
 Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv.  Apoštola Pavla v Sihelnom č. 2/2015

Školský spravodaj ÚVODNÍK
Piesok z plaviek je už dávno vysypaný, fotky z dovoleniek  

zasa založené v albumoch a nám už znovu mrznú nosy pri sko-
rom rannom kráčaní do školy. Zas treba počúvať učiteľkine po-
kyny, rady, vedomosti a tráviť „romantické“ večery nad kni-
hami. Och, ako by sme ich radi trávili s kamarátmi alebo pred 
telkou či počítačom. Ale desať mesiacov nie je až tak veľa. My 
to vydržíme, dokážeme to. A určite to s nami zvládnu aj naši  
vyučujúci. Ani sa nenazdáme a budeme opäť stáť pred prázdni-
novou bránou. Ak by vás predsa len prepadla jesenná (školská) 
depka, umlčte ju riadnou dávkou cukru. Vykašlite sa na štíh-
lu líniu, zoberte čokoládu, a prečítajte si pri tom nové číslo 
Úsmevu, ktorý, mimochodom, aj v minulom školskom ro-
ku obhájil prvenstvo v súťaži Najlepší školský časopis Oravy.  
Aj toto číslo Vám prináša množstvo článkov, v ktorých si môže-
te zaspomínať na posledné  mesiace minulého školského roku, 
poučiť sa i zabaviť. 

Príjemné čítanie Vám želá šéfredaktorka
Miroslava Hajdučáková 9.  A, usmevczs@gmail.com

Reiffeisen banka vyhlásila 
súťaž, do ktorého sa úspešne 
zapojila aj naša škola. Získala 
tak 600 eur na nákup hrnčiar-
skeho kruhu.

Podmienkou bolo napísať pro-
jekt s konkrétnou požiadavkou 
a jej využitím, v našom prípade 
hrnčiarsky kruh. Tejto práce sa 
s úspechom podujala pani uči-
teľka Pitáková. Banka následne 
vybrala tri školy, ktorých myš-
lienka bola výnimočná. Vo finá-
le mali za najlepší projekt hla-
sovať návštevníci a klienti ban-
ky v námestovskej pobočke, kde 
boli samotné projekty vystave-
né. Našimi konkurentmi boli 
školy z Lokce a Oravskej Jaseni-
ce. Hlasovanie prebiehalo počas 
júna a do poslednej chvíle sa ja-
vilo, že získame prvenstvo. Po-
sledný deň hlasovania však roz-

hodol. O pár hlasov našu školu 
predbehla škola z Lokce a získa-
la tak 1 000 eur. Originalita pro-
jektu však predstavenstvo ban-
ky zaujala natoľko, že našej ško-
le udelila výnimočnú cenu v po-
dobe 600 eur.

A. Kutlák, 7. B

,,Rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí 
zobudili.“ 

Herci z ochotníckeho divadla

Príbeh  z Tammiru

Tento krásny citát si prisvojili 
veľkošarišskí ochotníci k muzi-
kálovej rozprávke Príbeh z Tam-
miru.

Muzikál nám predstavili 8. júna 
v Dome kultúry v Námestove. Sce-
nár je inšpirovaný fantasy románom 
,,Kráľovná z Tammiru“ od prešov-
ského autora Vladimíra Štefaniča.

Väčšina z nás si myslela, že nás 
muzikál nezaujme, že nás to nebu-
de baviť a bude to len rozprávka 

sa spája slovo, spev i tanec. Tým 
všetkým sme boli nadšení a radi 
si predstavenie pôjdeme pozrieť 
znova. Príležitosť pozrieť si reprí-
zu rozprávky sa všetkým naskytne 
už v nedeľu 13. septembra v Dome 

kultúry v Námestove. Divadelníci 
boli ochotní kvôli veľkému záujmu 
divákov rozprávku znova zahrať. 
Preto neváhajte a kupujte lístky.

Laura Fernezová  
a Miroslava Hajdučáková 9. A

Gorcky muojij
babky

pre deti. Opak bol pravdou. Muzi-
kál nás nadchol, prinútil rozmýš-
ľať nad príbehom a pochopiť meta-
foru, v ktorej sa niesol celý príbeh. 
Tou bol strom JASOM, teda Boh. 
Črty rozprávky sa nezapreli, keď-
že dobro zvíťazilo nad zlom. Celé 
predstavenie umocňovali prepra-
cované kulisy a kostýmy.

Pre viacerých z nás to bola mu-
zikálová premiéra. S muzikálmi 
nemáme možnosť stretávať sa tak 
často. V tomto divadelnom žánri 
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Paulína Ištvancová so svojím otcom

O tom, že goralčina je „in“, 
svedčia Spravy puô nasymu. 
Tie si môžete pozrieť na inter-
netovej stránke www.orava.
sk. Ich moderátormi sa stali 
žiaci z nášho Žurnalistického 
krúžku Marián Rusnák a Mária 
Chudjáková.

Goralčina je  nárečie poľské-
ho pôvodu. Hovorí sa ním v ob-
ciach na hornej Orave, Spiši i Ky-
suciach. V tých, ktoré susedia 
s Poľskom. Dnes však, žiaľ, ním 
rozpráva väčšinou staršie oby-
vateľstvo. Mladí akoby sa za reč 
svojich predkov hanbili. Tradí-

cie však treba rozvíjať z pokolenia 
na pokolenie.

Pani učiteľka Kutláková, ktorá 
tieto správy v spolupráci s redak-
ciou novín pripravuje, sa musela 
poriadne zapotiť, aby našla die-
ťa, ktoré rozpráva goralsky a zá-
roveň nemá problém rozprávať 
pred kamerou. „S moderátormi 
sme museli docvičiť tvrdú a krát-
ku goralskú výslovnosť. Niektoré 
moderné mená a slová však zne-
jú v goralčine smiešne, ba nema-
jú ani preklad. No veľa sme sa na-
smiali. Myslím, že boli spokoj-
ní všetci,“ povedala pani učiteľka 
Kutláková. O spokojnosti a sym-

Naši redaktori  moderátormi

patiách projektu svedčia aj po-
zitívne ohlasy verejnosti nielen 
na sociálnych sieťach. V budúc-
nosti by do tohto projektu chcela 

zapojiť aj iných žiakov školy. Kaž-
dý záujemca o moderovanie go-
ralských správ je u nej vítaný.

A.Kutlák, 7. B

Stretnúť sa s niektorým z účast-
níkov ktorejkoľvek súťaže Su-
perStar nie je bežná záležitosť 
žiakov našej školy.

Podarilo sa nám to dňa 14. má-
ja, na sviatok Nanebovstúpenie 
Pána. Zaspievať do nášho kul-
túrneho domu zavítala Paulína 
Ištvancová, bývalá finalistka Čes-
koslovenskej SuperStar v roku 
2009. Pred tým ako si začala Pau-
lína budovať vlastnú kariéru, sme 
ju mohli poznať ako vokalistu Do-
miniky Mirgovej. Na výchovných 
koncertoch po Slovensku ju spre-
vádza jej otec. Zavítali medzi nás 
nielen s modernými piesňami, 
ktoré nám Paulína s otcom  zaspie-
vali, ale aj s prednáškou o médi-

Paulína Ištvancová  roztancovala školu

ách. Počas Paulíninho účinkova-
nia v SuperStar si totiž nielen ona, 

ale i celá jej rodina musela vytr-
pieť nepríjemné, niekedy až hrubé 

narážky médií. Vysvetlili nám, že 
nie všetko, čo vidíme v akýchkoľ-
vek médiách, či už v televízii, novi-
nách alebo na internete, je pravda. 
Médiám ide predovšetkým o sen-
záciu, predávanosť a sledovanosť. 
Nepravdivými informáciami mô-
žu narobiť veľa zla. Tak to bolo aj 
v ich prípade. Nepríjemné zážit-
ky však striedali veselé piesne. Tie 
si žiaci s nadšením spievali a bavi-
li sa. Na záver si dokonca zatanco-
vali s učiteľmi. Po koncerte Paulí-
na za symbolické euro predávala 
svoje cédečko aj s podpismi. Mno-
hým tak na koncert ostanú ešte ži-
všie spomienky.

Na koncerte sme sa príjemne 
zabavili a mnohí naši žiaci dúfajú, 
že sa s Paulínou ešte na nejakom 
výchovnom koncerte stretneme.

Laura Fernezová 9. A

Všetko to začalo tým, že sme sa 
mali poprechádzať v období pra-
veku, samozrejme v myšlienkach. 

Inšpirácie sme mohli čerpať 
s internetu, kníh, rozprávok, do-
kumentárnych filmov. Svoje pred-
stavy sme nakreslili a obrázky 
potom spojili do jedného veľké-

ho plagátu. Tento plagát hovo-
ril o ,,obyčajnom“ dni pravekého 
človeka. Zaujal však natoľko, že 
my 7. B, sme vďaka nemu vyhrali 
prvé miesto v celoslovenskej súťa-
ži Pravek. Súťaž už piaty rok orga-
nizuje Praveké múzeum v Bojni-
ciach. Jeho bezplatná návšteva bo-
la aj našou odmenou.

Poprechádzali sme sa v praveku

Takto štýlovo sa obliekal aj praveký človek

Rozhodli sme sa ju uskutočniť 5. 
mája. V múzeu sme strávili pekné 
dopoludnie. Doplnili sme si poznat-
ky zo života pravekého človeka, ve-
ľa sme toho videli a nakoniec si aj za-
súťažili. Rozdelili sme sa do 4 skupín 
a mali si vybrať jedného člena, ktorý 
bude šamanom. Toho sme mali ob-
liecť do šamanského oblečenia a ma-
li mu spraviť sekerku a nejaké zbrane. 

Tu sme si uvedomili, že praveký člo-
vek bol naozaj vynaliezavý. Po pre-
hliadke múzea sa celá trieda presu-
nula   na prehliadku do Bojnického 
zámku. Samozrejme cestou domov 
nesmelo chýbať Tesco, aby sme svo-
jim blízkym kúpili nejakú maličkosť. 
Už teraz sa tešíme na 6. ročník súťa-
že. Radi sa zapojíme, veď výhra stá-
la zato. Anton Kutlák 6. B
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Posledné kolo Megasúťaže 
sa uskutočnilo prvý aprílový 
týždeň.

