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Školský spravodaj

ÚVODNÍK
Tak,  ako  by  som  začala…  Ani 

neviem, akým zázrakom sa to stalo, 
no stalo sa, že v tomto školskom ro
ku budem šéfovať nášmu školskému 
časopisu  Úsmev.  Ako  žurnalistka 
pracujem v krúžku od šiestej triedy. 
Bolo  pre  mňa  zaujímavé  sledovať, 
ako sa náš časopis vyvíja. Pribúda
li  doň  nové  rubriky  a  zaujímavos
ti,  časopis  bol  najlepším  regionál
nym  školským  časopisom  a  ja  som 
sa snažila nazbierať nové skúsenos
ti, ktoré verím, že ako šéfredaktor
ka teraz zúročím. Zároveň si vážim 
priazeň  a  dôveru  našich  žurnali
stov, ktorí si ma vybrali za šéfku. Ve
rím, že ich nesklamem a vysokú lat
ku, ktorú nastavila moja predchod
kyňa Mirka Hajdučáková, nebude
me podliezať a obchádzať.

Aj v tomto čísle sme sa vám pre
to  snažili  priniesť  zaujímavosti, 
ktorými  žila  naša  škola.  Dočítate 
sa  o  našich  veľkých  srdciach,  kto
ré aj v dnešnej dobe, napriek tomu, 
že  je  považovaná  za  dobu  egoizmu 
a  sebectva,  dokážu  pomáhať.  Pre

Dňa 11. novembra sa začal Jubi-
lejný rok sv. Martina. Sv. Martin, 
biskup z Tours, je patrónom na-
šej diecézy. 

V  novembri  2016  si  pripomí-
name  1 700  rokov  od  jeho  naro-
denia  a  o  rok  neskôr,  v  novembri 
2017, zas 1 620 rokov od smrti toh-
to svätca. Vo svojom živote sa ten-
to  svätec  vyznamenal  horlivosťou 
za  prehĺbenie  duchovného  života 
veriacich,  obdivuhodným  úsilím 
o  budovanie  farských  spoločen-
stiev a skutkami milosrdenstva. 

My sme tento rok otvorili bese-
dou s našim rodákom  saleziánom 
Jožkom  Luscoňom.  Prišiel  nám 
porozprávať  o  nástrahách  médií, 
o svätosti v médiách a komuniká-
cii. Upozornil nás, že je veľmi dô-
ležité  uvedomiť  si,  čo  pozeráme 
a počúvame. Média nám často pri-
nášajú  kopec  negatívneho.  To  má 
potom vplyv na naše konanie a ko-
munikáciu. Zo srdca vychádza len 
to, čo tam je. Ak je v ňom láska, aj 
naše slová a konanie bude láskavé. 
Veríme,  že  sv.  Martin  nám  bude 

ZAČAL SA JUBILEJNÝ ROK 
SVÄTÉHO MARTINA

pomáhať aj v rozhodovaní, čo po-
zerať a ako správne konať.

Po  jeho  boku  sa  budeme  sna-
žiť žiť aj v našom školskom spolo-
čenstve. V jednotlivých mesiacoch 
budeme plniť úlohy, ktoré sú s ním 
spojené.  V  decembri  má  každá 
trieda  vytvoriť  básničku  o  tomto 
svätcovi.  Tie  najlepšie  vám  pred-
stavíme  v  jarnom  vydaní  nášho 
časopisu.

Peter Mazurák, 7. B

Rok svätého Martina sa začal besedou s vdp. Jozefom Luscoňom

to ich právom môžeme nazvať Naše  
naj…  .  V  škole  nechýbali  rôzne  be
sedy,  zaujímaví  ľudia  a  aktivity. 
Tým  sme  tiež  v  časopise  venovali 
pozornosť. Prišla k nám zima, ob
dobie adventu a spolu s ňou aj via
nočné  sviatky.  Ako  sme  toto  obdo
bie  prežívali,  ktoré  udalosti  sme  si 
pripomenuli, nájdete tiež na našich 
stránkach. Rozlúčili sme sa i s Ro
kom  Božieho  milosrdenstva  a  pri
vítali  sme  Rok  sv.  Martina.  Rub
riku  Pečieme  s  Úsmevom  sme  vy
menili  za  rubriku  Varíme  s  Úsme
vom a žurnalistky siedmačky spolu 
so spolužiakmi nám pripravili maš
krtu  na  štedrovečerný  stôl.  Samo
zrejme, počas sviatkov by sme mali 
prežívať pohodu a oddych a k tej ne
odmysliteľne patria vtipy a tajničky. 
Ani tie tu nebudú chýbať.

Takže  na  záver  vám  všetkých 
prajem  vianočnú  pohodu  pri  číta
ní  Úsmevu,  radosť  z  narodeného  
Ježiška a veľa zdravia.

Vaša šéfredaktorka 
Erika Vonšáková

usmevczs@gmail.com
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SVÄTÝ MARTIN Z TOURS, BISKUP

Narodil sa v Panónii (v dnešnom 
Maďarsku).  Po  stopách  svojho  ot-
ca  vstúpil  do  armády.  Od  mladosti 
však chcel byť kresťanom, zapísal sa 
preto medzi katechumenov a čakal 
na krst. Bol presvedčený, že nemô-
že slúžiť Bohu , byť kresťanom a zá-
roveň  vojakom.  Za  tieto  myšlien-
ky  si  „vyslúžil“  väzenie.  Neskôr  ho 
prepustili. Po prepustení sa mu sta-
la známa príhoda v Amiens. Martin 
mečom rozrezal svoj vojenský plášť, 
aby  ochránil  polonahého  žobráka 
pred zimou. V noci sa mu vo sne zja-
vil  Kristus  zaodetý  polovicou  pláš-
ťa, ktorú daroval Martin žobrákovi.

Po tomto sne sa Martin stal žia-
kom  sv.  Hilária  v  Poitiers  a  prijal 
krst.  Krst  neprijal  hneď,  biskup  sa 

bál nepríjemností zo strany jeho ot-
ca,  preto  Martin  pristupuje  k  svia-
tosti neskôr, pravdepodobne na Veľ-
kú noc v roku 339.

Stáva sa pustovníkom v Ligugé, 
v prvom kláštore na území Galie. Už 
po  prvých  mesiacoch  svojím  živo-
tom oslovoval ľudí tak, že sa k nemu 
pridávali  ďalší  a  Martin  sa  tak  stal 
biskupom. Zo začiatku to nechcel – 
utekal pred nimi na gazdovstvo, kde 
sa skryl medzi husami. Tie ho však 
svojím  gagotom  prezradili,  ľudia 
Martina  nasilu  vytiahli  spomedzi 
husí  a  ustanovili  za  biskupa.  Vtedy 
Martin pochopil, že je to Božia vôľa 
a viac sa nebránil.

Keďže videl veľkú potrebu zasvä-
teného  života  ako  prostriedok  po-

kresťančovania  vidieckych  oblastí, 
založil niekoľko kláštorov. Dovtedy 
bolo kresťanstvo sústredené predo-
všetkým v mestách.

Martinovi  sa  pripisuje  ničenie 
pohanských chrámov a posvätných 
stromov. 

Keď  Martin  tušil  čas  blížiacej  sa 
smrti,  prosil  svojich  spolubratov, 
aby mohol zomrieť v kláštore medzi 
nimi.  Zomrel  8.  novembra  v  Can-
des-Saint-Martin a pochovali ho 11. 
novembra 397 v Tours.

Martinovo uctievanie sa po smrti 
veľmi rýchlo šírilo nielen vďaka jeho 
zázrakom za života a po smrti, ale aj 
vďaka životopisu, ktorý napísal Sul-
picius  Severus.  Je  veľmi  rozšírené 
po  celom  svete.  Dosvedčuje  to  500 

dedičských a 4 000 farských kosto-
lov, ktoré sú zasvätené sv. Martinovi  
iba vo Francúzku. Jeho hrob sa stal 
hlavným pútnickým miestom Fran-
kov.  Onedlho  boli  vysvätené  nové 
kostoly na jeho počesť v Ríme, Ra-
venne a v Canterbury. Vo veľkej úc-
te  ho  mali  v  Španielsku,  Nemecku 
a Holandsku. 

Peter Mazurák, 7.B

Dňa 14. septembra  bolo v škole 
veselo. O dobru náladu sa nám 
postarali Lamačské chvály.

Dobrou  muzikou  chválili  Bo-
ha,  lámali  a  roztancovali  naše  srd-
cia i nohy. Ich hudba je totiž posol-
stvom pre dušu. Túto hudobnú sku-
pinu  tvoria  štyria  chalani,  ktorí  sú 
z  každého  kúta  Slovenska.  Kape-
la  vznikla  v  roku  1994  ako  skupi-
na  hrávajúca  na  svätých    omšiach. 
Pôvodný  názov  Lamačské  chvá-

ly  vznikol  veľmi  spontánne,  podľa 
mestskej  časti  Lamač  v  Bratislave. 
Postupne  sa  vyvíjal  na  Lámačské 
chvály,  od  slova  lámať,  teda  lámať 
srdcia,  a  dnes  sa  môžeme  stretnúť 
s názvom LCH LIVE, lebo hrajú na-
živo.  V  priebehu  ich  fungovania  sa 
v kapele vystriedalo množstvo mu-
zikantov.  Skalným  členom  je  však 
Braňo, ktorý je spevákom a gitaris-
tom kapely.

Keď sme sa ich opýtali, či by nám 
nepovedali  niečo  bližšie  k  ich  kon-

Každý počúva to, 
čo má v sdrdci

certnému turné, odpovedali, že ich 
vystúpenia  nemožno  nazvať  tur-
né.  Koncerty  majú  rozplánované 

Tancovali veľkí, malí

Patrón vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc 
a klobúkov, hlásateľov, hotelierov a hostinských, cestujúcich, chudobných, žobrákov, čističov, utečen-
cov, väzňov, pastierov, debnárov, vinohradníkov, mlynárov, abstinujúcich, husí; pri ružienke, vyrážkach 
a uštipnutí hadom; pri prosbe za dobrú úrodu; patrón mnohých kostolov, miest, farností, diecéz a štátov

na  dve  etapy.  Ich  rok  prebieha  asi 
tak, že prvé dva mesiace po Viano-
ciach sú viac-menej voľné. Cez veľ-
konočné  sviatky  majú  vždy  nabitý 
program,  cez  prázdniny  hrajú  me-
nej a ďalšie koncertovanie ich čaká 
zas pred Vianocami.

