokračovala do deviatej-
-desiatej, podľa toho, ako nám rodičia dovolili.

Raz sa ku nám zatúlala aj ma-
lá susedova dcérka Antónia. 
Najskôr sa schovávala spolu so 
mnou. Chceli sme, aby sa priučila 
hre.Veľmi rýchlo si pravidlá osvo-
jila a začala sa schovávať sama. Jej 
skrýše boli ozaj originálne - koru-
na čerešne, stará vaňa, kôpka trá-
vy, a..., no poďme pekne popo-
riadku.

Pri hre sme celkom zabud-
li na čas. Asi okolo ôsmej na nás 
mama z okna zakričala, aby sme 
s hrou končili. Uprosili sme ešte 
dve kolá a vtedy sa to stalo. Počí-
tal a hľadal Peter. Našiel všetkých 
ôsmich hráčov, len Antóniu nie. 
Najskôr sme sa všetci smiali a do-
berali sme si Petra, že je neschop-
ný. Ale po pár minútach nás zá-

bava prešla. Všetci sme si začali 
uvedomovať, že je zle. Prehľada-
li sme všetky kôpky sena. Popre-
zerali sme koruny košatých stro-
mov. Prešli všetky kúty starej dre-
venice. Antónia nebola nikde. 
Natáliu napadlo, že mohla odísť 
domov. Trošku sme sa ukľudnili 
a rozhodli sa ísť k Tonkiným ro-
dičom. Lenže, kto sa odváži opý-
tať, či je Tonka doma? Po dlhom 
dohadovaní sa nakoniec roz-
hodolPeter. Doprovod sme mu 
však robili všetci. Peter nesme-
lo zazvonil. Vyšla Tonkina mama 
a pýta sa: „Čo sa stalo, kde je An-
tónia?“ „My sme mysleli, že je do-
ma,“ vyhapkal Peťo. Tonkina ma-
ma vybehla z domu ako strela. 
Na pomoc sme zavolali aj svojich 
rodičov. Začala sa veľká pátra-
cia akcia. Situáciu však zhoršova-
la blížiaca sa tmavá noc. Vyzbro-
jení baterkami sme ešte raz pre-
šli všetky skrýše. Dospelí išli hľa-
dať aj ďalej do poľa. Kričali sme, 
volali, ale šesťročného dievčatka 
nikde. Vyčerpaní a smutní sme 
sa všetci stretli na rohu dreveni-
ce, aby sme sa poradili, čo ide-
me robiť ďalej. Vtom si Peter vši-
mol starú drevenú skriňu opretú 
o múr drevenice. Prisvietil na ňu 
baterkou, podišiel k neja otvo-
ril. Pohľad dnu všetkých potešil. 
Na starých dekách si sladko spin-
kala naša Antónia, ktorú sme už 
asi dve hodiny hľadali. Nezobu-
dila sa ani vtedy, keď ju otec pre-
nášal domov.

Keď Tonka ráno vstala, ne-
chápala, čo robí doma v posteli. 
Zdalo sa jej, že sa len pred chví-
ľou schovala a Peter ju má hľadať. 
Mama jej musela dlho vysvetľo-
vať, čo svojou skrývačkou spôso-
bila.

A my? Najskôr sme boli z celej 
tej skrývačky akísi nesvoji. Vra-
veli sme si, že sa už budeme hrá-
vaťinú hru. No keď k nám poobe-
de prišla vysmiata Tonka a opý-
tala sa, či sa idemezas hrať schov-
ky, neodolali sme. Len medzi na-
še pravidlá pribudlo nové: „Ne-
zaspať počas hry.“

Erika Vonšáková, 7. B,  
3.  miesto v celoslovenskej  

súťaži Villa Zerna

Denník malého záhradkára

Apríl:
 Jarné slnko za oknom ma 
pošteklilo,
svojímlúčom vo mne túžbu 
zobudilo.
Túžba je to vznešená,
len má mnohé bremená.
Lenivosť musím prekonať,
do práce sa hneď aj dať.
Pokopať a pohnojiť,
pole ihneď obnoviť.
Riadky pekne rovnučko,
nech má mäkko semiačko.

Máj:
Chodím, kukám, polievam,
čudujem sa, vyzerám.
Vrabce, mušky, húsenice,
nechajte moje sadenice!