Žiaci si museli zmerať svo-
je sily v zručnosti. Mali vytvoriť 
tašky z papiera, pohár na pastel-
ky a a púzdro na kriedy. Všetci boli 
veľmi kreatívní. Najlepšie to však 
išlo 8. B triede, ktorá sa stala ví-

ťazom tohto kola a taktiež vyhra-
la celú MEGA súťaž. Na druhom 
mieste sa umiestnila 7. A. Troji-
cu víťazov uzavrela 8. A, ktorá bo-
la od začiatku silným súperom pre 
ostatné triedy. Víťazom patrí od-
mena. Celú súťaž teda zakončili 
tieto tri triedy výletom do Spišskej 
Kapituly. Cestovné náklady hra-
dila Obec úrad v Sihelnom. Žiaci 

MEGASÚŤAŽ  pozná víťazov

Máj a jún sú mesiace, v ktorých 
sa oslavujú veľmi pekné sviatky. 
Druhú májovú nedeľu si pri-
pomíname Deň matiek, 1. jún 
Deň detí a tretiu júnovú nedeľu 
sviatok otcov.

Tieto sviatky mnohé mestá 
a organizácie spájajú a pripravu-
jú pre naše rodiny kultúrne podu-
jatia. Takéto podujatie sa konalo aj 
v našej obci. Pozvanie na koncert 
prijali speváci Dušan Grúň a Mar-
tin Jakubec. Nechýbala ani ľudová 
hudba Bjelákovcov. Rodiny si to 
naozaj zaslúžia. Hlavne v dnešnej 
dobe, keď je tradičná rodina zo 
všetkých strán ohrozovaná. Veľa 
rodín je týraných, smutných a ne-
pravých. Neprežívajú šťastie.

Svoju rodinu si nevyberáte. Tá 
je Božím darom pre vás, rovnako 
tak ako ste vy pre ňu. Rodina tvo-

rí dôležitú súčasť života každého 
z nás. V prostredí rodiny sa delí-
me so svojimi radosťami, ale aj bo-
lesťami a sme schopní prekoná-
vať životné prekážky. V rodine do-
zrievajú predstavy mladého člove-
ka o živote a formuje sa základný 
rebríček hodnôt dôležitý pre ce-
lý život. Rodina je školou ľudskos-
ti, v ktorej sa učíme vzájomnej lás-
ke a úcte a službe slabším. Preto 
je rodina nenahraditeľná. Rodina 
je miestom odovzdávania základ-
ných životných skúseností, ekono-
mického bohatstva, kultúrneho, 
sociálneho i duchovného cítenia. 
V rodine je budúcnosť ďalších ge-
nerácií. Všetci sme členmi veľkej 
ľudskej rodiny, ale každý z nás po-
trebuje cítiť teplo tej svojej. Rodi-
nu nemôže nič nahradiť. Povedz-
me to všetkým. 

Viktória Maslaňáková 8. B

Otec, mama, detičky  = RODINA

Dovoľte, aby som vám predstavil 
môjho otca.

Je vysoký 185 cm. Jeho postava 
je taká akurát. Má okrúhlu hlavu, 
orieškovo hnedé oči a čierne vla-
sy presne ako ja. Otec je v podstate 
kľudný človek, no vie sa aj poriad-
ne rozčúliť. Nemá rád, keď ho ne-
poslúchame a protivíme. Rád sa 
s nami hrá, pomáha nám pri úlo-
hách.

Je športový typ. Takže, keď je 
doma, aj nás zapája do športo-

vých aktivít. V zime s nami cho-
dí lyžovať, v lete chodieva s nami 
na turistiku. Rád pláva. Otec je ry-
bár a často nás berie so sebou, aby 
nás naučil chytať ryby. Je rodinný 
typ, rád varí. Keď je mama chorá, 
zastane sa aj jej práce. Rád grilu-
je, rád chodieva na huby. Je dob-
rý vodič. Vždy, keď niekde cestu-
jeme, šoféruje on. Často nás be-
rie na rôzne výlety, aj preto ho 
mám veľmi rád. Môj otec je človek, 
u ktorého prevládajú skôr kladné 
ako záporné vlastnosti. Má srdce 
na správnom mieste. Je to správ-
ny chlap.

Môj ocko 

Moja maminka meria 164 cm. 
Jej vlasy sú čiernej farby. 

Veľmi rada ich nosí v cope. 
Na hlave jej vynikajú krásne zele-
né oči. Uši jej zvýrazňujú náušni-
ce. Pokožka je hnedej farby. Prsty 
jej zvýrazňujú prstene. Nechty má 
vždy farebné. Oblieka sa vkusne. 
Zbožňuje kabelky, no nerada no-

Moja maminka sí sukne. Najviac jej pristanú rif-
le s dlhým tričkom. Svoj voľný čas 
trávi v záhrade a vonku s deťmi. 
Veľmi rada varí. Je ochotná, rada 
poradí aj pomôže. Vie sa o rodinu 
veľmi dobre postarať. Vždy, keď 
som chorá, varí mi teplý čaj a ce-
lé noci nespí, lebo mi meria teplo-
tu. Keď niečomu nechápem, vždy 
mi poradí. Vie ma pochopiť. Moja 
mama je úžasná.

Kristína Kuráková, 6. B

Rada cestujem a k cestovaniu 
patrí aj spoznávanie tradícií, 
kultúry, ľudí a ochutnávka jedál 
danej krajiny. 

Najviac som si obľúbila krásy 
Talianska. Aj talianska kuchyňa, 
do ktorej patria cestoviny, suše-
né paradajky a samozrejme piz-
za je veľmi chutná. No nič sa ne-
vyrovná tej našej kuchyni, ktorá 
je okorenená dedkovým humo-
rom, babkinou láskou, rodičov-
skou nehou a milým slovom. To 

sú  ingrediencie, ktorým sa ne-
vyrovná ani najdrahšie, ani naj-
exotickejšie korenie sveta.

Tak napríklad najlepšími 
„cestovinami“ sú pre mňa bryn-
dzové halušky so slaninkou 
od mojej babky. Nikdy ich ne-
zabudne priniesť na stôl s mi-
lým úsmevom a želaním: „Dob-
rú chuť, moja malá princeznič-
ka!“ Neopakovateľné sú aj chví-
le pri miske so slivkovými piroh-
mi. S dedkom si ich vždy položí-
me na kolená, usadíme sa v kres-
lách na terase a hlceme jedna ra-
dosť. Viem, že pri jedle sa neho-

Vôňa  domova vorí, ale my vtedy toľko natára-
me a narozprávame, že si to ne-
viete ani predstaviť. A koľko sa 
len nasmejeme! To všetko zapije-
me babkinou „BIO“ šťavou z ma-
lín, ríbezľového lístia, čučorie-
dok i lesných  jahôd. Mňam, to 
by ste v Taliansku hľadali már-
ne. Alebo taká palacinka. Pozná 
ju každá krajina. Ochutnala som 
už veľa druhov palaciniek: slanú, 
plnenú mandarínkami, nutelo-
vú... Ale najviac zo všetkých mi 
chutia palacinky mojej maminy 
plnené pravým jahodovým dže-
mom a so šľahačkou. Vždy vie 

vycítiť, kedy ich má spraviť. Pri 
tomto jedle  totiž rozoberáme ve-
ci vážne, smutné i extra veselé. 
Vždy ich posype múdrou radou, 
milým slovom a povzbudením, 
a keď treba, aj pokarhaním, kto-
ré však z jej úst znie láskavo.

A preto viem, že keď budem 
kdekoľvek na svete, na najexotic-
kejšom mieste, v najluxusnejšej 
reštaurácii, srdcom budem vždy 
doma, na Slovensku. Tam, kde sa 
šíria neopakovateľné vône – vône 
domova, vône teplého materin-
ského slova, vône rodiny.

Natália Fernézová, 8. B

Jakub Vonšák, 6. B

navštívili katedrálu sv. Martina, 
kňazský seminár, miestnu kapln-
ku a aj kostolík v Žehre. Cestu si 
skrátili piesňami, hrami a vtip-

mi. Ako inak, navštívili aj nákup-
né centrum – TESCO. Bojovať sa 
oplatilo, výlet stál za to.

Marián Rusnák, 9. A
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Rozprávanie jedného otca

Jedného dňa, deď moje deti bu-
dú dosť staré, aby pochopili logi-
ku, podľa ktorej postupuje rodič, 
poviem im, ako mne povedala mo-
ja protivná mama:

„Milovala som ťa dosť na to, aby 
som  sa  mohla  opýtať,  kam  ideš, 
s kým a kedy sa vrátiš.

Milovala som ťa dosť na to, aby 
som bola ticho a nechala ťa samé-
ho zistiť, že tvoj nový najlepší pria-
teľ je podlízavec.

Milovala  som  ťa  dosť  na  to,  aby 
som  nad  tebou  stála  dve  hodiny, 
kým si upratoval izbu, čo inak nor-
málne trvá 15 minút.

Milovala som ťa dosť na to, aby 
som ti dovolila vidieť môj hnev, 
sklamanie a slzy v očiach. Deti 

musia vedieť, že ich rodičia nie sú 
dokonalí!

Milovala  som  ťa  dosť  na  to,  aby 
som ťa donútila vziať zodpovednosť 
za  svoje  činy,  aj  keď  trest  bol  taký 
krutý, že mi skoro zlomil srdce.

Ale hlavne, milovala som ťa 
dosť na to, aby som ti poveda-
la NIE, aj keď som vedela, že ma 
za to budeš nenávidieť.

To boli  tie najťažšie boje zo všet-
kých. Som rada, že som ich vyhrala, 
pretože na konci si vyhral aj ty. A jed-
ného  dňa,  keď  tvoje  deti  budú  dosť 
staré na to, aby pochopili logiku ro-
diča, aj ty im toto vyrozprávaš.“

Tak čo, bola tvoja mama protiv-
ná? Moja teda bola. Mali sme naj-
protivnejšiu mamu na celom svete!