Spolupracovali s viacerými sku-
pinami , no najlepšie sa im pracova-
lo so skupinou ESPE. Za svoje naj-
väčšie fiasko považujú koncert, keď 
vlastne  nemohli  hrať  kvôli  silnému 
dažďu. Všetky svoje piesne majú ra-
di rovnako.

Piesne skupiny spievajúcej o Bo-
hu zazneli i v mnohých slovenských 
väzniciach. Texty plné lásky pozna-
čili srdcia zločincov natoľko, že nie-
ktorí dokonca priznali dlho zapiera-
né zločiny. Ich cieľom je hrať v kaž-
dej dedine na Slovensku.

Na záver sme chceli vedieť, podľa 
čoho by sme si my, mladí,  mali vy-
berať hudbu, keďže média nám po-
núkajú veľké množstvo kapiel a  in-
terpretov. Ich rada znela takto: ,,My 
mladým  nemôžeme  hudbu  vybe-
rať, pretože každý počúva to, čo má 
v srdci.“ Karol Vonšák, 8.B
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Stalo sa samozrejmosťou, že po-
čas októbra sa žiaci našej školy 
stávajú malými misionármi. 
Vedia, že ani jeden cent, ktorý 
darujú na misie, neostane bez 
odmeny.

Počas veľkých prestávok sa pre-
dávajú  perníčky  v  tvare  srdiečka. 
Každý  jeden  zarobený  centík  po-
mohol deťom, ktoré sa nemajú tak 
dobre  ako  my.  Naše  misijné  sna-
ženie vyvrcholilo 27. októbra. Ko-
nal sa totiž misijný jarmok, na kto-
rý  sme  sa  svedomito  pripravova-
li.  Sami  i  spolu  s  rodičmi  a  vyu-
čujúcimi    sme  vyrábali  rôzne  vý-
robky  a  piekli  dobroty.  Jarmok  sa 

začal  svätou  omšou,  ktorú  slúžil 
don  Štefan  Kormančík.  Po  omši 

NAŠE NAJ …
MÁME SRDCIA, KTORÉ VEDIA POMÁHAŤ

Svätú omšu slúžil misionár Štefan Kormančík

Siedmaci tiež zarábali na misie originálne, umývali autá.

8. B vyhlasuje tombolu

AKO SME SA STALI
misionármi

nám v krátkej prednáške predsta-
vil Azerbajdžan, miesto, v ktorom 
pätnásť  rokov  pôsobil  ako  misio-
nár. A potom už len hurá nakupo-
vať a predávať! Jarmok sa aj tento 
rok konal v telocvični a okrem žia-
kov prišli misijnú myšlienku pod-
poriť  aj rodičia. Predávalo sa a ku-
povalo. Hitom aj tento rok boli ko-
láčiky  a  zákusky,  no  absolútnou  
novinkou  bola  tombola  8. B.  Tí 

predajom  lístkov  zarobili  150 eur, 
teda  spomedzi  tried  najviac.  Zá-
roveň  na  koniec  jarmoku  rozdá-
vaním  cien  medzi  žiakmi  rozprú-
dili  veľkú  zábavu.  Deti  si  z  tom-
boly odnášali rôzne hodnotné kni-
hy,  obrazy  a  iné  darčekové  pred-
mety. Všetky triedy spolu zarobili 
1 150 eur, ktoré poputujú na misie 
do Azerbajdžanu.

Zuzka Vonšáková 4. A

V posledných 150-tich rokoch 
pri najvýznamnejších zjaveniach 
Panna Mária výrazne od ľudí žia-
da dobrú modlitbu svätého ru-
ženca.

Pápež Pavol VI. povedal, že mod-
litba sv. ruženca je biblická a v čas-
ti „a požehnaný je plod života tvoj-
ho, Ježiš” jasne smeruje ku Kristovi. 
Je potrebné, aby sa ho modlil každý 
z  nás,  a  to  najmä  v  spoločenstvách 
– v rodine, v kostole a v cirkevných 
hnutiach.

Máloktorí vedia, že existuje i mi-
sionársky  ruženec.  Na  jeho  zrn-
kách sa modlí za obrátenie neveria-
cich  a  za  zmiernenie  biedy  na  jed-
notlivých  kontinentoch.  Pochá-
dza od horlivého a veľmi obľúbené-
ho  newyorského  pomocného  bis-
kupa  Mons.  Fultona  Sheena.  Ru-
ženec  sa  skladá  z  piatich  päťfareb-

ných  desiatkov.  Je  veľká  zhoda,  že 
naša  planéta  má  tiež  päť  svetadie-
lov. Na každý desiatok pripadá sve-
tadiel.  V  modlitbe    sú  dôležité  úva-
hy,  ktoré  sa  predkladajú  pred  kaž-
dým desiatkom.

Zrnká  prvého  desiatka  sú  zele-
nej farby a symbolizujú pralesy a ze-
leň  Afriky.  Červená  farba  predsta-
vuje Ameriku. Európa má bielu  far-
bu.  Austrália  a  Oceánia  má  mod-
rú farbu. Zrnká pre Áziu sú žlté. Ta-
kýto ruženec sa denne modlil pápež 
Ján XXIII.  Povedal, že ako pápež sa 
musí modliť za celý svet.

Počas  októbra  sme  mali  mož-
nosť  modliť  sa  ho  prostredníctvom 
školského  rozhlasu  aj  my.  V  krát-
kych úvahách nám žiaci 7.A priblíži-
li biedy daného kontinentu a potom 
za ním nasledoval desiatok ruženca.

Začali  sme  Afrikou.  Afric-
ký  národ  prežíva  veľkú  biedu, 

hlad,  sucho,  vojny  medzi  kmeňmi, 
AIDS…  Väčšina  Afričanov  sa  hlási 
k  moslimskému  náboženstvu.  Iba 
6 % obyvateľstva sú kresťania. V po-
sledných  rokoch  viacerí  misioná-
ri,  ktorí  pracovali  v  Afrike,  boli  za-
vraždení.  Druhé  tajomstvo  sme  sa 
modlili za Oceániu. Patrí tu 10 000 
ostrovov, z ktorých najväčší je Aus-
trália. Tu žijú tiež milióny ľudí, kto-
rí  nepoznajú  Ježiša,  pretože  nikto 
im o ňom nerozprával. Európe pat-
rilo  tretie  tajomstvo  ruženca.  Biela 
farba  symbolizuje  bielu  rasu,  ktorá 
žije na „starom kontinente”. Aj keď 
je Európa akoby kolískou Katolíckej 
cirkvi a sídlom Svätého Otca, mno-
hí  kresťania  strácajú  vieru,  nádej 
a žijú svoj konzumný život bez Bo-
ha.  Štvrté  tajomstvo  sme  obetovali 
za Áziu. Tu žije väčšina obyvateľstva 
celého sveta. Červená farba posled-
ného  desiatka  za  Ameriku  symbo-

lizuje farbu pleti indiánskych náro-
dov a taktiež krv mnohých misioná-
rov a mučeníkov, ktorí položili svoje 
životy za vieru a ohlasovanie radost-
nej zvesti evanjelia.

Sme radi, že aj takto sme sa mohli 
stať malými misionármi a prostred-
níctvom modlitby duchovne pomá-
hať.

Pane, vždy nám dávaj živú vodu 
a vyslyš naše prosby!

Lucia Pientáková,9.B

Modlili sme sa misionársky ruženec



4. strana 19. 12. 2016 Sihelník 2/ školský časopis Úsmev Školský spravodaj

V krajine, ktorá má 9,5 milióna 
obyvateľov a z toho 95 % je mosli-
mov. Slovenskí saleziáni tam spra-
vujú v hlavnom meste Baku kato-
lícku  misiu  s  jediným  katolíckym 
kostolom v štáte.

Po  svätej  omši  nám  formou 
prezentácie  predstavil  tento  štát, 
obyvateľstvo, fungovanie školstva  
i svoje pôsobenie v misii. Jeho roz-
právanie nás však zaujalo natoľko, 
že sme sa ho opýtali viac.
•  Čo vám dal Azerbajdžan a čo 
vám naopak vzal?
Dal  mi  nové  priateľstvá,  znalosť 
nových  jazykov,  spoznanie  úpl-
ne  inej  kultúry.  Okrem  toho  som 
získal  nový  pohľad  na  bežné  veci. 
Zistil som, že sa veci dajú robiť cel-
kom  ináč.  A  čo  mi  vzal?  Nad  tým 
som nikdy nerozmýšľal.
•  Ako dlho ste sa učili azerbaj-
džanský jazyk?
Ja  som  mal  už  od  skorej  mladosti 
túžbu ísť niekde na misie, no kvô-
li  jazyku  som  nemohol.  Moje  vy-
svedčenie  vyzeralo  tak,  že  som 
mal  dobré  známky  zo  všetkého 
okrem slovenčiny, ruštiny a potom 
aj  nemčiny.  A  keď  sa  otvárala  mi-
sia v Azerbajdžane, tak som s do-
zvedel,  že  tam  stačí  ruština.  Pri-
hlásil som sa teda s myšlienkou, že 
ten  ruský  jazyk  nejako  zvládnem. 
Lenže  keď  som  tam  prišiel,  zistil 
som,  že  tých  12  rokov  čo  som  sa 
učil ruštinu, je málo. Takže som sa 
ju  tam  ešte  2  roky  učil.  Postupne 