Jún:
Slniečko i dáždik, vetrík fúka,
dobrá úroda sa nám núka.
Burina mi tu však šarapatí,
zeleninke cestu hatí.
Poplieť a pokopať,
potom len trpezlivo počkať.

Júl-august:
Slnko prišlo,
nadšenie moje odišlo.
Obavy ma chytili,
či mi lúče všetko nespálili.
Krhlu chytám do ruky,
pociťujem prvé muky.
Ruky bolia, nohy tiež,
poliať treba, veď to vieš.
Mrkvičku to osviežilo,
cibuľu tiež prebudilo.
„Nebude márna tvoja robota!“
oz ýva sa spoza susedovho plota.

Božia láska
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Anketôčka otvor očká…

Pred dvomi mesiacmi sme 
sa všetci tešili na prázdni-
ny. Vchodové dvere skoro 
nezvládli nápor rýchlosti, 
akou opúšťali žiaci školu. 
Odchádzali z nej rýchlosťou 
svetla. Prázdniny však prešli 
ako voda a po prázdninách sa 
dvere otvárajú zas. Otvárajú 
sa však smutnejšie.

Teraz sa však zdá, že žiaci 
akosi nudne prekladajú nohu 
za nohou a prebúdzajú sa 
z „letného spánku“, ktorý sa 
už, bohužiaľ, skončil. Učitelia 
len dúfajú, že je niekto,ko-
mu sa na začiatku roka chce 
chodiť do školy a nespí v nej. 
Postupom času sa všetci žiaci 

Pred rokom prišla za nami 
pani učiteľka Pitáková, či by 
sme nešli na IQ olympiádu. 
Povedali sme, že samozrej-
me, veď kto by nešiel, keď sa 
nebudeme učiť. 

Išli sme na Slanú Vodu a cel-
kom sa nám tam zapáčilo. Nevy-
hrali sme však žiadne miesto, no 
mali sme z toho dobrý pocit a skú-
senosť. Pani učiteľka nám sľúbila, 

Zábava

dostanú do reality. Niekto-
rým to trvá dlhšie a nie-
ktorým kratšie. Tak som sa 
medzi žiakmi troška popre-
chádzala a pýtala som sa ich 
na tieto tri otázky:
1. Tešil/a si sa na príchod 
do školy?
Tonko 6. B: Áno, tešil som sa. 
Mirka 8. A: „Veľmi!“ – vôbec som 
sa netešila.
Veronika 9. A: Áno, celkom som 
sa tešila na deviaty ročník.
Zuzka 9. A: Celkom som sa teši-
la, pretože mi už chýbali moji spo-
lužiaci.
Táňa 6. A: Netešila som sa vôbec 
do školy.
Natália 4. A: Do školy som sa tešila.
Marika 2. B: Tešila som sa, len 
na prvý deň a na ostatok nie.
2. Boli pre teba prázdniny dlhé 
alebo krátke?
Tonko: Na konci prázdnin som sa 
už doma nudil. Takže asi dlhé.
Mirka: Boli až príliš krátke. Dru-
há polovica ubehla rýchlo.
Veronika: Na konci prázdnin sa 
mi už zdali dosť dlhé. 
Zuzka: Boli také akurát.
Táňa: Podľa mňa boli prázdni-
ny krátke.
Natália: No boli dosť krátke.
Marika: Prázdniny boli pre mňa 
krátke.
3. Na aký predmet si sa najviac 
tešil/a?
Tonko: Najviac som sa tešil na te-
lesnú, pretože ma najviac baví.

Mirka: Výchovu umením, pretože 
rada tvorím.
Veronika: Najviac som sa tešila 
na chémiu, lebo ma najviac baví.
Zuzka: Na anglický jazyk, rada sa 
ho učím.
Táňa: Netešila som sa na žiadny 
predmet, jedine na prestávky. 
Natália: Najviac som sa tešila 
na informatiku.
Marika: Tešila som najviac na vý-
tvarnú.

Takže vidíte, nie je to také zlé. 
Aj keď všade okolo nás počuje-
me, ako žiaci nadávajú na školu, 
ako sa netešia a podobne, po tom-
to prieskume môžeme vidieť, že sa 
žiaci celkom tešia do školy. Niek-
torí sa tešia na učiteľov, niektorí 
zas na prestávky či na rôzne pred-
mety. Každopádne na všetkom ne-
gatívnom treba hľadať aj niečo po-
zitívne a príjemné. Určite potom 
všetko pôjde ľahšie.