Kým  iné  deti  mali  na  raňajky 
cukríky,  my  sme  jedli  vločky,  vajcia 

Protivné mamy

PRVÝ JÚN, DEŇ DETÍ, náš naj-
krajší sviatok. Ale ako vlastne 
vznikol? Prečo ho oslavujeme 
práve 1. júna? 
Kto ho vymyslel?

História tohto sviatku sia-
ha do 50-tych rokov 20. storočia. 
Na Slovensku sa po prvýkrát Deň 
detí oslavoval v roku 1952. Prvý 
podnet na založenie dňa, ktorý by 
oslavoval deti, vznikol v Turecku 
pri založení Národného zhromaž-
denia v roku 1920 počas Turec-
kej vojny za nezávislosť. Vtedajší 
ochranca národných práv Musta-
fa Kemal vyhlásil, že dôležitou sú-
časťou k budovaniu nového štátu 

Deň detí oslavovaný vo San Fran-
cisku v spomínanom roku 1925.

A čo máme deťom darovať? 
Predsa lásku!
Tú dostávame dennodenne aj 
od našich učiteľov. No v tento deň 
je to ešte špeciálnejšie. Vždy nás 
zahrnú sladkosťami, pizzou a rôz-
nymi vtipnými aktivitami. Inak 
to nebolo ani tento 1. júnový deň. 
Každá trieda sa so svojím tried-
nym dohodla, ako ho strávi. Niek-
torí opekali, iní strávili deň na ih-
risku, ďalší sa vybrali na túru či 
cyklotúru. Prialo nám aj počasie. 
Celý deň sa na naše usmiate tváre 
usmievalo slniečko.

Miroslava Hajdučáková 9. A

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Alžbetínky

Rok zasväteného života sa pomaly blíži ku koncu. Počas neho sme vás priebežne informovali o kňazoch a rehoľníkoch, kto-
rí navštívili našu školu. Pre deti si pripravovali rôzne prednášky o svojich reholiach a o ich zakladateľoch. O ďalších reholiach 
sme sa dozvedali aj z kázní nášho duchovného otca počas svätých omší. Názvy reholí a ich zakladateľov sme si lepili do okie-
nok kostolíka umiestneného v prednej časti kostola. Poďme si zhrnúť, čo sme sa o nich dozvedeli. Veď od decembra nás už  

Rehoľa sv. Alžbety bola 
založená v roku 1622 matkou 
Apolóniou Redermecher  
v meste Aachen v Nemecku.

Za vzor svojej charitatívnej 
činnosti si zvolili sv. Alžbetu. 

Už ako štrnásťročnú ju otec 
sľúbil za manželku Ľudovíto-
vi. Bola veľmi skromná, vedela 
sa zriekať svetských vecí, pod-
ľa svojich možností podporova-
la chudobných. V rokoch 1224 
– 1225 nastalo obdobie hladu. 

Patria medzi žobravé rehole. 
Pôvodnú mužskú žobravú 
rehoľu založil v roku 1209 sv. 
František z Assisi.

František sa narodil v um-
brijskom meste Assisi na úpä-
tí hory Monte Subasio. Jeho ot-
com bol zámožný obchodník so 
súknom. František bol pokrste-
ný ako Ján, krátko na to mu však 
jeho otec, ktorý sa v práve vrátil 
z obchodnej cesty po Francúz-
sku, dal meno František. V ro-
ku 1202 vytiahlo Assisi do boja 
proti susednému mestu Perugia, 
kam sa uchýlila veľká časť assis-

Františkáni

a  chlieb!  Keď  iní  mali  keksy  a  pep-
si  na  obed,  my  sme  mali  sendvič. 
A  môžeš  si  domyslieť,  že  naša  ma-
ma nám varila večeru úplne inú než 
mali ostatné deti!

Mama VŽDY musela vedieť, 
kde sme. Ako keby sme boli väz-
ni vo väzení. Musela poznať na-
šich priateľov a musela vedieť, čo 
s nimi robíme. Keď sme poveda-
li, že sa vrátime o hodinu, žiada-
la, aby sme boli doma o hodinu. 
Mohli sme prísť aj skôr, ale nikdy 
nie neskôr!

Hanbili  sme  sa  to  priznať,  ale 
dokonca  si  dovolila  porušiť  zákon 
o práci detí tým, že sme museli pra-
covať!  Museli  sme  umývať  riad, 
ustielať  si  postele,  naučiť  sa  variť, 
vysávať,  prať,  vynášať  smeti  a  iné 
podobné  kruté  práce.  Myslím,  že 
keď  v  noci  ležala  v  posteli,  rozmýš-
ľala, aké práce pre nás ešte vymyslí.

Vždy žiadala, aby sme hovorili 

pravdu. Celú pravdu a nič iné, len 
pravdu. Kým sme vyrástli na tí-
nedžerov, dokázala nám čítať myš-
lienky a mala oči aj vzadu. Vtedy 
sme mali už fakt ťažký život!

Mama nedovolila, aby nám pria-
telia  zvonili  zdola,  ale  museli  prísť 
až  ku  dverám,  aby  ich  spoznala. 
Kým iní randili už v 12 či 13, my sme 
museli čakať až do 16.

Kvôli našej mame sme zmeška-
li veľa vecí, ktoré zakúsili iné deti. 
My sme nikdy neboli pristihnutí 
pri krádeži, vandalizme alebo za-
vretí za nejaký zločin. To všetko 
bola jej vina.

Kvôli našej mame sme opustili 
domov ako vzdelaní, čestní dospe-
lí. A snažíme sa byť rovnako pro-
tivní rodičia, ako bola naša mama.

Myslím, že dnešný svet je hore 
nohami, jednoducho nie je dosť 
protivných mám!

Misijný kalendár 2015, str. 87

sú deti. Preto ustanovil 23. apríl 
ako Deň detí, ktorý obyvatelia Tu-
recka oslavujú dodnes a je uznáva-
ným štátnym sviatkom.

Ďalšia myšlienka vymedziť pre 
deti ich deň vznikla na Svetovej 
konferencii pre blaho detí v Že-
neve, vo Švajčiarsku ešte v roku 
1925. Na tejto konferencii zástup-
covia 54 krajín schválili deklará-
ciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelaním a iný-
mi otázkami týkajúcimi sa detí 
na celom svete. Po konferencii via-
cero vlád zaviedlo vo svojich kra-
jinách takýto deň, s cieľom uro-
biť deťom radosť a zároveň pouká-
zať na problémy týkajúce sa detí vo 

svete, na ich práva a potreby. Deň 
detí však oficiálne nebol vyhlá-
sený. Táto konferencia sa konala  
1. júna v roku 1925.

V rovnaký deň sa v San Fran-
ciscu konal festival Dračích lodí, 
na ktorých oslavu čínsky generál-
ny konzul zhromaždil mnoho čín-
skych sirôt, aby poukázal na to, 
že by sa spoločnosť mala viac za-
oberať blahom detí. Tieto dve vý-
znamné udalosti, ktoré sa stali 
v rovnaký deň, určili dátum osláv 
Dňa detí, ktorý bol ale oficiálne 
vyhlásený neskôr.

Tento dátum sa stal najobľúbe-
nejším na celom svete, keďže sa 
oslavuje vo viac ako 21 krajinách. 
Úplne po prvýkrát vo svete bol 

čaká Rok Božieho milosrdenstva.

Rozdávala zo zásob svojho hra-
du. V roku 1227 jej muž Ľudovít 
zomrel. Nevlastný brat jej muža 
násilím uchvátil vládu nad du-
rínskym kniežatstvom, Alžbe-
tu vyhnal. Istý františkánsky 
kňaz jej pomohol nájsť príby-
tok v pastierni na samote. Po ča-
se sa o tom dozvedela Matilda, 
sestra zomrelej matky Gertrúdy, 
ktorá bola predstavenou klášto-
ra v Kitzingene. Dala ju vyhľa-
dať a priviesť k sebe do kláštora. 
V roku 1229 založila nemocnicu 
sv. Františka z Assisi. V roku 1231 
vážne ochorela a o štrnásť dní, 17. 
novembra zomrela. Na jej hrobe 
sa stalo mnoho zázrakov. Za svä-
tú bola vyhlásená už štyri roky 
po smrti pápežom Gregorom IX.

kej šľachty. V novembri toho roku 
skončila vojna pre Assisi. Franti-
šek padol spolu so svojimi spolu-
bojovníkmi do zajatia, z ktorého 
ho musel vykúpiť jeho otec. V zaja-
tí František ťažko ochorel. Keď bol 
na ceste do Puglie, mal v Spole-
te niekoľko mystických snov, kto-
ré prehĺbili jeho duchovnú krízu, 
ochorel a vrátil sa do Assisi. Za-
čal sa postupný proces jeho obrá-
tenia. V lete roku 1210 získal Fran-
tišek od pápeža ústne povolenie žiť 
v chudobe a kázať pokánie. Franti-
šek zomrel večer 3. októbra 1226, 
čo ale podľa vtedajšieho počítania 
času sa počítalo už k nasledujúce-
mu dňu, preto sa jeho sviatok slávi 
4. októbra. V roku 1228 ho pápež 
Gregor IX. vyhlásil za svätého. »

ROK  
ZASVÄTENÉHO  
ŽIVOTA
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Jedenásteho júna nám prišiel 
porozprávať o svojej reholi, 
seleziánoch, don Viliam Riško, 
ktorý je riaditeľom Strednej 
odbornej školy sv. Jozefa robot-
níka v Žiline.

Porozprával nám aj o zakladate-
ľovi rehole Donovi Boscovi. Bol to 
taliansky kňaz, ktorý ju založil v ro-
ku 1859 . Don Bosco sa narodil pri 
Turíne. Od dvoch rokov vyrastal ako 
sirota bez otca. Jeho nadanie si vši-
mol starší kňaz Don Calosso, kto-
rý mu chcel pomôcť ku kňazstvu. 
Ten však čoskoro náhle zomrel, 
a tak bol ponechaný sám na seba. 
Ako 16-ročný nastúpil na štúdia 
v Castelnuove. Popri štúdiu si za-
rábal rozličnými pomocnými prá-

Seleziani

Rehoľa dominikánov je katolíc-
ky žobravý rehoľný rád, ktorý 
založil v 13. storočí svätý Domi-
nik Guzmán. 