som  však  zistil,  že  ruština  mi  pri 
mojej práci nestačí. Pracoval som 
s cudzincami a tak som s začal učiť 
anglicky.  Tú  som  sa  učil  asi  tak  3 
roky.  No  nakoniec  som  pochopil, 
že bude asi fajn, keď sa naučím aj 
azerbajdžansky.  Pretože  nehovo-
riť  tam  po  azerbajdžansky,  je  asi 
ako  hovoriť  po  maďarsky  na  Slo-
vensku.  Pokiaľ  som  chcel  komu-
nikovať s Azerbajdžancami, tak jej 
znalosť  bola  nevyhnutnosťou.  Ta-
kže  z  toho  vyplýva,  že  po  piatich 
rokoch  som  sa  začal  učiť  azerbaj-
džansky ďalších 10 rokov.
•  Plánujete sa tam ešte niekedy 
vrátiť?
Išiel  som  tam,  lebo  bola  potreba 
a bola to pre mňa výzva. No a vrá-
til  som  sa  zo  zdravotných  dôvo-
dov. Navyše, keď sme tam začína-
li, nemal tam kto pôsobiť. Teraz je 
tam  deväť  saleziánov,  sestry  Pan-
ny  Pomocnice,  päť  sestier  Mat-
ky  Terezy  no  a  prednedávnom  sa  
jeden  Azerbajdžanec  stal  diako-
nom  a  na  budúci  rok  bude  vysvä-
tený za kňaza. Plus je tam taká ak-
tívna  komunita  miestnych  ľudí. 
Takže  keby  bola  nejaká  potreba  a  
„opravilo  –  zrekonštruovalo“  by 
sa  mi  zdravie,  tak  by  som  samo-
zrejme šiel. Ako sa hovorí v Azer-
bajdžane: „Kto pozná budúcnosť?“ 
len Alah.
•  V čom spočíva teraz vaša prá-
ca na Slovensku?
Keď som sa vrátil, tak mi predsta-

vení dali za úlohu byť misijným de-
legátom.  To  znamená  sprevádzať 
slovenských  saleziánov,  ktorí  sú 
vo svete. Ďalšou úlohou je sprevá-
dzať  mladých  saleziánskych  dob-
rovoľníkov,  ktorí  chcú  ísť  na  rok 
niekde  na  misiu  alebo  aj  ďakova-
nie sponzorom.

•  Ako si deti v Azerbajdžane vá-
žia vzdelanie?
Deti  sú  deti.  Všetky  deti  sú  rady, 
keď  sa  nemusia  učiť.  Tu  už  musia 
za  nich  myslieť  rodičia.  No  pred-
sa aj tu deti chápu, že musia chodiť 
do  školy,  lebo  školská  dochádzka 
je povinná. No ak chcú, aby si ich 
učiteľ všímal, doučoval ich, musia 
si za to rodičia zaplatiť. Nie každý 
však  na  to  má.  Deti  si  vážia,  keď 
stretnú  učiteľa,  ktorý  sa  im  sku-
točne venuje. Vzdelanie tu zname-
ná veľa. Poskytuje lepšie možnosti 
do budúcnosti.
•  Ako to funguje s vysokoškol-
ským vzdelaním?
Nie  každému  sa  to  podarí.  Ko-
mu to vyjde, tak to znamená, že sa 
učeniu venoval naplno a jeho rodi-
čia naň minuli veľké peniaze.

•  Čo bolo dôvodom pre vaše roz-
hodnutie stať sa misionárom?
Boh ma povolal, tak som to cítil.
•  Mali ste prípad, keď konverto-
val moslim na kresťanstvo?
Hej.  Dosť  veľa.  Je  to  dosť  bežné, 
nie  je  to  niečo  vzácne.  V  každom 
moslimskom  štáte  je  veľa  takých, 
čo  prestúpili.  A  v  Iraku,  Iráne  je 
za to dokonca trest smrti. A aj tam 
je  takýchto  ľudí  veľa.  Jednotlivec 
takýto krok podstúpi veľmi zried-
ka, pretože keď to spraví, tak si je 
vedomý toho, že zostane sám. Za-
vrhne  ho  rodina,  priatelia.  Urobí 
to  len  človek,  ktorý  mal  možnosť 
stretnúť živého Ježiša Krista, uve-
ril mu.
•  Mohli by ste nám na záver po-
vedať odkaz po azerbajdžansky?
Odkaz, čo ja vždy hovorím, by asi 
spočíval  v  tom,  že    vidím,  že  Slo-
váci  sa  boja  cudzincov.  Sú  veľmi 
uzavretý národ. V tomto sú Azer-
bajdžanci  lepší.  Takže  poviem 
vám  azerbajdžansky  to,  čo  nám 
hovoril  aj  Ján  Pavol  II.,  keď  bol 
na Slovensku: „Nebojte sa – Nara
mat olmayin.“

Anton Kutlák, 8.B

BOH MA POVOLAL
do Azerbajdžanu

Rok Božieho milosrdenstva sa 
skončil 20. novembra. Jeho po-
sledné dni a mesiace sme však 
využívali naplno. Počas svätých 
omší sa náš duchovný otec veno-

val skutkom duchovného milosr-
denstva a v škole sa konali rôzne 
aktivity, do ktorých sa mohli žia-
ci naplno zapojiť. Jednu takú ak-
tivitu sme pre žiakov pripravili aj 
my, piataci.

Dňa  3.  októbra  sme  mali 
triedny  odpust.  Našou  patrón-
kou je svätá Terézia. Narodila sa 
2.  1.  1873,  pochádzala  z  devia-
tich  detí.  Znázorňuje  sa  s  ruža-
mi a s krížom v ruke. Jej mottom  
bolo:    „Robiť  malé  skutky  s  veľ-
kou láskou.“ Keď zomrela z neba 
padali  ruže.    Keďže  bol  október, 
na  tento  mesiac  pripadol  skutok 
telesného  milosrdenstva:  Hlad-
ných kŕmiť. Rozhodli sme sa po-

čas odpustu napiecť medovníčky 
pre  celú  školu  a  robiť  malé  skut-
ky  s  veľkou  láskou,  ako  ich  ro-
bila  svätá  Terezka.  Popri  pečení 
sme  ich  zdobili  šľahačkou  a  rôz-
nymi  ozdobami.  Potom  sme  ich 
rozdávali  žiakom  v  škole.  Veľ-
mi im chutili. No nielen z chleba 
je však človek živý. Preto sme sa 
rozhodli  „nakŕmiť“  našich  žia-
kov  aj  duchovne.  Rozdávali  sme 
im aj myšlienky sv. Terezky. 

Našli si tam napríklad aj toto:
•  Aby sme mohli z lásky umrieť, 
musíme z lásky žiť.
•  Iba  láskou  sa  môžeme  zapáčiť 
Bohu.
•  Je  veľmi  ľahko  písať  pekné  ve-

ROK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
ci  o  utrpení.  Ale  písanie  nezna-
mená  nič.  Aby  človek  vedel,  čo 
je  utrpenie,  najprv  musí  sám  tr-
pieť.
•  Keby  ste  vedeli,  akú  hodno-
tu  má  v  Ježišových  očiach  ma-
lé  zrieknutie,  usilovali  by  ste  sa 
o ne ako lakomec, ktorý sa nahá-
ňa za pokladmi.
•  Láska  mi  dala  kľúč  k  môjmu 
povolaniu.
•  Aká  to  radosť  trpieť  pre  toho, 
koho milujeme.
•  Boh mi dal otca a matku, ktorí 
boli hodnejší neba ako zeme.
•  Boh nemôže na mňa zoslať ani 
jednu  skúšku,  ktorá  by  bola  nad 
moje sily. 

Denisa Špigurová, 5.A

Mesiac október už tradične naša škola slávi ako misijný mesiac. 
K misiám nás prišiel povzbudiť Štefan Kormančík. Je to salezián, 
má 47 rokov, pochádza zo Spišských Tomášoviec a v roku 1995 
bol vysvätený za kňaza. Takmer tretinu svojho doterajšieho života,  
15 rokov, prežil v Azerbajdžane ako misionár.
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Skutky telesného milosrden-
stva Hladných kŕmiť a Smäd-
ných napájať sme si pripome-
nuli aj so siedmakmi.

Tí  si  pre  nás  na  túto  tému 
pripravili  rozhlasové  vysiela-
nie:  „Boh,  Otec  Milosrdenstva, 
živil svoj ľud počas stáročí a robí 
tak naďalej každý deň, keď nám 
dáva  potravu  na  náš  stôl.  Preto 
je  veľmi  vhodné  udržiavať  v  ro
dinách  zvyk  pomodliť  sa  pred 
jedlom  a  poďakovať  Bohu  za  to, 
čo  nám  požehnal.  Nezabúdaj
me  na  tento  zvyk  ani  vtedy,  keď 
sme mimo domova, pretože je to 
silný prejav viery, ktorý sa môže 
stať  apoštolsky  účinným  pre  ľu
dí v našom okolí.
Každodenný  dar  potravy  by 
v nás však nemal vzbudzovať len 
vďačnosť Bohu, ale by v nás mal 
vzbudiť  aj  starostlivosť  o  naše 
sestry  a  bratov,  ktorým  sa  tejto 
každodennej  potravy  nedostá
va. Len si spomeňme na milióny 
ľudí na celom svete, ktoré nema
jú čo jesť. 
Je  to  veľkým  kontrastom,  že 
na  iných  miestach  sa  s  jedlom  
plytvá,  aby  sa  tak  eliminovali 
nadmerné zdroje potravín, alebo 
kvôli našej nedbalosti, alebo aby 
sa držali ceny hore. 
„Jedlo,  ktoré  sa  vyhadzuje,“ 
hovorí  Svätý    Otec,  „je  jedlom 
ukradnutým  zo  stola  chudob
ných.“  Preto pri  viacerých príle
žitostiach pápež  vyzval na zlep
šenie celosvetovej distribúcie po
travinovej produkcie, aby sa pro
stredníctvom tejto a iných inicia

tív  bojovalo  s  tým,  čo  sa  nazýva 
„Kultúrou vyhadzovania,“
Zamyslime sa aj nad sebou: Ne
plytvám  jedlom?  Nevyhadzujem 
ho?  Nie  som  častokrát  maškrt
ný alebo prejedený? Aký je vôbec 
môj  postoj  k  potravinám  a  jed
lu?“

Nezabudli  sme  ani  na  ďal-
šie  skutky.  Počas  októbra  ško-
la  zorganizovala  zbierku  šat-
stva  pre  chudobných,  „zaodie
vali sme tak nahých.“ V novem-
bri sme sa modlili za našich zo-
snulých.  Mnohé  triedy  si  ich 
pripomínali aj nástenkami. Po-
čas triednických hodín sme na-
vštevovali cintorín a modlitbou 
spomínali na svojich blízkych.