Všetko dobre do nového škol-
ského roku! Veľa úspechov a prí-
jemných zážitkov.

M. Chudjáková 9. A

že nás vezme aj na budúci rok, keď 
budeme ôsmačky. Potešili sme 
sa. Prešiel rok a opäť sa konala IQ 
olympiáda. 

Tento rok sme mali veľkú inšpi-
ráciu. Súťažilo sa o tablety. Poveda-
li sme si, že nemáme ani najmenšiu 
šancu, ale išli sme do toho. Po na-
stúpení do autobusu sme boli dosť 
vystrašené z bifľošov, ktorí tam se-
deli. Teraz súťažilo 63 žiakov z 21 
škôl z okresu Námestovo, Tvrdošín 
a D. Kubín. Olympiádu organizo-
vala Mensa Slovensko, ktorá je ne-
zisková organizácia združujúcou 
nadpriemerne inteligentných ľudí. 
Súťažné disciplíny sme brali dosť 
s humorom. Neboli sme také súťa-
živé ako ostatní spolusúťažiaci, ale 
boli sme veľmi dobre zohraný tím. 

S úsmevom na perách sme pre-
šli 7 disciplínami. Najviac sa nám 
páčila disciplína, kde sme mali 
urobiť čo najväčšiu vežu zcukríkov 
Marshmallow a špajdlí. Zaujíma-
vé bolo aj sledovanie filmu, z kto-
rého sme si mali zapamätať čo naj-
viac informácií. 

Adrián Brišák, 8. A

Jolana Genšiniaková, 8. B

Na výlete

Leto

Jolana Genšiniaková, 8. BLeto

Víťazky (zľava): M. Chudjaková, Z. Sušienková, V. Tarčáková z 8. A spolu 
s organizátormi súťaže a pani učiteľkou Bolibruchovou

Stavanie veže z cukríkov a špajdlí.

Konečne prišla chvíľa, na ktorú 
asi každý čakal-vyhlásenie výsled-
kov. Všetci boli napätí. Keď vyhlá-
sili 3. a 2. .miesto, tak sme stratili aj 
tú poslednú nádej. Organizátori nás 
strašne naťahovali, už sme boli ner-
vózne. Vyhlásili prvé miesto a ostali 
sme v šoku. Začali sme kričať: „Vy-
hrali sméé!“. Bol to úplné super po-

cit. Strašne sme sa radovali a s nami 
aj pani učiteľka Bolibruchová, kto-
rá tam s nami bola. Také šťastné so 
slzami v očiach sme si išli po ceny. 
Vyhrali sme tablety, pohár, diplom, 
tričko. No najväčšou výhrou bolo 
prekonanie samých seba a neopa-
kovateľné zážitky.

Mária Chudjáková 9.A

IQ olymiáda
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Zábava

OSEMSMEROVKA

Zábava

R E I P A P A P U Č E L E V

A A C A L A P P Č V A E Ľ P

K L A V I C A A E A M U G E

A U N A Č I M S B I U A T R

D P I L A P O T N S P F M O

E A K H J O K E I A R A N A

I E I O O S O L C S S R N A

R N M J A D Ý K A T T I Í I

K R K D O Š I Y E R Š Ž M I

R U Ž A N K K N L T I Š O Z

A U I Č H O N O K D H N K O

V A K K E L S O L Y L Š E K

A O L A Y S A Č ! A A R Ú T

P O Č Í T A Č S I P E J E D

VTIPNEJŠÍ vyhráva

LAVICA, ŠKOLA, KNIHA, AUTO, POČITAČ, UČEBNICA, ZOŠIT, 
PAPIER, HOJDAČKA, MIKINA, KOMÍN, ČAJ, ŽIRAFA, KLARINET, 
HLAVA, DEJEPIS, RUKA, HODINKY, PAPUČE, PERO, KRIEDA, 
PASTELKY, CAP, PANI, GUMA, OPICA, PUMA, RAK, KRK, KRA-
VA, LEV, PRST, OKNO, LUPA, RANA, SRNA, IHLA, OSOL, OKO, 
DÝKA, PALAC, TÚRA, KEL, ČAS, NOS, RUŽA, VAK

M. Hajdúčáková, Z. Sušienková

Dávid Gura, 8. BNa rybačke