Riadi sa regulou sv. Augustí-
na, doplnenou vlastnými ustano-
veniami. Po prvýkrát v dejinách 
cirkvi sa z poverenia pápeža sta-
la integrálnou súčasťou života ne-
jakého rádu služba vyhradená bis-
kupom – kázanie Božieho slova. 
Rád mal biskupom pomáhať tým, 
že im poskytoval spoločenstvo 
vzdelaných a pripravených kaza-
teľov. O tejto reholi nám prišiel po-
rozprávať brat Šimon.

Svätý Dominik pochádzal 
zo Španielska, narodil sa okolo  
r. 1170 v Kastilii. Navštevoval ka-
tedrálnu školu v Palencii, kde sa 
učil slobodné umenia a teológiu. 
V r. 1215 založil spoločenstvo ka-
zateľov, ktorí mali vyučovať ľud 
vo viere a obracať bludárov. Rád 
sa sústredil na kázanie právd vie-
ry podporovaných modlitbou 
a štúdiom, dôveryhodnosť života 
v chudobe, vytváranie spoločen-
stva a na misijné poslanie. Domi-

Dominikáni

Spoločnosť, ktorú založil svätý 
Vincent de Paul v spolupráci so 
svätou Lujzou de Marillac v Pa-
ríži, je známa pod ľudovým ná-
zvom Vincentky.

Bola založená 29. novembra 
1633. Sestry nosia odev mod-
rej farby. Láska Ježiša Krista – 
Ukrižovaného je pre ne motivá-
ciou i vzorom a pobáda ich po-

Vincentky

Aj túto rehoľu založil svätý Vin-
cent de Paul v roku 1625, schvá-
lená bola pápežom Urbanom VI-
II. roku 1632. 

Okrem pastorácie sa lazaristi 
venujú charitatívnej činnosti, vý-
chove kňazov, konajú misie, vedú 
duchovné cvičenia, starajú sa o sta-
rých, o chorých ľudí, siroty a osoby 
postihnuté mravným úpadkom. 
Meno „lazaristi“ dostali členovia 
združenia podľa opátstva sv. La-
zára v Paríži, kde mali prvý dom. 

Lazaristi

Naša rodáčka Janka Grobarčíková

Františkáni z Trstenej

Don Viliam Riško so strednej školy v Žiline

« Beseda s Ľudovítom Fejom

cami. V roku 1835 vstúpil do se-
minára a 5. júna 1841 bol vysväte-
ný na kňaza a začal praktické kňaz-
ské účinkovanie medzi chudobný-
mi a opustenými chlapcami. Začí-
nal s holými rukami, avšak s veľ-
kou dôverou v Pannu Máriu, ktorú 
Bosco považoval ako katolícky kňaz 
za svoju Pomocnicu. Od roku 1846 
sa natrvalo usadil turínskom pred-
mestí Valdocco. Veľmi sa inšpiroval 
sv. Františkom Saleským, vzorom 
láskavosti, podľa ktorého sa nazý-
va aj rehoľná spoločnosť, ktorá bo-
la schválená v roku 1869. Svoju vý-
chovnú prácu postavil na preventív-
nom systéme, ktorého hlavnými pi-
liermi sú nábožnosť, rozum a láska-
vosť. V 1872 založil ženskú rehoľnú 
spoločnosť Dcéry Panny Márie Po-
mocnice, ktoré sa starajú o opuste-
né a chudobné dievčatá. V jeho prá-

hoľa pôsobí od roku 1924.ci mu pomáhal široký okruh spolu-
pracovníkov. Don Bosco zomrel 31. 
januára 1888. Na Slovensku táto re-

nik ešte nejakú dobu pokračoval 
v kazateľskej službe, ale vyčerpa-
nie a choroba ho zbavili síl. Kon-
com júna sa vrátil do bolonského 
kláštora, kde 6. augusta 1221 zo-
miera so slovami: „Zachoval som 
neporušenosť tela až do tejto chví-
le; hľaďte aj vy pestovať čistotu; 
zotrvajte v pokore a dobrovoľnej 
chudobe; pamätajte, že Bohu slú-
žiť znamená panovať.“ V ikono-
grafii je zobrazovaný ako kaza-
teľ v dominikánskom odeve. Jeho 
symbolmi sú kniha, ľalia, vrabec, 
kameň, palica, hviezda a ruženec.

Na Slovensko prišla Misijná spo-
ločnosť sv. Vincenta de Paul v ro-
ku 1918, v roku 1942 bola zriadená 
slovenská viceprovincia, no po voj-
ne ich komunistický režim uml-
čal. V roku 1990 vznikla samostat-
ná slovenská provincia. Svätý Vin-
cent de Paul sa narodil 24. apríl 
1581 a zomrel  27. september 1660 
v Paríž. Bol francúzskyrímskoka-
tolícky kňaz, rehoľník. Je zaklada-
teľom Misijnej spoločnosti sv. Vin-
centa de Paul známej aj pod názva-
mi vincentíni či lazaristi, ktorá sa 
venuje pastoračnej i charitatívnej 
činnosti.

náhľať sa na pomoc chudobným. 
Na Slovensku je spoločnosť prí-
tomná už od roku 1861, kedy prvé 
sestry prišli do Nitry. V roku 1922 
bola ustanovená samostatná pro-
vincia so sídlom najprv v Ladcoch, 
neskôr na Mendrike a v súčast-
nosti v Nitre. Slovenská provincia 
má 450 sestier, ktoré žijú vo väč-
ších i menších komunitách na Slo-
vensku, v Čechách, na Ukrajine 
a na Sibíri. V tejto reholi je naša 
rodáčka Janka Grobarčíková

Marián Rusnák 8. A
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Komiks je umelecké médium, 
niekedy označované ako „deviate 
umenie“, v ktorom sú za sebou 
postupne usporiadané kresby. 
Spolu teda vytvárajú celok, naj-
častejšie príbeh.

Svätý Pavol  v komiksoch
Vznikol v 19. storočí v USA. Bo-

lo to v čase, keď do Ameriky pri-
chádzalo tisíce prisťahovalcov. 
Tí si pre neznalosť jazyka obľúbi-
li kreslené príbehy. Komiksom ži-
la aj naša škola. Pani riaditeľka sa 

Deviataci majú v júni najhoršie 
chvíle za sebou. Monitory a prijí-
mačky sú už out, a preto sa začali 
vzdelávať a j v iných oblastiach.

Celý týždeň sa priúčali manu-
álnym prácam ako sú: varenie, ši-

tie, háčkovanie, práca v záhradke, 
úprava okolia školy. Dievčatá sa 
učili hlavne variť a šiť. Týmto čin-
nostiam ich prišli priučiť pani Bre-
zoňáková, Chudiaková a Pienčá-
ková. Naučili sa variť zeleninovú 
polievku a upiekli moravské buch-

Deviataci  si zo školy neodnášajú 
len vedomosti ale i zručnosti

Rozlúčili sme sa s deviatakmi

rozhodla usporiadať súťaž o naj-
krajší komiks. Ich hlavnou posta-
vou bol náš patrón, svätý Pavol. 
Zapojili sa všetky triedy a vytvo-
rené komiksy zdobili hlavnú ná-
stenku na dolnej chodbe. Všetky 
komiksy sršali fantáziou a talen-
tom našich žiakov. Mali knižnú či 
veľkoformátovú podobu, namaľo-

vané rôznymi výtvarníckymi tech-
nikami Aby sa žiaci nemohli sťa-
žovať na nespravodlivé hlasy uči-
teliek či zaujatosť, za najlepší ko-
miks hlasovali sami. V priebehu 
týždenného hlasovania si vybrali 
za víťazov terajšiu 9. A a 6. A.

Laura Fernezová 9. A

ty. Ušili si jednoduchý vankúšik 
a naučili sa základy háčkovania. 
Chlapcom dal prácu pán škol-
ník. Zamakali pri úprave školské-
ho dvora, upravili skalky a vyro-
bili detské preliezky. Deviataci sa 

týmto spôsobom naučili trpezli-
vosti a pracovitosti. Svoje skúse-
nosti určite zúročia vo svojom ži-
vote.

Miroslava Hajdučáková 
a Laura Fernezová 8. A 
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Privítali sme PRVÁKOV

Stalo sa pravidelnosťou, že 
v apríli žiaci našej školy zbiera-
jú železo a čistia potok. Inak to 
nebolo ani v minulom školskom 
roku. Novinkou však bolo, že sa 
žiaci v rámci čistenia obce mohli 

Vyčistili 
sme  
našu 
obec

zapojiť aj do súťaže Pohoda pri 
vode, ktorú organizovala nezis-
ková organizácia AdBird.sk, n.o. 

Deti mohli do súťaže poslať 
vtipnú fotku, literárnu prácu a re-

2. 9. 2015
Pani riaditeľka osobne  
privítala našich najmenších žia-
kov v ich triedach. 

Okrem obrazu ich patróna, 
ktorý ich bude sprevádzať počas 

štúdia na základnej škole dostali 
drobnú sladkosť a kvietok. 

Prajeme všetkým žiakom  
našej školy, aby chodili  
do školy s radosťou  
a veľa dobrého sa naučili.

EKO

portáž o čistení potoka. Foto-
grafie, ktoré poslali deviataci, sí-
ce nevyhrali, ale 3. miesto vyhra-
la reportáž  Majky Chudjákovej 
a 2. miesto literárna práca Viktó-
rie Maslaňákovej. Dievčatá získa-
li od organizácie finančnú odme-
nu. Spoločnými silami sa vďaka 

tomuto projektu na Orave poda-
rilo vyzbierať 2780 vriec odpadu. 
Odpad zbieralo 5275 žiakov zo 43 
oravských škôl. Fotografie z podu-
jatia si môžete pozrieť aj na webo-
vej stránke www. Adbird.sk alebo 
na https://goo.gl/QFksmB 

Marián Rusnák 8. A 
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Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci CZŠ sv. ap. Pavla v Sihelnom zapo-
jili do projektu „Pohoda pri vode“. V dňoch 25. 4. 2015 a 27. 4. 2015 
žiaci deviatych ročníkov pod dozorom svojich triednych učiteliek vy-
zbierali odpad nachádzajúci sa v Sihelnianskom potoku.