Modlili  sme  sa  aj  za  živých, 
no  zajatých  zlom.  Žiaci  2.  B 
nás  vyzvali  každý  novembro-
vý utorok k modlitbe za väzňov. 
Mohli  sme  tak  naplniť  skutok: 
Väzňov vykupovať.  Väzeň mô-
že byť vrah, zlodej, ale väzňom 
môže byť aj človek, ktorý nedo-
káže  prestať  fajčiť,  piť,  drogo-
vať, ktorý je gambler. Boh nám 
dáva  v  roku  Božie  milosrden-
stva  milosti,  ktoré  máme  vyu-
žiť pre svoje duchové dobro, ale 
aj pre dobro ľudí okolo nás.

Preto  sme  sa  počas  veľkých 
prestávok stretali v kaplnke pri 
modlitbe  za  týchto  ľudí.  Prosi-
li sme Matku Ustavičnej pomo-
ci za ľudí, ktorí našu pomoc po-
trebujú. 

Veríme, že naše modlitby bo-
li vypočuté.

Viktória Ďubašáková, 5.A

Naše skutky milosrdenstva

Svetový deň vody, zdravia, mláde-
že...  Svetové a medzinárodné dni 
zaplavujú naše kalendáre.

Niektorým venujeme väčšiu po-
zornosť,  oslavujeme  ich,  pripomí-
name  si  ich  všelijakými  akciami. 
Nad  inými  sa  len  zamyslíme  alebo 
im nevenujeme pozornosť vôbec.

Vedeli  ste  však,  že  existuje  aj 
Svetový deň úsmevu? Nie toho náš-
ho,  školského  časopisu  Úsmev,  ale 
úsmevu,  ktorý  rozžiari  tváre  ľudí. 
Svetový deň úsmevu sa oslavuje už 
od roku 1999 a môžeme zaň vďačiť 
Harveymu Ballovi, ktorý mal v roku 
1963 vytvoriť poisťovni ľahko zapa-
mätateľný symbol. Harvey Ball na-
kreslil  jednoduchý  obrázok  –  tvár 
so  žltým  podkladom  v  kružnicovej 

ÚSMEV NESTOJÍ NIČ, 
no znamená mnoho

podobe, dve bodky ako oči a jedno-
duchý oblúčik – úsmev. Úspech bol 
prekvapujúci.  Po  niekoľkých  týž-
dňoch  sa  s  týmto  logom  na  predaj 
dostali  tričká,  pohľadnice  a  dokon-
ca  aj  poštové  známky.  Harvey  Ball 
bol presvedčený, že toto logo sa mu-
sí  stať  zdrojom  dobrej  nálady.  Lo-
go postupne dostalo aj svoje meno, 
ktoré  mnohí  poznajú  pod  pojmom 
,,smajlík“.  Ten  je  symbolom  úsme-
vu, šťastia a dobrej nálady.

Tak  teda,  čo  na  záver?  Usmejte 
sa! A usmievajte sa stále a čo najviac. 
Potešíte a urobíte radosť nielen svo-
jim  blízkym,  ale  urobíte  niečo  i  pre 
svoje  zdravie.  Každodenný  úsmev 
totiž znižuje riziko infarktu a posil-
ňuje imunitu.

Diana Kutláková,7.A

Dňa 5. októbra sme sa my, pia-
taci, spolu so šiestakmi vybrali 
na exkurziu do Spišskej kapituly.

Cesta  bola  veľmi  veselá.  Celý 
čas nás na nej sprevádzal padajúci 
prvý sneh. Pravda, tohto roku pri-
šiel priskoro.

Navštívili  sme  kňazský  semi-
nár,  katedrálu  sv.  Martina,  bo-
li  sme  aj  na  biskupskom  úrade 
a  stretli  sme  sa  s  diecéznym  bis-
kupom  Mons.  Štefanom  Sečkom 
a emeritným biskupom Mons. An-
drejom Imrichom, generálnym vi-
károm  Prof.  Antonom  Tyrolom 
i  rektorom  kňazského  seminára 
ThDr. Petrom Majdom.

Naše ďalšie kroky viedli do Le-
voče. Na námestí sme videli kliet-

LEPŠIE RAZ VIDIEŤ, AKO STOKRÁT POČUŤ

ku  hanby.  Pochádza  zo  16.  storo-
čia  a  slúžila  na  verejné  vystavo-
vanie  ľudí,  ktorí  sa  previnili  pro-
ti  dobrým  mravom.  A  treba  po-
vedať,  že  mravy  onej  doby  bo-
li  na  celkom  inej  úrovni  ako  tie 
dnešné.  Do  klietky  sa  bolo  mož-
né dostať za dnes pomerne všedné 
priestupky,  ako  napríklad  ohová-
ranie, opilstvo či rušenie nočného 
pokoja. V Chráme sv. Jakuba našu 
pozornosť  zaujal  18  metrový  Ol-
tár    Majstra  Pavla.  Poslednou  za-
stávkou našej púte bola Mariánska 
hora  nad  Levočou.  Možno  ju  po-
važovať  za  jedno z našich najstar-
ších pútnických miest. Tu stojí Ba-
zilika  Panny  Márie,  ktorá  vznik-
la  prebudovaním  staršej  kapln-
ky  postavenej  obyvateľmi  Levoče 

z vďaky za to, že sa im počas pus-
tošivého tatárskeho vpádu v polo-
vici  13.  storočia  podarilo  útekom 
na Mariánsku horu zachrániť pred 
istou smrťou. Ku kaplnke a neskôr 

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula, Levoča  

i  kostolu  začali  prichádzať  veria-
ci  na  ďakovné  púte.  Sme  radi,  že 
aj  my  sme  mohli  byť  malými  pút-
nikmi.

Nikola Kuráková 5.A



6. strana 19. 12. 2016 Sihelník 2 / školský časopis Úsmev Školský spravodaj

Matica slovenská vznikla  
v roku 1863.

Jej cieľom je pestovať v mláde-
ži  túžbu  po  poznaní  národných 
dejín,  kultúry.  Má  viacero  po-
bočiek. Jednou z nich je Literár-
ne  múzeum  v  Martine.  Navští-
vili  sme  ho,  aby  sme  hlbšie  spo-
znali  štúrovskú  generáciu.  Ob-

Literárne múzeum v Martine
dobie, keď sa vyformoval náš ná-
rodný jazyk. Okrem tohto obdo-
bia  sme  si  rozšírili  vedomosti  aj 
z  obdobia  Cyrila  a  Metoda  a  re-
alizmu.  Našu  exkurziu  sme  za-
končili  na  Národnom  cintoríne 
v  Martine,  kde  je  pochovaných 
viacero  významných  osobností 
Slovenska.

Karol Vonšák 8. B

Slovenčina trochu inak? Prečo 
nie? Raz vidieť je lepšie, ako sto-
krát počuť.

Dňa 4. 10. 2016 sme mali mož-
nosť dozvedieť sa niečo viac o na-
šich  národných  dejateľoch.  V  Ja-
senovej  sme  si  v  rodnom  do-
me  Martina  Kukučína  vypočuli 
od  pani  sprievodkyne  niečo  viac 
o  živote  tohto  velikána.  Videli 
sme  kolísku,  v  ktorej  malý  Mar-
tinko  spával,  hrnce  z  ktorých  je-
dol… Vedľa domu stojí jeho bron-
zová  socha v nadživotnej veľkos-
ti.

Z  Jasenovej  sme  odišli  do  mú-
zea P. O. Hviezdoslava v Dolnom 
Kubíne.  V  Čaplovičovej  knižni-
ci  je  zbierka  kníh,  ktorú  vytvoril 

Hviezdoslav. Okrem nej sme vi-
deli rôzne pamätné listiny a do-
zvedeli sme sa, ako sa to všetko 
ťažko dostávalo na Oravu. Pred-
stavte si taký prevoz na kočoch, 
ktoré  ťahali  kone  až  z  Bratisla-
vy. Na poschodí sme okrem iné-
ho videli maketu rodného domu  
P.  O.  Hviezdoslava,  pretože 
pôvodný  vyhorel.  Videli  sme 
Hviezdoslavov rukopis, jeho pe-
rá, príbory, fajky a mašle, podľa 
ktorých ho mnohí spoznávame. 

Nakoniec sme navštívili  jeho 
hrob na cintoríne a všimli sme si 
aj  hrob  Janka  Matušku,  ktoré-
mu vďačíme za hymnu. Na tých-
to Oravcov môžeme byť právom 
hrdí.

Rodný dom Martina Kukučína
v Jasenovej, Hviezdoslavovo 
múzeum v Dolnom Kubíne

Siedmaci pred rodným domom Martina Kukučína

Galéria v Dolnom Kubíne
V rámci vyučovacieho predmetu 
výchova umením sme sa v ok-
tóbri zúčastnili exkurzie, ktorej 
cieľom bola návšteva Galérie 
v Dolnom Kubíne.

Okrem  tvorby  rezbára  Sivá-
ňa  a  nášho  rodáka  Ignáca  Kol-
čáka sme si prezreli súčasné iko-
ny  i  moderné  umenie.  Lektorka 
si  pre  nás  pripravila  rôzne  tvo-
rivé  aktivity.  Podľa  obrazu  sme 
hrali  divadlo,  dokresľovali  sme 
komiks.  Všetkých  veľmi  zauja-

lo dielo Petra Pollága znázorňu-
júce  Európu.  Rozstrihanú  ma-
pu  pretínali  trasy  nemeckých 
vojsk v 2. svetovej vojne. Ďalším 
skvostom bol pre nás obraz s pa-
ňou, ktorá držala perlu. 