NAŠA Orava

vidina voľne stráveného slnečné-
ho dňa. Lenže! Ten potok bol na-
ozaj hnusný. Bolo v ňom všetko 
od výmyslu sveta: igelity, plienky 
– pampersky, plechovice, papie-
re, fľaše, koberce, práčka, či det-
ský kočík, ktorý nakoniec ešte aj 
poslúžil. Chlapci na ňom vyvážali 
odpad. A, samozrejme, aj seba. Aj 
keď spočiatku sa nám odpad hnu-
sil, všetci sme naozaj pilne praco-
vali. Boli sme mokrí, špinaví, ale 
hlavne smädní. Keďže voda nám 

Na hodine fyziky sme sa uči-
li o počasí. V učebnici sme ma-
li projekt, urobiť si meteorolo-
gickú stanicu a každý deň merať 
počasie.

Rozdelili sme si úlohy, kto čo 
pripraví. Keď mal každý svoju úlo-
hu hotovú, vybrali sme sa našu 
meteorologickú stanicu postaviť. 

Ako miesto sme si vybrali zad-
ný dvor školy. Určili sme si dvoch 
chalanov, ktorí každý deň chodi-
li merať teplotu, smer vetra, rých-

Meteorologická stanica 7. B

P O Z O R ! ! !
Aj v tomto školskom roku se-

parujeme!!!
Tetrapaky, plechovky, pa-
pier, elektrospotrebiče, ba-
terky môžeš priniesť do školy 
na vyhradené miesta, prípad-

ne triednym učiteľom!!!
NAJLEPŠÍCH „ZBERA-
ČOV“ ČAKÁ OPÄŤ NA KON-
CI ŠKOLSKÉHO ROKA OD-

MENA!!! 

Lucia Pientáková, 7. BTuristika, M. Tarčáková, 7. A

losť vetra, množstvo zrážok. Aby 
sme lepšie vedeli, ako to s poča-
sím chodí, pani učiteľka nás vzala 
na exkurziu do Liesku. 

V Liesku sa nachádza meteoro-
logická stanica. Dozvedeli sme sa 
veľa zaujímavosti, o tom ako sa po-

Názov celého projektu „Poho-
da pri vode“ bol veľmi výstižný. 
Pohoda naozaj bola, všetci sme 
zažili kopec zábavy pri zbieraní 
odpadu. Takto sme využili posled-
né spoločne strávené chvíle, ktoré 
nám ešte ostávajú, kým navždy za-
tvoríme za sebou bránu základnej 
školy a definitívne sa rozpŕchne-
me na všetky svetové strany.

Ale nie o tomto som chcela. 
Najlepšie bolo pre všetkých to, že 
sme sa nemuseli učiť. Lákala nás 

došla a tá z potoka sa nedala piť, 
tak sme sa „poskladali“, vodu kú-
pili, osviežili sa a pracovali ďalej. 
Viacerým z nás stihli naše mokré 
nohavice a topánky počas akcie aj 
vyschnúť a opäť sa namočiť. Frflali 
sme na ľudí, na seba, na nekultúr-
ny národ. Zaujímavé bolo pozoro-
vať dvory niektorých „spoluobča-
nov“ bývajúcich pri potoku. Dvo-
ry krásne, čisté, upratané, ale len 
po koniec plota. A za ním? Hrôza 
a strach!

Vrecia sa plnili a plnili, až na-
koniec aj chýbali. Nečakali sme, 
že vyzbierame toho až toľko. Veď 
deviataci takto čistia potok každý 
rok. Potešila ma aspoň jedna vec –  
výrok mojej spolužiačky: „Už nik-
dy nevyhodím na zem ani len ma-
linký papierik!“ Keby takto uvažo-
vali všetci, mali by sme pohodu pri 

čistých potokoch a energiu stráve-
nú na zbieranie odpadu by sme vy-
užili pri opekaní, grilovaní, či len 
tak na prechádzke po čistej príro-
de.

Mária Chudjáková, 3. miesto 
v súťaži Pohoda pri vode

časie meria. Videli sme veľa zaují-
mavých prístrojov na meranie tep-
loty a zrážok. Meteorológia je nao-
zaj zaujímavá veda.

Natália Fernézová, 8. B

Matúš Jagnešák

Turistické miesta v okolí
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Naše naj…
Tento raz sme do našej pravi-
delnej rubriky vybrali našu ško-
lu a jej žiakov. Z mnohých kútov  
zlé jazyky klebetia, že cirkev-
né školy, i tá naša, sú pod úro-
veň. Ich žiaci nedosahujú dob-
ré výsledky, zle píšu Testovanie 
9 a nie sú žiadaní na stredných 
školách.

Ale nie je to vôbec tak. 
Dôkazom sú žiaci, ktorí vyšli 
z našej školy, no i tí, ktorí sú 
v tejto škole. Svedčia o tom 
výsledky, ktoré dosahujú 
v rôznych súťažiach tu aj 
na stredných a vysokých školách. 
Naša škola „produkuje“ veľmi 
talentovaných a šikovných žiakov. 
Vynikajú v rôznych smeroch. 
Žiaci vyhrávajú olympiády 
ako napr.: IQ olympiádu, 
matematické, biologické, 
chemické. Sú úspešní recitátori 
a ich literárne práce pravidelne 
získavajú ocenenia. Tieto znalosti 
a úspechy rozvíjajú ďalej a robia 
dobré meno aj našej škole. 
Napríklad Dominika Gluchová, 
teraz už štvrtáčka námestovského 
gymnázia, vyhrala krajské kolo 
chemickej olympiády. Cez leto 
bola na Letnej chemickej škole. 
Štvrtáčky gymnazistky boli 
na pobyte v Ostrave na Naša-
vaša O(st)rava. Ďalší zas šíria 

po námestovskom gympli dobrú 
náladu, zapájajú sa do rôznych 
školských aj mimoškolských 
aktivít, v ktorých bodujú. Pre 
tieto veci sa dokonca aj terajšia 
4. C, v ktorej je veľa žiakov z našej 
školy, stala Kráľovskou triedou. 
Náš bývali žiak Milan Mazúrak 
sa stal kráľom Gymnázia 
v Námestove. Hra a spev Patrika 
Luscoňa, Katky Maslaňákovej, 
sestier Bjelákových sú známe  
i v ďalekom svete. Mnoho ďalších 
robí dobré meno na vysokých 
školách nielen na Slovensku, ale 
i v zahraničí. Niektorých sme sa 
opýtali pár otázok.

• (Dominika Gluchová) 
Dominika, ako sa ti páčilo 
na Letnej chemickej škole? A v čom 
vlastne spočívala?

Volalo sa to LŠCH čiže Letná 
škola chémie a konala sa v Nitre. 
Vybrali ma tam z toho dôvodu, 
že som vyhrala krajské kolo 
v chemickej olympiáde. Bolo 
tam super a zažili sme tam plno 
zábavy a niečo nové som sa 
naučila.

• (Dievčatá z 4. C 
námestovského gymnázia) 
Baby, ako ste dosiahli titul 
Kráľovská trieda? Aký je to 
pocit?

Dosiahli sme tento titul, 
pretože naša  4. C je najlepší 
kolektív. Zapájali sme sa 
do rôznych súťaží, v ktorých sme 
vynikali. Počas vyhlásenia a tesne 
po ňom to bol úžasný pocit. Všetci 
sme sa z toho tešili, ale ako čas 
plynie zisťujeme, že to so sebou 
prinieslo veľa povinností, ale aj 
napriek tomu sa z toho tešíme.

• (Lenka Grižáková) Lenka, 
ako si sa dostala na pobyt 
do Ostravy? V čom spočíval?

Tento projekt spočíval v tom, 
že učiteľ vybral pár žiakov z VP-
čiek z fyziky a matematiky a šli 
sme na výlet s názvom Naša-vaša 
O(st)rava. Tam sme sa zúčastnili 
Moravsko-sliezkeho šampionátu 
(matematická súťaž) a spoznávali 
sme regióny Moravy. Bolo to 
niečo ako výmenný pobyt. Česi, 

s ktorými sme tam boli, boli zas 
u nás.

• (Milan Mazurák) Milan, aký 
je to pocit byť kráľom školy? 
Kvôli čomu vyhlásili práve teba 
za kráľa školy?

Pocit je to super, aj keď beriem 
na seba istú zodpovednosť. 
Všetci očakávajú odo mňa to 
najlepšie. Našu triedu vyhlásili 
ako „kráľovskú“ a mali sme si 
vybrať my nejakého kráľa. Vybrali 
práve mňa, a prečo to neviem, to 
sa musíte opýtať ostatných.

Katka Maslaňáková a Patrik 
Luscoň reprezentovali našu 
školu v speve, v súťažiach na hru 
na hudobnom nástroji, v rétorike. 
Obaja sa pobrali v hudobnom 
smere. Katka išla do Žiliny 
na konzervatórium – hra na husle 
a Patrik zas na Konzervatórium 
do Banskej Bystrice – operný 
spev. 

• Ako sa vám darí a páči v novej 
škole?
Patrik: No je to taká historická 
škola. Je tam super. V každej 
triede je klavír. Sme z rôznych 
okresov, krajov. Profesori sú 
veľmi vzdelaní. Skoro každý, kto 
učí hudobníctvo popri „konzerve“ 
pracuje aj v Štátnej opere 
v Banskej Bystrici.
Katka: Úžasne mi tam je. Je 
presne podľa mojich predstáv, 
nemenila by som ju. Hra 
na husliach ma baví, čiže som 
veľmi spokojná. Je tam dosť 
učenia a musím aj veľa cvičiť, ale 
som nad mieru spokojná. Tulipány, M. Tarčáková, 7. AMiška Tarčáková, 7. A

Matúš Jagnešák

Títo všetci žiaci sú len malým 
dôkazom, že cirkevné školy 
majú úroveň a ich žiaci vynikajú 
v rôznych smeroch. Verím, že bude 
stále veľa žiakov, ktorí nás budú 
reprezentovať doma i vo svete. 

Na záver by som chcela pogra-
tulovať všetkým tým, ktorí dosiah-
li nejaký úspech aj v minulom škol-
skom roku. Rozvíjajte svoj talent aj 
naďalej a nevzdávajte to!
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Široký pás poľa, o ktorom vám 
chcem napísať v tejto povesti, 
sa nachádza medzi Oravským 
Veselým a Sihelným. Kedysi sa 
tu darilo všelijakým plodinám, 
no dnes tu rastie len tráva, 
z ktorej kde-tu vytŕča ďatelino-
vý štvorlístok. Starí ľudia vra-
via, že sa vždy nevolalo tak ako 
teraz – Gonšorovka. Jeho me-
no je totiž odvodené od goral-
ského slova gonšenica, po slo-
vensky húsenica.

Bola jar a krásny slnečný 
deň. Taký ako treba na jarné 
práce. Jedna bohatá no lakomá 
gazdiná sadila na tomto kúsku 
zeme kapustu a hrach. Pri kaž-

Gonšorovka dom zakopnutí do zeme roz-
mýšľala nad tým, aký zisk jej 
úroda vynesie. Keď posadila 
už takmer celé pole, s prekva-
pením zistila, že jej ešte osta-
lo niekoľko sadeníc kapusty 
a namočený hrach. Vystrela 
sa od motyky, aby si kosti po-
preťahovala a tu pri nej zasta-
ne akási žena. „Joj, či som sa ťa 
len zľakla, ty baba jedna ošar-
paná,“ rozkričala sa sedliačka, 
„čo nemáš, čo robiť, čo tu ob-
smŕdaš!“

„Chcela som sa len opýtať, či 
by ste mi tie sadenice, čo vám 
ostali, nedali a trochu hrášku 
k tomu,“ prihovorila sa tuláčka.

„Nič ti nedám, nič, prac sa,“ 
pohŕdavo kričala gazdiná, „rad-
šej ju pod medzu zakopem ako 
takým žobráčkam dávať!“ 

Keď sme raz 12. septembra 
oslavovali u mojej tety jej me-
niny, dedko zahlásil, že tú-
to noc sa budú v Magure diať 
čudné veci. Všetci sme naňho 
vyjavene pozreli a spýtali sa ho 
prečo. Dedo nám potom roz-
povedal príbeh, ktorý počul 
od svojho otca.

„V našej dedine žilo pekné 
dievča, ktoré volali Mariena ale-
bo Mariška. Keď nepomáhalo 
doma na gazdovke, chodilo sa-
diť stromčeky do lesa, a tak si 
privyrobilo nejaký ten groš. Tu 
sa do nej zahľadel mladý hájnik. 
Zaľúbili sa do seba a v dedine sa 
povrávalo o svadbe.

Raz, keď dievča usilovne sa-
dilo stromky v Magure, pri-
šiel ku nej hájnik. Šiel potichúč-
ky, chcel ju prekvapiť. Pomaly 

Sihelnianske povesti
Hájnik a dievča

sa zakrádal poza stromy, aby si 
ho Mariška nevšimla. Keď bol 
už celkom blízko, noha sa mu 
zamotala do malinčia a on spa-
dol. Na tom by nebolo nič, len-
že spadol tak nešťastne, že nabi-
tá puška vystrelila dievčaťu rov-
no do hlavy. Hájnik priskočil ku 
svojej milej. Hladkal ju, plakal, 
no pomoci jej už nebolo. Tíško 
sa prizeral, ako krv z jej hlavy 
kvapká na malý stromček, kto-
rý práve zasadila. Zmocňovala 
sa ho hrôza a strach z toho, čo 
spravil. Ako bezduše sa rozute-
kal z hory preč a od toho dňa ho 
nik viac už nevidel. Jedni vrave-
li, že sa od žiaľu pomiatol a blú-
dil po lese, kým ho zver neroztr-
hala. Druhí, že od žiaľu umrel.

Skrvavený stromček vyrástol 
veľmi vysoký. V jeho okolí hodný 
kus nenarástol žiadny iný strom, 

Strom – „Mariena“

LITERÁRNE SÚŤAŽE 
Literárna VILLA ZERNA: 
Erika Vonšáková získala 3.miesto 
v celoslovenskom kole (próza);
Viktória Maslaňáková – 2. miesto 
– Budimírske studničky;
Barbora Bieláková: cena starostu 
obce – Budimírske studničky;
Barbora Bieláková: 3. miesto  
– Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko.
 
Európa v škole 
1. miesto: skupinová práca 
6. B triedy (Soňa Kovaličková, 

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV v školskom roku 2014/2015
Františka Vonšáková, Patrícia 
Brišáková, Janka Vonsová); 
Simona Repáňová – 2. miesto,
Jolana Genšiniaková – 2. miesto,
Viktória Malaňáková – 3. miesto.

Rozprávkové vretienko
Mária Chudjáková – cena poroty.

Štúrov Zvolen 
Miroslava Hajdučáková 2. 
miesto,Anton Kutlák 3. miesto.

Hviezdoslavov Kubín
Mária Chudjáková 2. miesto.

AdBird – Naša Orava
Viktória Maslaňáková 2. miesto, 
Mária Chudjáková 3. miesto.

Najlepší školský časopis
– 1. miesto.

Detský literárny Majáčik
Erika Vonšáková 2. miesto,  
Adam Vronka 3. miesto.

Chemická olympiáda
Veronika Tarčáková – 3.miesto.

Veľká praveká súťaž 

(Dejepisná súťaž)
6. B trieda 1. miesto.

Pytagoriáda (matematická 
súťaž) – okresné kolo: Kristián 
Grobarčík – 1.miesto.
 
VÝTVARNÉ SÚŤAŽE
Európa v škole
Michaela Tarčáková – 1. miesto
Viktória Brandysová – 3. miesto.

Betlehemy Babej hory
Martin Záhumenský 1. miesto.

M. Chudjáková 9. A

len malinčie. Keď sa ľudia aj z de-
diny pozreli na Maguru, vedeli 
tento strom odlíšiť od ostatných. 
Vravievali: „To je naša Mariena.“  
Mnohí dedinčania spomínali, že 
okolo 12. septembra v blízkosti 
tohto miesta, videli ženu podob-
nú nebohej Mariene alebo tu po-
čuli stony a plač.“

Na druhý deň ráno som hneď 
bežala k nášmu plotu. Odtiaľ 

totiž dobre vidno Maguru. Za-
hľadela som sa do diaľky a na-
ozaj som zbadala jeden strom, 
ktorý sa odkláňa od ostatných 
a odlišuje sa od nich svojou výš-
kou. Doďaleka vysiela smutný 
oznam o svojej minulosti.

Barbora Bjeláková, Cena 
starostu obce Budimír, literár-
na súťaž Budimírske studničky

„Ako chceš,“ povedala pokoj-
ným hlasom tuláčka a otočila sa 
k poľu. Nadvihla ruky, čudne 
nimi zamávala a záhadne rých-
lo zmizla.

„Čudné spôsoby,“ hundrala 
gazdiná a čudovala sa, kde tak 
rýchlo zmizla.

Ostatnú kapustu a hrach za-
kopala pod medzu, lebo ju ne-
mala, kde zasadiť a spokojne sa 
vybrala domov.

Prešiel týždeň či dva a že-
na šla pozrieť svoju úrodu. 
Div z nôh nespadla, keď priš-
la na pole. Celé pole zelené. No 
nie od úrody, ale od húseníc. 
Tie si veselo pochutnávali na zí-
denom hrachu a malej kapus-
te. Rýchlo začala húsenice zbie-
rať, vyháňať i plašiť, no nič ne-
pomáhalo. Húseníc akoby ešte 

pribúdalo. A keď sa zdalo, že už 
na dobro odišli a gazdiná zno-
va niečo na pole posadila, zas 
priliezlo zelené mračno, ktoré 
všetko požralo.

Až časom si gazdiná spome-
nula na tuláčku, ktorej nedo-
priala zo svojej sadby. Horko 
svoju lakomosť oľutovala. Ba 
vravelo sa, že sa milšou a šted-
rejšou stala. No na tom poli už 
viac nikdy nič okrem trávy ne-
narástlo.

Keď sa tu raz vyberie-
te na prechádzku a zahľadí-
te do trávy, aby ste našli štvor-
lístok, určite sa vám do cesty 
pripletie aj nejaká húsenička. 
Vtedy si spomeňte, ako dopadla 
gazdiná so svojou lakomosťou.

Erika Vonšáková, 8. B lite-
rárna súťaž Majáčik, 3. miesto
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V dávnych časoch, keď bolo 
všetkého málo, najmä cukru, 
soli, látok, tabaku a trunku, 
podujali sa dvaja smelí Sihel-
čania pašovať tovar z Poľska. 
Keďže hranice boli ostro strá-
žené, do Poľska prechádzali 
cez Piľsko. Ich cesta viedla cez 
husté kosodreviny a zarastené 
chodníky.

Pašeráci v Sihelnom búrka a hmla. Vtedy akoby ich 
čosi mátalo a dvaja mládenci 
vláčili po kosodrevine, z ktorej 
sa nie a nie dostať von. Iní zas 
vravia, že keď prší, spod skaly 
sa ozývajú čudné zvuky.

Či je tak alebo onak, nerad-
no sa na Pilsko vyberať za zlého 
počasia, radšej iba z dediny naň 
pozerať.

Adam Vronka, 6. B,  
literárna súťaž  

Majáčik, 2. miesto

Je krásne nedeľné popoludnie. 
Konečne aj do našich končín 
zazerá leto. Moja striebrovla-
sá babička mi navrhla, aby som 
s ňou šla na prechádzku. Táto 
ponuka sa nedala odmietnuť.

Netreba nám žiadnu vyhliad-
kovú vežu, aby sme sa mohli ko-
chať krásou našej Oravienky. 
Stačí len vyjsť na  najbližší ko-
pec Hrádok. Pred nami sa hneď 
zjavia majestátne štíty Rohá-
čov, za nami Pilsko a pod nami 
sa vzďaľujú chalupy Sihelného 
a Rabče. Ba dovidieť i do Rab-
číc a Zubrohlavy.