Tento  maliar  z  Levoče,  kto-
rý  precestoval  skoro  celý  svet 
tu  ukázal  kus  svojho  nadania 
a kumštu, pretavil zažité a vide-
né  do  vizuálnej  podoby  svojich 
obrazov  a  zázračne  pritom  zo-
stal sám sebou. 

Anton Kutlák, 8. B

Klára Stašová, 7. A

V Roháčoch

Posledné jesenné dni sme sa 
vyžili naplno a vybrali na túru 
do Roháčov. Túra bola dlhá, tr-
vala asi 4 hodiny, no zážitky stáli 
zato.

Naša trasa smerovala okolo Ro-
háčských  vodopádov,  kde  sme  sa 
príjemne  schladili  zurčiacou  vo-
dou,  ktorá  kropila  všetko  naoko-
lo.  Tu  sme  si    urobili  aj  malú  pre-
stávku. Nabrali sme sily a potuže-
ní  chutnou  desiatou  sme  šliapa-
li hore až k plesám. O každom ro-
háčskom plese sme si prečítali in-
formácie  a  dozvedeli  sa  tak  niečo 
nové.  Dole  sa  šlo  už  ľahšie.  Celou 
cestou  nás  sprevádzali  ostré  je-
senné  slnečné  lúče.  Zastavili  sme 
sa ešte pri chate, kde si každý kú-
pil  malý  suvenír  v  podobe  mag-
netky  či  pohľadnice.  Domov  sme 
sa  síce  vracali  ustatí,  no  spokoj-

ní,  že  sme  zdolali  pár  roháčskych 
vrchov. A ako ste prežili posledné 
krásne jesenné dni vy?

Diana Kutláková, 7. A

Roháčske plesá a vodopády

7. október bol náš veľký deň. 
Mali sme totiž svoju prvú du-
chovnú obnovu.

Opäť k nám prišli dobrovoľní-
ci z Centra mládeže v Ústí. Začí-
nali  sme  rôznymi  hrami,  v  kto-
rých  sme  sa  dozvedeli,  ako  Pán 
Ježiš mení vodu na víno a chlieb, 

Duchovná obnova 5. ročník

Naša prvá duchovná obnova
na Božie telo. Vdp. Ľuboš Laško-
ty  nám  rozprával,  že  sv.  omša 
je  veľká  oslava  Pána  Boha.  Du-
chovnú  obnovu  sme  ukončili 
spoveďou a svätou omšou. V de-
cembri  mali  duchovnú  obnovu 
aj žiaci 6. A triedy a v januári sa 
na ňu môžu tešiť deti zo 6. B

Nikola Kuráková 5. A
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„Po prstoch sa kradne dáždik tichý. Listy dostali jesenné farbivá. Vetrík ukazuje svoju pýchu. Ostré slnko a chladný vzduch našu tvár zapýria dočerve
na. A hlások padajúcich dažďov, pesničku si spieva večernú. Hmla si sedí na kŕdliku učupených hôr, kde pani zima začala sa hrať s vločkami. Rozospatá 
riečka z polospánku hovorí: „Sniežik, príď už, zakry polia.“ No odkiaľsi počuť i iné: „Zima, počkaj ešte, dopraj nám magický jesenný čas. Pohľad na fa
rebné jesenné kopce vytvoria zázračný pocit v nás…“ Za tento umelecký opis prírody udelila porota Natálii Fernézovej z 9. B najvyšší počet bo-
dov v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka. 

Tá sa konala v piatok 21. 10. 2016. 
Okrem  tejto  časti,  transformácie 
básne na umelecký opis, sa žiaci mu-

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

O zdravom životnom štýle a ná-
strahách na naše zdravie nám  
3. novembra prišli porozprá-
vať zamestnanci Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
v Dolnom Kubíne.

Pre  druhákov  si  pripravili 
prednášku  s  ukážkami  správne-
ho umývania zúbkov. Poučili ich, 
ako a kedy si umývať zúbky a pri-
pomenuli,  čo  im  hrozí  pri  zane-
dbaní hygieny.

Pre žiakov 3. a 4. ročníka bola 
pripravená prednáška o skolióze. 
Ide o chorobné vychýlenie chrbti-
ce,  ktoré  postihuje  ľudí  všetkých 
vekových  skupín,  no  najviac  deti 
v  školskom  veku.  Deti  sa  dozve-
deli  o  správnom  sedení,  držaní 
tela a cvičení, ktoré sme si hneď aj 
vyskúšali. Okrem toho sme si pri-

ZDRAVIE MÁŠ LEN JEDNO

Zúbky treba pravidelne umývať

Takto sme si zacvičili, aby naša chrbtica bola zdravá

pomenuli  dôležitosť  pitia  mlieka 
počas nášho rastu. Je pre nás na-
ozaj  veľmi  nevyhnutné,  lebo  ob-
sahuje veľa vitamínov.

Všetci  z  besedy  odchádzali 
s  myšlienkou,  že  zdravie  máme 
len jedno, preto si ho musíme vá-
žiť.

Natália Pientáková, 4. A

seli  popasovať  aj  s  testom  a  rétori-
kou.  Po  sčítaní  všetkých  bodov  sa 
Natália ukázala ako najlepšia aj v ré-

torike, ktorej témou bolo čistenie le-
sov,  aj  teste.  Dňa  15.  11.  našu  ško-
lu reprezentovala na okresnom kole 

v Námestove, kde sa stala úspešnou 
riešiteľkou.  Srdečne blahoželáme!

Žaneta Mazuráková, 9. B

Kresba, Kristián Kolčák, 6. B
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Viete, čo je to drumbľa či oka-
rína? Sú to hudobné nástroje, 
o ktorých nám 18. októbra pri-
šiel porozprávať zaujímavý pán 
so zaujímavým menom. Volal sa 
Drahoš Daloš.

Okrem  drumble  a  okaríny  nám 
porozprával  o  gajdách,  píšťalách 
i  fujare.  Predviedol  nám,  ako  sa 
na týchto nástrojoch hrá a tí odváž-
nejší si hru na nich mohli aj vyskú-
šať.  Samozrejme,  tie  prvé  dva  ná-
stroje  zaujali  deti  najviac,  keďže 
gajdy, píšťaly i fujaru každý poznal.

Okarína  je  teda  starodávny  dy-
chový nástroj okrúhleho alebo vaj-
covitého  tvaru,  pokladaný  za  je-
den  z  najstarších  hudobných  ná-
strojov  vôbec.  Viacero  dôkazov 
hovorí, že okarínu poznali už pred 
12 000 rokmi.

Ide  o  typ  flautového  nástro-
ja,  pri  ktorom  sa  tóny  tvoria  dý-
chaním do náustku a zakrývaním 

okrúhlych  otvorov.  Okarína  bola 
pôvodne vyrábaná z pálenej hliny 
alebo  porcelánu.  Súčasné  nástro-
je sa však vyrábajú aj z kovu, dre-
va,  či  skla.  Okaríny  sú  často  zdo-
bené  ručným  maľovaním  v  závis-
losti od krajiny pôvodu.

Zvuk drumble zas vyvolal smiech 
takmer  na  každej  tvári.  Je  nao-
zaj  veľmi  jedinečný  a  prenikavý. 
Drumbľa pochádza zrejme z Ázie. 

Na  území  Slovenska  ju  roz-
širovali  najmä  rómski  kovotep-
ci.  Poznáme  mnoho  rôznych  tva-
rov  a  veľkostí  tohto  nástroja,  pre-
vláda však tvar gréckeho písmena 
Ω  (omega)  s  predĺženými  nožič-
kami.  Aj  keď  hrať  na  ňu  nevyzerá 
byť nič ťažké, ja by som sa obávala 
o svoje zuby. Hráč totiž drží drum-
bľu  väčšinou  v  ľavej  ruku  a  pev-
ne ju tisne proti pootvoreným pe-
rám  alebo  až  zubom.  Ukazová-
kom  pravej  ruky  sa  brnká  na  ko-
niec  jazýčka  voľne  kmitajúceho 

uprostred  rámčeka  a  medzi  pera-
mi, čím sa vytvára charakteristic-
ký tón.

Napriek  tomu,  že  sú  tieto  hu-
dobné  nástroje  malé  a  zmestia  sa 

Gajdošská vandrovka

… možno budeme mať ďalšieho gajdoša

okarína drumbľa

do  našej  detskej  ruky,  dokážu  vy-
tvárať veľké zvuky. 

Sme  radi,  že  sme  sa  zas  niečo 
nové dozvedeli.

Monika Jurášová, 4. A

P.N. D.J.

Sudoku je logická hra, ktorá má čoraz 
viac priaznivcov. Svedčí o tom aj veľký 
záujem našich žiakov.

Každý  rok  sa  aj  v  našej  škole  konajú 
veľké  preteky  v  riešení  tejto  hry,  ktorej 
cieľom je vyplniť 9 políčok s číslicami tak, 
aby  sa  neopakovali.  Súťaž  opäť  zorgani-
zoval 15. novembra žiacky parlament. Sú-
ťažilo  viac  ako  20  žiakov  v  troch  kategó-
riách.  V  prvej  kategórii  bol  najúspešnej-
ší Maroš Miklušák a Janka Gnidiaková zo 
6.B triedy. V druhej kategórii si najlepšie 
počínali  siedmačky  Mirka  Bolibrucho-
vá zo 7. B a Diana Kutláková zo 7. A. De-

viataci  patrili  do  tretej  kategórie.  Tu  naj-
lepšie preukázal svoju  logiku Marek Fer-
néza z 9. B a Janka Stašová z 9. A. Títo ví-
ťazi  našu  školu  prezentovali  na  medzi-
školskej súťaži v Hladovke, ktorá sa usku-
točnila 2. decembra. Aj tu ukázali svoj ta-
lent  a  rýchle  číselné  rozmýšľanie.  Diana 
Kutláková  a  Janka  Stašová  si  zo  svojich 
kategórií v súťaži odniesli 3. miesta a Ma-
roš skončil na prvej priečke.