Babička spomína. Pri pohľa-
de na rodnú chalúpku jej pre-
blesne hlavou myšlienka na voj-
nu. Po lícach sa jej kotúľajú hor-
ké slzy. „Ťažko bolo. Moja ma-
mička, hoc bola v požehnanom 
stave, vlastným telom bránila 
zo stajne kobylu.“ So zatajeným 
dychom som počúvala, čo bu-
de ďalej. „Čo chuderka zmohla 
proti vojakom. Namierili na ňu 

pištole, sklonila hlavu a smut-
ne pozrela na vyplašenú koby-
lu. Stratili sa v tamtých horách 
oproti, hovoríme im Gojka. 
A pozri, tam v tom potoku sme 
ako deti chytali ryby a raky. Ba-
benka nás strašila, že je tam to-
pelec-vodník, ktorý sťahuje deti 
pod hladinu,“ zasmiala sa star-
ka, „to len preto, aby nás udrža-
la doma pri robote.“

Predierame sa pomedzi svie-
že jedličky. Hneď za nimi na nás 
čaká čerstvo zelená lúka. Vonia-
me učupené fialky pod kríč-
kom, zbierame jahody i ich lis-
ty. Tie v kombinácii s inými by-
linkami zaženú rôzne choroby. 
„Táto bylinka sa volá očianka 
a zaručene ti, dievka moja, po-
môže na unavené oči z počíta-
ča,“ ukazuje mi babka bielu kve-
tinu a dôrazne vysvetľuje.

Pri prechádzke počúvame 
nádherné melódie trilkujúcich 
operencov. Nad nami sa vo vet-
re vznáša jastrab. Chvíľu posto-
jíme, čerpáme silu do nového 

Spomienky mojej babky

týždňa z našej matičky prírody. 
Takto posilnené a oddýchnuté 
kráčame späť okolo žblnkotajú-
ceho potôčika. Opäť postojíme 
a starká mi ukazuje, kde kedysi 
pestovali zemiaky: „Ťažká tu 
bola robota so zemiakmi. Zem 
kamenistá, nie veľmi úrodná, 
no museli sme robiť, aby sme 
mali čo do úst vložiť i kontin-
gent odviesť.“

Aďa Ď.

Každá babičkina vráska je pre 
mňa povzbudením, aby som 
bola skromná a pokorná ako 
ona. Hoc mala aj trpké spo-
mienky na tento kraj, nikdy by 
nevymenila Oravu za iný kus 
Slovenska.

Viktória Maslaňáková, 
2. miesto 

v súťaži Pohoda pri vode

Raz sa vracali naložený tova-
rom z Poľska a zastihla ich silná 
búrka. Všade bola hustá hmla, 
ktorú krájali blesky. Akoby sa tu 
čerti ženili. Pašeráci nevideli ani 
na krok, a tak zablúdili v hustej 
kosodrevine. Jeden z nich za-
zrel veľký skalný previs. Zavolal 
kamaráta, aby pod ním prečkali 
búrku. Zložili si tu batohy s to-

varom a čakali, kedy sa počasie 
umúdri. Dlho však neoddých-
li. Veľká skala sa pod premoče-
nou zeminou pohla, zem sa zo-
sunula a pašerákov aj s tovarom 
pochovala na večné veky. Ľu-
dia z dediny dlho potom týchto 
dvoch mladíkov po Piľsku hľa-
dali, no nikoho nenašli. Len si 
všimli skalu, ktorá zmenila svo-
je miesto a preborila zem.

Mnohým z nich sa stalo, že 
keď boli na Pisku, zastihla ich 

Prázdniny sa skončili. Škoda? 
Konečne? Super? Vyberte si to, 
čo platí pre vás. Ak ste rodičmi, 
určite si vydýchnete a poviete si, 
že konečne.

Deti sa budú učiť, budú mať 
svoje povinnosti a vy trošku viac 
času. Ak ste školopovinní, určite 
je vám ľúto, že sa tento krásny čas 

SEPTEMBER
Opäť škola ?!?!?!?!?

skončil. Treba vyčkať a o rok sú tu 
prázdniny zas.

O tom, že škola nemusí byť stra-
šiakom svedčia aj tieto fotografie. 
Žiaci bývalej 4. B triedy sú toho 
dôkazom. Spolu s pani učiteľkou 
Ľubomírou Novákovou si hodiny 
slovenčiny a pracovného vyučova-
nia doslova užívali. Piekli, varili, 
pripravovali rôzne pochúťky, hra-

li divadlo, šili... Takže, opäť nastal 
nový školský rok. Tešte sa na nové 
aktivity i vedomosti.

My sa tešíme na vás.
Ľ. Nováková
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Jeseň je obdobím, keď zbiera-
me a tešíme z novej úrody. Väč-
šina z nás určite pomáhala svo-
jim rodičom v záhradke pri ple-
ní buriny, kopaní a nakoniec jej 
zbere.

Okrem zeleniny sa tešíme aj 
na plody ovocia. Strom jablone, 
slivky či hrušky je určite súčas-
ťou každého dvora v našej dedi-
ne. Takto vlastnoručne dopes-
tované plody nás nielenže tešia, 
ale i znamenito chutia. Do našej 
Úsmeváckej kuchyne sme z je-

sennej ponuky ovocia vybrali 
jablká. Tie sú u nás asi pestova-
teľsky najrozšírenejšie. Na sve-
te existuje viac než 7 000 ich od-
rôd . Môžeme tým pádom každý 
deň ochutnať inú odrodu a viac 
než 19 rokov nebudeme jesť rov-
nakú odrodu dvakrát. Zrejme je 
toto tiež len jedna z vecí, ktorú 
o tomto zdravom ovocí nevieme. 
Vďaka obsahu vitamínu C udr-
žuje imunitný systém v kondí-
cii, aby zneškodnil útočiace bak-
térie a vírusy. Dezinfikuje úst-
nu dutinu. Pravidelná konzumá-

Jablková sezóna v  ÚSMEVÁCKE J KUCH Y NI
cia pomáha liečiť pečeňové a žlč-
níkové ochorenia, reumatizmus, 
dnu a celkovo rýchlejšie sa zota-
viť po chorobe. Diabetici ocenia 
jeho schopnosť regulácie hladi-
ny cukru v krvi. A takto by sme 
mohli o jeho prospešnosti pokra-
čovať ďalej. Preto nás toto ovocie 
plné vitamínov inšpirovalo k pe-
čeniu jesenného jablkového ko-
láča. Keďže každá domácnosť 
má osvedčený recept na jablkový 
koláč, všetci traja sme priniesli 
ten svoj. Samozrejme sme sa ne-
vedeli dohodnúť a rozhodnúť, 

ktorý je ten najlepší. Rozhodlo 
teda to, ktorý recept sa nám zdal 
najjednoduchší. Ani jeden z nás 
však nebol spokojný. Stále sme 
mali nutkanie ho vylepšiť. Lenže 
keď sa spoja sily a nápady troch 
amatérskych kuchárov, môže-
me očakávať viac než prekvapu-
júci záver. Výsledok sme nazva-
li Jablkový keks. Keďže naše ku-
linárske zručnosti v spojení s na-
šimi experimentmi nedopad-
li podľa našich predstav, dohod-
li sme sa, že nabudúce si prizve-
me na pomoc odborníka.

Tentokrát sme si pre Vás pripravi-
li JESENNÝ KOLÁČ Z JABĹK.

Potrebujeme:
Cesto: 45 dkg polohrubej múky, 
20 dkg práškového cukru, 12,5 
dkg Helie, 4 žĺtka,1 – 2 lyžice mlie-
ka, ½ prášku do pečiva, 1 lyžica 
kakaa, citrónová kôra.
Plnka: 7 jabĺk – postrúhaných, va-
nilka, kryštálový cukor, škorica.

Príprava:
1. Na začiatok si roztopíme Héliu.
2. Odvážime polohrubú múku, 
práškový cukor a pripravíme os-
tatné suroviny.

5. Plech vymastíme olejom, prí-
padne tukom a posypeme múkou.

6. Na plech rozložíme cesto. Na-
še cesto však nemalo dobrú kon-
zistenciu. Tu nás začali premáhať 
prvé obavy, čo nám z toho recep-
tu vznikne. V panike sme ho radšej 
ukryli do rúry a dali piecť. Omyl 
vážení, my sme naň mali navrstviť 
nastrúhané jablká.

7. No nevadí, improvizujeme ďa-
lej. Dohodli sme sa, že sneh nebu-
de a nastrúhané  jablká navrství-
me na upečený koláč.

8. Jablká sme odšťavili a pridali 
škoricu a vanilínový cukor.

9. Pripravenú jablkovú plnku sme 
navrstvili na náš (trošku pripále-
ný) koláč.

10. Aby sme zakryli nedostatky, 
nad parou si rozpustíme čokoládu 
s trochou stuženého tuku a poleje-
me ňou koláč.

11. Keď čokoláda stuhne, koláč 
pokrájame a servírujeme. Napriek 
tomu, že sme si recept trošku 
upravili a nevyšiel podľa našich 
predstáv, chutil celkom dobre.

Ak si vyberiete tento recept, pra-
jeme vám pri jeho pečení viac zdaru 
ako sme mali my. Prípadne si na po-
moc prizvite niekoho dospelého. My 
tak plánujeme pri pečení vianočky 
do vianočného čísla Úsmevu. Veľa 
zábavy a dobrú chuť vám praje Mir-
ka, Laura a Marián z 9. A

Recept spracovala  
Mirka Hajdučáková, 9. A

3. Do roztopenej Hélie pridá-
me múku, cukor, žĺtka oddele-
né od bielok, kakao a nakoniec 
pol prášku do pečiva. Vymiešame 
hustejšie cesto.