Blahoželáme!
Diana Kutláková, 7. A

SUDOKU

Už naši starí otcovia vedeli, že 
keď zvonia zvony o šiestej ráno či 
večer alebo o dvanástej na obed, 
treba zanechať prácu, otočiť sa 
smerom ku nim a pomodliť sa 
modlitbu Anjel Pána.

Dnešná  uponáhľaná  doba  však 

je to už minulosťou. Dvanástu ho-
dinu nám totiž pripomína modlit-
ba  Anjel  Pána  zo  školského  roz-
hlasu.

Najväčší    rozkvet  tejto  modlit-
by bol v dobe, keď Európu ohrozo-
valo nebezpečie z Východu. No si-
tuácia kresťanov je i v dnešnej do-
be takisto zložitá ako kedysi. Atei-
zmus,  ezotermizmus,  materializ-

mus,  rôzne  nekresťanské  nábo-
ženstvá  spôsobujú,  že  kresťanské 
hodnoty strácajú svoj význam. Ľu-
dia viac veria sami sebe ako Bohu.

Preto  sme  radi,  že  sme  sa  v  na-
šej  škole  dokázali  zjednotiť  a  mod-
litbou Anjel Pána prosiť Boha o Bo-
žie  požehnanie  pre  nás,  našu  školu 
i  svet  zmietaný  povrchnými  vášňa-
mi doby.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii…

Simonka 
Repaňová, 7. B

spôsobila  to,  že  mnohí  zvuk  zvo-
nov nevnímajú, správajú sa k nim 
ľahostajne  alebo  ich  vnímajú  ako 
oznámenie  o  čase.  Priznávame, 
aj  nám  sa  niekedy  stalo,  že  sme 
na pravé poludnie na modlitbu po-
zabudli. Často preto, že sme nepo-
čuli posvätné zvony kostola. Teraz  Natália Fernézová, 9. B
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Tento deň mnohí, hlavne mladí, vnímajú len ako deň voľna. Čas, keď si môžu oddýchnuť 
od školy a každodenných povinností. Deň pred 17. novembrom sme si preto v školskom roz-
hlase pripomenuli, prečo ho vlastne strávime doma, prečo je štátnym sviatkom.

Tento deň má dva významy. 
Je to Medzinárodný deň štu-
dentstva, ale pre nás Slovákov 
aj štátnym sviatkom. Dňom  
boja za slobodu a demokraciu.

Prečo a čo sa vlastne stalo? Pí-
sal sa rok 1948. K moci sa do-
stala komunistická strana, ale-
bo inak strana, ktorá zničila 
všetkých, ktorí zmýšľali inak 
ako ona. Nezastavila sa pred 
nikým a prenasledovala kňa-
zov, biskupov, rehoľníkov, spe-
vákov, umelcov, športovcov, 
ale aj mnohé naše babky a de-
dov, ktorí pracovali na svojich 
poliach, v dielňach. Zo dňa 

zbrane, ale sviečky, kvety, kľú-
če a spievali piesne, ktoré bo-
li komunistickou stranou za-
kázané.

A tu nastal obrad. Komunis-
tický režim po štyridsiatich ro-
koch  padol. Bez zbraní a voj-
ny. Túto udalosť voláme než-
nou alebo zamatovou revolú-
ciou, pretože mala pokojný 
a nekrvavý priebeh a my sme 
získali konečne to, po čom 
sme tak dlho túžili. Slobodu 
a demokraciu.

Preto ďakujme Bohu za ten-
to veľký dar. Spomeňme si 

i na tých, ktorí bojovali za slo-
bodu a demokraciu v našej 
krajine, no nedočkali sa jej.

Počas tejto revolúcie vznik-
lo množstvo piesní, ktoré 
umelci spolu s davmi ľudí spie-
vali na námestiach. Jednou ta-
kou sme zakončili aj rozhlaso-
vé vysielanie: 

Sľúbili sme si lásku, 
sľúbili vravieť pravdu len…

Karol Vonšák, 8. B

Erko tance nenechali nikoho sedieť

kosti,  čo  sme  si  doniesli    z  domu. 
Zaujímavá  bola  i  voľba  kráľov-
nej  a  kráľa  plesu.  Ruku  na  srdce, 
každý  tak  trochu  čakal:  „Nebu
dem to ja?“ No stali sa nimi devia-
taci, Viktória Brandysová a Blažej 
Skurčák.  Tak  teda  možno  o  rok. 
Už sa tešíme.

Bianka Mácsodiová, 5.A

E R KO PLES

Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len…

na deň o ne prišli.

Od roku 1948 boli na našom 
území porušované všetky ľud-
ské i občianske práva. Bola 
veľká kontrola tlače, televízie, 
rozhlasu, cirkvi, školstva. Ľu-
dia nemohli cestovať, pretože 
hranice krajiny boli strážené 
drôtenými zátarasami. Pred-
stavte si nemohlo sa ani pod-
nikať.

Prišiel 17. november 1989 
a študenti vyšli do ulíc, aby 
dali najavo nespokojnosť 
s touto situáciou v našej kra-
jine. V rukách nemali žiadne  

„Mierou, akou rastie v tebe láska, 
rastie aj tvoja krása.“

Tak  v  duchu  tejto  myšlienky 
sv. Augustína sa niesol tohoročný 

ples. Pripravili ho ôsmaci pod ve-
dením pani učiteľky Jarmily Jaro-
šovej. Tešili sme sa naň a užili sme 
si ho o to viac, lebo vlani sa neko-
nal.

Úvodné  erkotance  rozprúdili 
zábavu, ktorej nik neodolal. Neza-
budli sme ani na „klasiku“ akou je 
metlový či stoličkový tanec.

Ôsmačky  si  pre  nás  pripravi-
li    smiešne  divadielko,  ktoré  ro-
zosmialo  naše  tváričky.  Na  sto-
le  nechýbalo  občerstvenie  a  slad-
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Z  V Ý T VA R NE J  T VOR BY  NA ŠICH  ŽI A KOV

Miroslava Bolibruchová, 7. B

Simonka Repaňová, 7. B

Matej Kovaliček, 7. A

Martin 
Gabriel

Kristína Kuráková, 7. B

Sabína Mascodiová, 7. A

Dominika Pjonteková, 5. A
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Adventné obdobie je prvá časť li-
turgického roka rímskokatolíc-
kej cirkvi vymedzená štyrmi ne-
deľami pred sviatkom narodenia 
Ježiša Krista.

Zároveň má byť duchovnou prí-
pravou  na  Vianoce.  Advent  sme  si 
pripomínali aj v našej škole. Každú 
triedu  ozdoboval  adventný  veniec. 
Štyri  sviece  na  ňom  znamenajú 
vieru, nadej, lásku a pokoj. Vyučo-
vanie  vždy  začalo  zažatím  svieč-
ky a krátkym zamyslením od Bru-
na  Ferrera,  talianskeho  kňaza-sa-

leziána. Jeho príbehy plné lásky sú 
pútavým  rozprávaním,  v  ktorom 
môže  každý  nájsť  kúsok  pre  svoju 
dušu.  V  jeho  zamysleniach  mohli 
žiaci  pokračovať  aj  po  vyučovaní. 
V školskej knižnici si od 1. decem-
bra čítali knihu Adventný kalendár. 
Na každý deň autor priniesol krát-
ky  príbeh,  z  ktorého  plynulo  pou-
čenie.  Deti  si  ho  zapísali,  doplnili 
milou kresbou a vytvárali svoj malý 
adventný  denníček.  Mnohé  ho  da-
rovali  svojim  blízkym  pod  vianoč-
ný stromček.

Viktória Ďubašáková, 5.A

Z PRÍBEHOV BRUNA FERRERA

Iní
V  kostole  sedeli  vedľa  seba  otec 
so synom.  Chlapec  zrazu  štuchol 
lakťom otca a zasmial sa: 

,,Ocko pozri sa. Ten ujo spí.‘‘
Otec  sa  vážne  pozrel  na  syna 

a povedal: 
,,Bolo by lepšie, keby si zaspal aj 

ty a nehovoril zle o druhých.‘‘

Štyri adventné sviece
Štyri sviece vedľa seba pomaly ho-
reli  jedna  vedľa  druhej  v  advent-
nom  venci,  aby  ohlásili  veriacim 
blížiace sa vianočné sviatky. V šere 
chrámu vládlo také ticho, že človek 
mohol začuť, o čom sa zhovárajú.

Prvá svieca povedala: 
„Ja som Pokoj, už však nedokážem 
svietiť vo svete, ako je tento, kde ne
návisť  a  násilie  vedú  k  sústavné
mu  krviprelievaniu.  Nikto  neživí 
môj  plameň…  Čoskoro  zhasnem.“ 
Jej plamienok zoslabol a napokon 
zhasol.
Druhá svieca riekla: 
„Ja  som  Viera,  ale  moje  svetlo  už 
neosvetľuje a môj plameň už nehre
je  srdcia.  Zahasil  ma  chlad  ľaho
stajnosti a temnota beznádeje. Ne
má  zmysel,  aby  som  Ďalej  svieti
la.“ Keď to dopovedala, jej plamie-
nok  sfúkol  závan  ostrého  ľadové-
ho vetra.

Slova  sa  ujala  smutná  tretia 
svieca: „Ja som Láska. Už nemám 

silu  ochrániť  svoj  plameň.  Ľudia 
ma  dusia  svojou  bezcitnosťou  a  už 
pre nich nič neznamenám. Nedoká
žu milovať ani tých, s ktorými býva
jú pod jednou strechou.“ A bez ďal-
ších slov zhasla.

V tej chvíli vošlo do chrámu die-
ťa  a  všimlo  si  tri  zhasnuté  sviece: 
„Prečo  nesvietite?  Mali  ste  svietiť 
až do konca!“ V detských očiach sa 
zaleskli slzy. 
Vtedy sa ozvala štvrtá svieca.
„Neboj  sa.  Kým  svieti  môj  plamie
nok, môžeme znovu zapáliť ostatné 
sviece, lebo ja som Nádej.“

Dieťa  sa  potešilo,  vzalo  štvr-
tú  sviecu  a  jej  plameňom  zapálilo 
ostatné tri. V šere chrámu opäť za-
žiarili  4 sviece  adventného  venca.