4. Aby sa cesto dobre miesilo, pri-
dávame po lyžiciach mlieko. My 
sme to s ním však prehnali a na-
miesto hustého treného cesta 
vzniklo dosť riedke cesto.
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Kdesi som čítala myšlienku, že keď chceš rozosmiať Boha, povedz mu o svojich plánoch. No i tak vždy, keď sa začína niečo nové, máme svoje pred-
stavy, vízie a sny. Všetko chceme urobiť naplno a snažíme sa, aby to bolo čo najlepšie. No nie každému tento elán vydrží až do konca. A keďže školský 
rok je pred dverami a my chceme mať na vysvedčení aj tento rok samé jednotky, opýtali sme sa našich žiakov i učiteľov, ako si predstavujú nový škol-
ský rok, čo od neho očakávajú a čomu sa chcú vyhnúť. Tu sú ich odpovede:

Anketôčka otvor očká…

Ako si predstavujeme nový školský rok 2014/2015

Zábava

Čo od neho očakávame

Tento rok budeme triedne 
deviatakom. 
Dúfame, že to v zdraví zvládneme 
a žiaci nebudú mať problémy so 
správaním. 
Chceme ich čo najlepšie pripraviť 
na Testovanie 9. 
Želali by sme si, keby sa svedomito 
pripravovali a učili, a to nielen 
deviataci. 
Všetkým samozrejme prajeme 
správny výber strednej školy 
a úspešne zvládnutie prijímačok.

p. uč. Chudjáková, Kutláková

Myslím si, že to bude rok ako každý 
iný. Budeme o niečo starší a bude 
to super!

Nikolka, 9. A

Už som sa do školy tešila, bude to 
zábava.

Natálka, 2. A

Konečne som v škole! Teším sa 
na nových spolužiakov, pani 
učiteľku a na učenie.

Robko, 1. B

Najviac sa obávam monitoru  
v 9. A.
Očakávam, že si žiaci uvedomia 
vážnosť situácie  
a aspoň v tomto ročníku začnú brať 
školu vážne  
a učiť sa.

P. uč. Jarošová

Som zvedavá ako to s nami učitelia 
v deviatke zvládnu.  
Už v tomto roku sme boli 
problémová trieda.  
Chcela by som sa dostať na školu, 
ktorú si vyberiem. A aby bol Úsmev 
znova prvý v súťaži oravských 
časopisov.

Laura, 9. A

Väčšina z nás sa napodiv do školy 
veľmi teší a očakávajú samé dobré 
známky a úspechy. 
Deviataci dúfajú, že si správne 
vyberú svoje budúce povolanie 
a napíšu dobre Testovanie 9. 
Učitelia nás zas chcú  
čo najlepšie pripraviť do života 
po výchovnej a vzdelanostnej 
stránke. 
Naša redakcia Úsmevu teda 
žiakom i učiteľom želá, aby sa 
naplnili všetky ich túžby, sny 
a ciele. 
Väčšina z nás vstupuje do nového 
školské roka príjemne naladená, 
veríme, že dobrá nálada  
v každom  
ostane počas celého roka. 
Špeciálne deviatakom želáme veľa 
šťastia pri testoch a prijímačkách. 
Nech sa teda všetkým darí.

Miroslava Hajdučáková 9. A

LISTY z hodín  
deviatackej BIOLÓGIE

Milá Kobyla,
som rád, že som ťa spoznal. 

Zamiloval som sa do Teba na prvý 
pohľad .Po pobyte u Vás som zistil, 
že si tá najlepšia kobyla na svete. 
Teším sa, keď pôjdem na ďalšie 
cvičenia.

Dúfam, že sa ešte stretneme. 
S pozdravom,

Kôň Tobias
(N. Grobarčíková 9. A)

Milá mamička,
som veľmi rád, že Ti môžem 

napísať tento list  
a takýmto spôsobom  
sa Ti poďakovať,  
že si ma porodila spolu  
s mojimi súrodencami.

Mám skvelý život!  
Dostal som sa do super rodiny. 
Sú veľmi milí, hrajú sa so mnou. 
Každý deň dostávam pestrú stravu 
a aj ma umývajú každý deň.  
Každý mesiac idem na prehliadku 
ku veterinárovi,  
aby som náhodou nechytil nejakú 
chorobu.

VTIPNEJŠÍ vyhráva
Som rád, že mám taký šťastný 

domov. Dostal som aj pekné meno 
„Bady“.  
Pozdravujem Ťa a aj mojich 
súrodencov.

S pozdravom Bady.
(V. Tarčáková 9. A)

Milý Réne,
Srdečne Ťa pozdravujem! 

Chcela by som sa Ti poďakovať 
za pobyt v Tvojom tele.  
Veľmi sa mi tam páčilo,  
spoznala som aj veľa nových 
orgánov.  
Pozdrav rastový hormón!  
Nikomu to nevrav, ale veľmi sa mi 
páči, asi som sa zaľúbila.  
Ťažko sa mi odchádzalo z Tvojho 
tela. Teraz som ubytovaná 
v jednom detskom telíčku.  
To detisko stále reve.  
Oh, no musím to nejako prežiť. 
Možno sa ešte uvidíme.  
Potom sa Ti ozvem.

Pozdrav všetkých a hlavne 
rastový hormón!

S pozdravom Baktéria pleseň 
Mária.

(M. Chudjáková 9. A)

DÁŽĎOVKA V ZOBÁKU 
DROZDA

Predám drozda. Je veľmi dobrý 
lovec, dobre vidí. Kontakt na mňa 
je DÁŽĎOVKA 123. Končím, lebo 
sa o chvíľu ocitnem v hrdle drozda. 
Ozvite sa.

ŽABA, KTORÁ CHCE PREJSŤ 
CEZ DIAĽNICU DO JAZERA

Kúpim kus diaľnice na D1, sme-
rom do Bratislavy, pri jazere. Roz-
mery sú 12x2 m. Ponuku hláste 
na čísle: kvak, kvak, kvak.

(V. Tarčáková 9. A)

NEPOLIEVANÁ IZBOVÁ 
RASTLINKA

Hľadám šarmantného, mladé-
ho muža, ktorý má rád exotické 
rastliny a rád ich polieva.

Cena: dohodou + jeden lupeň 
kvetu na deň

Kontakt: email 
– rastlinka1233321@azet.sk

(M. Chudjáková 9. A)

O DOMOVE
Sviňa v chlieve

Som sviňa, nie sviňa ako na-
dávka, ale sviňa domáca. Ako už 

INZERÁTY viete bývam v chlieve. Na prvý po-
hľad to nie je nič extra, ale mne sa 
tu páči. Celý chliev je len môj, a eš-
te mi aj jedlo donesú pod nos. No 
proste SLADKÝ ŽIVOT. A mám 
tam aj hnoj, v ktorom sa spin-
ká ako na páperi. Len keď príde 
gazda s puškou v ruke, vtedy chy-
tím paniku. Inak to je super.

(M. Chudjáková 9. A)

TYČINKA V KVETE
Som rada, že sa nachádzam 

v kvete. Moje bývanie je skromné 
má len- piestiky, tyčinky, peľ, peľo-
vé zrná občas aj vodu. Tento dom 
by som vymenila jedine za skriňu.

(N. Grobarčíková 9. A)

PAVÚK V PAVUČINE
Oh, všade samé diery, musím 

si urobiť hustejšiu pavučinu. Za-
čínam odznovu. Nie… čo sa to ro-
bí, kde som to, zas tí ľudia. Idem 
do rohu tam, tam je pokoj aj chlad-
no. Konečne hustá pavučina, idem 
si odpočinúť. Ale čo to nevidím? 
Mucha vedľa mňa a ešte smrdí. 
Zas si musím nájsť nové miesteč-
ko. Čo som komu urobil? Tí ľudia 
sú fakt divní, nič som nikomu ne-
urobil a chcú má zabiť. Asi sa pus-
tím dolu špagátom a idem vonku.

(V. Tarčáková 9. A)

Do deviatky sa teším, bude paráda!
Zdeno, 9. A

Budem sa snažiť, aby som mal 
na vysvedčení samé jednotky. 
Chcem dobre napísať Testovanie, aby 
ma zobrali na strednú školu. Budem 
makať aj v časopise, aby v ňom boli 
stále lepšie a lepšie články.

Marián, 9. A

Veľmi sa teším na spolužiakov, ale 
aj na učenie.

Majka, 2. A

Veľmi sa teším! Konečne budem 
v škole a budem sa učiť.

Kiara, 1. B

Dúfam, že budeme mať nejaké 
zaujímavé prednášky a súťaže. 
Oživí to bežný školský stereotyp.

Paťa, 9. A

(N. Grobarčíková 9. A)
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Zábava

JAR,NOC,AUTO, PSÍK, VEDRO, OKNO, ABECEDA, TLAČ,LETO,EGREŠ, SKENER, RÁNO, CERUZA, KASA, STO, KÔŠ, PERO, KNIHA, 
UČITEĽKA, DIKTÁT, ŽIAK, KAMEŇ, SCHODY, REBRÍK, SMIECH, GEOGRAFIA, MATEMATIKA, CIBUĽA, NOŽNICE, NOS, NOHA, MO-
TÝĽ, LABKA, RUŽA, UČEBNICA, PÁSKA, LES, UCHO, OBLAK, STROM, POČÍTAČ, OBAL, KINO, TLAČ, BIOLOGIA, PLECH, SLOVO, 
ŽABKA, OHEŇ, OTEC, CHALANI, ČÍSLO, CHLIEB

Diana Kutláková, Sabína Mácsodiová 6. A

J A R U Č I T E Ľ K A S P R S M I E CH L I E B S P

G K Á N O C A L A B K A J E T L A Č Č I S L O CH L

E Ô N R U Ž A I B N M A U T O O P E V V E D R O E

O Š O R E P Ž Á E L E S S L T H S U Ň E M A K D CH

G A Ž A B K A R C E R U Z A E E Í M CH V E N N Y A

R Ľ N S T R O M E N E L Ľ Č C Ň K A Ú O O P I S L

A U O T Á T K I D O B E G R E Š K P E B B Á H CH A

F B S M O T Ý Ľ A H R T U Č E B N I C A L S A O N

I I N O Ž N I C E A Í O S L O V O V N L A K V ! I

A C M A T E M A T I K A P O Č Í T A Č O K A ! ! !