Advent s Brunom Ferrerom

Aj v tomto školskom roku sa 
naša škola zapojila do 7. roční-
ka medzinárodného projektu 
Záložka do knihy spája školy. 
Projekt sa niesol v znamení 
myšlienky: 

Čítam, čítaš, čítame.

Žiaci  počas  októbra  vyrába-
li záložky do kníh pre kamarátov 

z Cirkevnej základnej školy sv. Já-
na Bosca v Lučenci. Táto škola im 
bola pridelená po registrácii Slo-
venskou  pedagogickou  knižni-
cou. 

Naplno  využili  svoju  fantá-
ziu  a  kreativitu.  Tvorili  záložky 
zvieratiek, otláčali na ne písmen-
ká  a  listy,  vymýšľali  rečňovan-
ky  a  básničky.  Niektorí  pripísa-

li aj svoje emailové adresy a kon-
takt. Ktovie, možno vzniknú i no-
vé  priateľstvá.  Spolu  sme  vytvo-
rili  135  záložiek  a  do  projektu  sa 
zapojili žiaci 2. – 4. ročníka, 6. B 
a siedmaci.

Veľká radosť nastala, keď sme 
si  začiatkom  novembra  mohli 
vybrať  záložku  od  detí  z  Lučen-
ca.  Aj  ich  záložky  boli  nápadi-
té.  Zdobili  ich  rôzne  kresby,  lo-

go  ich  školy,  boli  zaliate  do  fó-
lie.  Založili  sme  si  ich  do  svo-
jich  rozčítaných  kníh  a  mno-
hí  do  učebnice  literatúry.  Tešia 
nás, pomáhajú pri čítaní i orien-
tácii v knihe.

Sme  radi,  že  sme  sa  tak  opäť 
mohli  stať  vzácnymi  poslami 
priateľstva a dobrosrdečnosti.

Emma Kutláková, 6. B

ZÁLOŽKA DO KNIHY  
opäť spojila školy
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Žiackym perom

Vonku už všetko svedčí o prí-
chode jari. Jej príchodu sa po-
teší najviac môj dedko. Aj keď 
je to už sedemdesiatosemročný 
starček, slnečné lúče ho vyženú 
do poľa.

Gazdovstvo bolo od nepa-
mäti jeho životom. Aj teraz ešte 
chová kozy a nevie si predstaviť 
rok bez zasadených zemiakov. 
Sedieť ho vidieť málokedy. Stále 
niečo opravuje alebo majstruje. 
Popri tom si fajčí. Babka sa naň-
ho hnevá, že si ničí zdravie, no 
on sa vyhovára, že takto oddy-
chuje a rozmýšľa.

Vonku nevyjde bez čiernej 
baretky, ktorá zakrýva jeho ple-
šinu obklopenú krátkymi šedi-
vými vlasmi. Nimi je olemovaná 
oválna a chudá tvár. Pravidelne 
a dôkladne si ju holí. Keď som 
bol malý, vždy som tento jeho 

rituál sledoval so zatajeným dy-
chom. Fascinovala ma dokona-
losť jeho pohybov. Aj napriek 
tomu, že je zhrbený, ešte stá-
le je dosť vysoký a štíhly. Bab-
ka často spomína, že v mlados-
ti tajne dúfala, ako si ho vykŕmi, 
ale nepodarilo sa jej to.

Dedka si neviem predstaviť 
bez montérkovej blúzy a flane-
lovej košele. Nosí menčestro-
vé nohavice, spod ktorých vy-
tŕčajú čierne trampky. To sa mi 
na ňom veľmi páči. Je to také 
„coolové“.

Je to veľký pedant a miluje, 
keď majú veci svoje miesto. Rád 
rozpráva a ľudia ho radi počú-
vajú. Má nesmierne veľa zážit-
kov a skúseností. Veľa vtipku-
je a robí si žarty aj sám zo se-
ba. Je dobrý rečník. V televízii 
rád sleduje dokumenty. Vrúcny 
vzťah má k Starým Horám. Tu 

pracoval ako drevorubač. Vždy 
sa tam rád vracal a vždy na ne 
rád spomína. Medzi jeho ko-
níčky, ba až záľuby patrila prá-
ca v „kužni“. Kováčske remeslo 
zdedil po svojom otcovi. Teraz 
však už nevládze kuť ťažkými 
kladivami. Naposledy tam pra-
coval asi pred dvoma rokmi. Po-
máhal som mu dúchať mechy.

Spomedzi jeho dobrých 
vlastností vytŕčajú aj tie hor-
šie. Dedko je silno tvrdohlavý 

Takto si ho zapamätám
OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Včera som si pozrela fotky 
a skoro na všetkých si bola 
so mnou Ty. Bol to krásny po-
cit spomenúť si na chvíle pre-
žité s Tebou. Na fotkách bo-
lo vždy ešte malé dievčatko 
a krásna sympatická žena.

V tomto liste by som sa Ti 
za všetko chcela poďakovať, 
lebo nie každý má takú bab-
ku ako ja. Toľko lásky, úcty, 
úsmevu mi dávajú len dôleži-

Milá babička!
tí ľudia v mojom živote a jednou 
z tých osôb si práve Ty.

Ďakujem Ti aj za to, že sa Ti 
vždy dalo dôverovať a nikomu 
si neprezradila naše malé tajom-
stvá. Tvoje teplé pracovité ru-
čičky ma vždy vedeli utešiť, ale 
aj pomôcť. Ďakujem ti, že si me-
dzi nami. Za to, že môžem byť 
Tvojou vnučkou, Tvojím mi-
láčikom. Si tá najlepšia osoba 
na svete.

S láskou Tvoja vnučka Kika 

Dňa 30. novembra sme si opäť v škole pripomenuli Deň chleba. Je-
ho vôňa sa niesla po všetkých kútoch školy a vtedy som si uvedo-
mila, že:
•  vôňa chleba je tá najkrajšia 
na svete;
•  vôňa chleba pripomína 
domov;
•  chlieb je najvzácnejšia 
potravina;
•  chlieb je základná potravina
•  chlieb je jedna z najstarších 
potravín;
•  chleba sa nikdy neprejeme;
•  chlieb je Božím darom;
•  chlieb obsahuje zdraviu 
prospešné látky;

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ

Chlieb nám opäť prišla upiecť pani Chudiaková

človek. Stojí si za svojím a veľ-
mi ťažko si pripúšťa chybu. Vie 
sa rozčúliť, najmä vtedy, ak ne-
vládze veci urobiť tak, ako si to 
predstavuje. Mne je to zakaž-
dým ľúto, lebo ešte pred pár 
rokmi bol omnoho zdravší a vi-
tálnejší. Neviem si predstaviť, 
čo by som si bez neho počal.

Prvé miesto v okresnej lite-
rárnej súťaži Majáčik, Anton 
Kutlák, 8. B

Čítanie zvyšuje inteligenciu, robí nás empatickejšími, učíme sa no-
vým veciam, zlepšujeme si pamäť, rozširujeme si slovnú zásobu, 
učíme sa pravopis…

Pre všetky tieto a aj ďalšie cha-
rakteristiky sa rozhodla naša škol-
ská knižnica vyhlásiť súťaž v čítaní 
kníh.  Kto  ich  prečíta  najviac,  sta-
ne sa Najväčším školským kniho-
moľom.  Ponuka  v  knižnici  je  na-
ozaj  široká,  od  encyklopédií,  ko-
miksov  až  po  rôzne  poučné  či 

HĽADÁ SA ŠKOLSKÝ KNIHOMOĽ

dobrodružné  príbehy  pre  malých 
i väčších. Po prečítaní knihy stačí 
len podľa pokynov vypísať čitateľ-
ský lístok (ten tiež nájdete v kniž-
nici) a odovzdať ho tam.

Súťaž  mala  pôvodne  prebiehať 
do  1.  decembra,  no  čitateľský  zá-
ujem je naozaj veľký, preto sa pre-

dĺžila do 1. februára 
2017.

„Žiaci  boli  zo  za
čiatku  veľmi  vynalie
zaví,  najskôr  siahali 
po knihách, ktoré boli 
tenšie alebo po komik
soch  či  básňach.  No 
teraz, ak chcú byť naj
lepší,  musia  siahnuť 
aj  po  viacstranových 
publikáciách,“  pove-
dala nám pani učiteľ-
ka  Kutláková,  ktorá 
súťaž organizuje.

Takže, milí žia-
ci, nezabudnite, ti-
tul Najväčší škol-
ský knihomoľ si od-
nesie ten, kto prečí-
ta najviac kníh.

Emma 
Kutláková, 6. B

•  z chleba sa nepriberá;
•  chlieb poznajú všade vo svete.

Slovko chlieb v iných jazykoch:
po česky chléb, fínsky leipä, 
estónsky leib, rusky chleb, 
po nemecky Brot, po maďarsky 
kenyér, po holandsky brood, 
po švédsky bröd, po dánsky brød; 
po latinsky crustum, po poľsky 
chleb, azerbajdžansky çörək, 
po anglicky bread 

Žaneta Mazuráková 9. B
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Je to výborné, nestratím hneď pre-
zuvky a nemávam rozkopané to-
pánky. Mne sa to veľmi páči. 

A čo na to ostatní? Opýtali sme sa, 
čo sa žiakom páči a čo nie.

•  Skrinky  sa  mi  veľmi  páčia,  som 
rada,  že  si  mám,  kde  ukladať  veci. 
Potešil by ma tam aj malý šuflík.

Monika, 4. A

•  Teším  sa,  že  mám  svoju  skrinku 
a  hlavne  na  to,  že  nemusím  nosiť 

domov  prezuvky,  lebo  som  ich  več
ne zabúdala.

Sonička 3. A

•  Tak trošku závidím žiakom, ktorí 
sa učia na dolnej chodbe. Dúfam, že 
aj ostatní žiaci na horných poscho
diach budú mať také skrinky.

Sabína , 7. A

•  Skrinky  sú  veľmi  pekné  a  prak-
tické.  Viac  by  sa  mi  páčilo,  keby 
sme  mali  namiesto  čísel  obrázky 
alebo svoje mená.

Keď do školy prídeme,
nové skrinky nájdeme.
Veselo ich otvoríme,
šaty, obuv potešíme.

Anketôčka otvor očká…

Od októbra máme nové skrinky. Zdobia dolnú chodbu. Slúžia nám 
na odkladanie búnd, čapíc, šálov, čižiem. Okrem toho si tu môžeme 
odkladať hygienické vrecká a prezuvky. 

Skrinky zatiaľ slúžia len tretiakom, štvrtákom a piatakom. No 
v novom kalendárnom roku by mali pribudnúť aj ďalšie, pre ostat-
ných žiakov.

Svetrík pekne na vešiačik,
čiapka má tiež svoj háčik.
Botičky šup do poličky,
hurá, máme na poriadku svoje vecičky.

•  Skrinky sa mi veľmi páčia, ale sa 
do nich nevojde dáždnik, ten musím 
mať von.

Natálka, 4. A

•  Skrinky sú fajn, ale bolo by lepšie 
keby boli väčšie.

Bianka, 5. A 

•  Teším sa, že mám veci na poriad
ku. Nemusím sa báť, že niečo stra

tím. Ak to tam zabudnem, na druhý 
deň to tam aj nájdem.

Zuzka, 4. A

•  Je  výborné,  že  si  nemusíme  do
mov nosiť prezuvky a prezúvame sa 
vedľa  skriniek.  Vo  vestibule  sme  sa 
často tlačili a narážali na seba. Te
raz je to pohodlné.

Denisa, 5. A
Ninka Kolčáková, 4. A

Na túto tému starším žiakom na-
šej školy prišli 3. novembra po-
rozprávať z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Dol-
nom Kubíne.

Práve  dospievanie  je  obdobie, 
keď  mladí  všeličo  nezdravé  skú-

šajú a neuvedomujú si, aké to mô-
že mať následky. Alkoholová a ni-
kotínová závislosť patria k najroz-
šírenejším závislostiam. Majú veľ-
mi  neblahý  vplyv  na  naše  zdravie 
a  ovplyvňujú  aj  naše  okolie.  Faj-
čiar,  ktorý  fajčí,  neškodí  len  se-
be a svojmu organizmu. Nežiadu-

ce látky vdychuje i jeho okolie. Faj-
čiar  neškodí  len  svojim  pľúcam. 
Látky  obsiahnuté  v  nikotíne  mô-
žu  neblaho  pôsobiť  i  na  iné  orgá-
ny.  Počas  besedy  sme  mali  mož-
nosť sledovať krátky film, ktorého 
hlavná  hrdinka  rozprávala  o  svo-
jom živote s cigaretou. Fajčenie sa 
jej  podpísalo  pod  rakovinu  prsní-
ka. Po vyliečení  jej však našli ďal-
ší  nádor,  nádor  na  pľúcach.  V  do-

NEFA JČI A NEPI ALKOHOL!

ORIENTAČNÁ TABUĽKA ZBAVOVANIA SA VYPITÉHO ALKOHOLU: DOSPELÍ, POUČTE SA AJ VY!

krútke rozprávala, aká je odhodla-
ná bojovať aj s týmto nádorom, no 
žiaľ, premiéry filmu sa už nedoži-
la. Naozaj silný príbeh.

Pri  téme  alkohol  sa  nás  pred-
nášajúca  spýtala,  koľkí  z  nás  už 
ochutnali  alkohol,  koľkým  ho  do-
spelí  ponúkli  na  nejakej  rodinnej 
oslave. Všetci boli naozaj úprimní. 
Všetky ruky boli hore. Tu sa patrí 
zdvihnúť prst i na dospelých, pre-
tože  takto  nevinne  to  začína.  No 
dôsledkom  môžu  byť  ťažké  psy-
chické  i  sociálne  straty.  Mali  sme 
možnosť  nahliadnuť  aj  do  tabu-
liek, ktoré opisovali zbavenie sa al-
koholu v tele človeka po požití piva 
či vína. Dozvedeli sme sa i to, ako 
tieto  dva  neduhy  vplývajú  na  ne-
narodené deti a s akými porucha-
mi sa deti potom rodia.

Veríme,  že  slová  prednášajúcej 
padli na úrodnú pôdu a jej pouče-
nia budú brať naši žiaci vážne.

ÚPLNÉ ZBAVENIE SA ALKOHOLU U MUŽA VÁŽIACEHO 85 KILOGRAMOV
Pivo 10 Čas Pivo 12 Čas Víno Čas Liehovina 40  % Čas

0,5  2:15 0,5 l 2:45  0,2 l 2:28 0,5 dcl  3:15
1 l 4:30 1 l 5:30 0,4 l 4 :56 1 dcl 4:30

1,5 l 6:45 1,5 l 8:15 0,6 l 7:24 1,5 dcl 6:45
2 l 9:00 2 l 11:00 0,8 l 9:52 2 dcl 9:00

2,5 l 11:15 2,5 l 13:45 1 l 12:20 2,5 dcl 11:15
3 l 13:30 3 l 16:30 1,2 l 14:48 3 dcl 13:30

3,5 l 15:45 3,5 l 19:15 1,4 l 17:16 3,5 dcl 15:45
4 l 18:00 4 l 22:00 1,6 l 19:44 4 dcl 18:00

4,5 l 20:15 4,5 l 24:45:00 1,8 l 22:12 4,5 dcl. 20:15
5 l 22:30 5 l 27:30:00 2 l 24:40:00 5 dcl 22:30

ÚPLNÉ ZBAVENIE SA ALKOHOLU U ŽENY VÁŽIACEJ 60 KILOGRAMOV
Pivo 10 Čas Pivo 12 Čas Víno Čas Liehovina 40  % Čas

0,5  3:42 0,5 l 4:31  0,2 l 4:04 0,5 dcl  3:42
1 l 7:24 1 l 9:12 0,4 l 8:08 1 dcl 7:24

1,5 l 11:07 1,5 l 13:33 0,6 l 12:13 1,5 dcl 11:07
2 l 14:49 2 l 18:04 0,8 l 16:18 2 dcl 14:49

2,5 l 18:31 2,5 l 22:35 1 l 20:22 2,5 dcl 18:31
3 l 22:15 3 l 27:06:00 1,2 l 24:26:00 3 dcl 22:13

3,5 l 25:57:00 3,5 l 31:37:00 1,4 l 28:30:00 3,5 dcl 25:57:00
4 l 29:38:00 4 l 36:06:00 1,6 l 32:34:00 4 dcl 29:38:00

4,5 l 33:20:00 4,5 l 40:37:00 1,8 l 36:38:00 4,5 dcl. 33:20:00
5 l 37:02:00 5 l 45:08:00 2 l 40:42:00 5 dcl 37:02:00 Daniela Vronková, 9. B

Oliver, 4. A
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Z  V Ý T VA R NE J  T VOR BY  NA ŠICH  ŽI A KOV

Koláž, Michal Ferneza, 6. A

Monika Jurášová, 4. A Simona Zahumenská, 4. ANina Kolčáková, 4. A
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Varíme s Úsmevom
Pstruh na masle
Na štedrovečernom stole by nemala chýbať ryba. Väčšina z nás je 
zvyknutá na vyprážaného kapra alebo rybie filé. My sme pre vás pri-
pravili pstruha na masle. 

Suroviny
pstruh,  maslo,  korenie  na  ryby, 
petržlenová vňať, soľ, korenie, cit-
rón, cesnak

Postup

2. Citrón nakrájame na plátky.

3. Očistíme pstruha. 

4. Očistíme a rozpučíme cesnak.

7. Nakrájame si maslo

6. Nakrájame si petržlenovú vňať.
8. Umytého pstruha osolíme, oko-
reníme,  pridáme  maslo,  citrón 
a petržlenovú vňať.

9. Takto hotového pstruha vložíme 
do rúry a pečieme 20 min. pri tep-
lote 180 0C. 

Dobrú chuť!!! 

Diana, Sabína, Rebeka, 7. A

Recept je veľmi jednoduchý 
a zdravý. Základom je, samo-
zrejme, pstruh. Preto nám naši 
spolužiaci jedného „ulovili“.

1. Pripravíme si potrebné suroviny.

Za peknú básničku a pesničku sme od Mikuláša dostali sladký balíčekOpäť k nám zavítal Mikuláš

Mikuláš v škole
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Zábava

S V I E C A V S S D Š K O L A

N T I N A U L E N E A A A I C

E Á J A P T N P E D Š R K P I

H Č R O N O A L H I O A Č A R

U I P A M O J U Š N B M I E U

L K A E O Č C H T A A E Č L K

I H L I C E E E M O L L V E U

A I I A T E L K A L B N K N K

K A P O R S K E E K A U O K R

M D O Í M O V O K Č R O S A A

E V K Z L O B E H T U U A C B

D E O N D A T O T Ú R P P E I

V N J A N O S Ý T L T I O Y Č

E T A Š K A B A L A O Y N ! K

Ď O B L Á T K Y N E T I K A A

SNEHULIAK, VIANOCE, SVIECA, 
SNEH, STROMČEK, KAPOR, 
DARČEK, VTÁČIK, IHLICE, AUTO, CAP, 
ELEKTRINA, TELKA, ROBOTA, VLNA, AUTOBUS, ŠKOLA, 
DOMČEK, PLUH, KRUPY, 
SVETLO, ADVENT,POKOJ, OZDOBY, OBLÁTKY, 
MOTÝLE, MEDVEĎ, KARAMEL, KYNETIKA, 
KRABIČKA, KUKURICA, LABA, DEDINA, 
OPASOK, KOHÚTY, ŠAŠO, 
PES, JANO, TAŠKA, PÍLA, KEČUP, 
PALI, HMLA, OSA, MOC, ELENKA, LIPA, OBAL, 
DNO, NOS

Viktória Ďubašáková 5. A 

O s e m s m e r o v k a


