
ÚVODNÍK
Sme veľmi radi, že aj v tomto čísle Vám môžeme ponúknuť najnovšie 

novinky zo života školy i blízkeho okolia. Všetko pomaličky rozkvitá 
a rozkvitol aj náš Úsmev. Pripravili sme pre Vás nové rubriky, v kto-
rých by sme chceli naďalej pokračovať. Jednou z nich je aj rubrika s ná-
zvom Naša pani učiteľka. Tu Vám chceme v stručnosti približovať život 
našich pedagógov. Veľkú zábavu sme zažili pri tvorení rubriky Pečieme 
s Úsmevom. Upiekli sme veľkonočného baránka, ktorého podľa nášho 
fotopostupu zvládne každý z Vás. Pokračujeme s informáciami o škol-
skej Mega súťaži, o Roku zasväteného života, prinášame ďalšie eko-
-správy i víťazné literárne práce žiakov. Samozrejme nesmie chýbať 
osemsmerovka a zábava, v ktorej možno nájdete aj svoje dejepisné výro-
ky. Veľa úsmevu pri čítaní Úsmevu Vám prajú 

šéfredaktorka Mirka a jej zástupkyňa Viki.

PS: Nezabudnite sa ráno na Veľký piatok poriadne umyť v potôčku či 
studničke, aby ste boli celý rok zdraví.

usmevczs@gmail. Com

 Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv.  Apoštola Pavla v Sihelnom č. 1/2015

Naša nová lezecká stena
Žiakov našej školy príjemne 

prekvapil nápad našej pani 
riaditeľky.

V  telocvični  zažiarila  6 metro‑
vá  lezecká  stena.  Týmto  nápadom 
sa  nechala  inšpirovať  pri  návšte‑
ve  Fínska,  kde  mala  možnosť  spo‑
znávať  školstvo  i  navštevovať  te‑
locvične,  kde  boli  lezecké  ste‑

ny  ich  bežnou  súčasťou.  Na  Slo‑
vensku  sa  tento  fenomén  udo‑
mácňuje  len  pomaly. Aj  na  Orave 
sme  jedna  z  prvých  škôl.  Jej  sláv‑
nostné  otvorenie  sa  uskutočnilo  
3.  marca.  Stenu  posvätil  náš  du‑
chovný  otec  vdp.  Ľuboš  Šípoš. 
Po  posviacke  sa  na  lezeckej  ste‑
ne  predstavili  hostia  z  Gymnázia 
sv. Andreja  v  Ružomberku.  Uká‑
zali našim žiakom základnú lezec‑
kú  výbavu a techniku lezenia. Ste‑
na  bude  slúžiť  nielen  žiakom  na‑
šej  školy  na  hodinách  telesnej  vý‑
chovy  a  lezeckého  krúžku,  ale  aj 
verejnosti.  Liezť  môžu  pod  odbor‑
ným  dozorom  alebo  s  osvedčením 
lezca.  Úmyslom  je,  aby  táto  lezec‑
ká stena rozvíjala ako fyzické vlast‑
nosti  žiakov,  tak  aj  duševné.  Zdo‑
lať takúto lezeckú stenu si vyžadu‑
je odvahu, cieľavedomosť,   trpezli‑
vosť,  zodpovednosť  i  fyzickú  zdat‑
nosť.  Na  slávnostnom  otvorení    si 
to vyskúšali i naši žiaci. Tieto vlast‑
nosti sú dôležité i v bežnom živote. 
Stanoviť si cieľ, odvážne a trpezlivo 
zdolávať cestu a dôjsť do cieľa.

Laura Fernézová, 8. A

Školský spravodaj

Pred koncom kalendárne-
ho roka, 11. 12. 2014, si žiaci 
jednotlivých tried zmerali sily 
v športovej súťaži.

Všetky  pripravené  úlohy  pl‑
nili  v  duchu  fair‑play.  To  zname‑
ná,  že  okrem  pravidiel  rešpek‑
tovali  spolusúťažiacich  a  pod‑
porovali  priateľstvo.  Vylučova‑

Mega súťaž pokračuje
lo  sa  akékoľvek  podvádzanie,  ne‑
športové  správanie,  slovná  či  fy‑
zická  hrubosť.  Súťaž  pozostáva‑
la zo siedmich disciplín. Patril me‑
dzi  ne  ľah  – sed,  zhyby  na  hraz‑
de,  šplh  na  tyči  alebo  lane,  tria‑
fanie  do  basketbalového  koša, 
znožné  skoky  na  švihadle,  tria‑
fanie  do  terča  a  bowling  – kolky.  

Pokračovanie na str. 2

Lezecká stena

Žiaci Cirkevného gymnázia sv. Andreja v Ružomberku spolu s pánom riadi-
teľom PaedDr. Kamilom Nemčíkom a kaplánom ThLic. Petrom Nákačkom
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Mega súťaž pokračuje
Najlepšie sa darilo 8. B triede.

Dňa  22. 1.  2015  sa  žiaci  stretli 
v 3. A triede, aby riešili úlohy z an‑
glického jazyka. Museli prejsť tro‑
ma disciplínami:  poznávaním slo‑
víčok, testom a posluchom. Pri há‑
daní  slovíčok  si  žiaci  užili  najviac 
zábavy,  no  posluch  im  dal  zabrať. 
Prví skončili žiaci z 8. A.

IV.  kolo  našej  Megasúťaže  sa 
uskutočnilo  26. 2. .  Ako  obvykle  sa 
jej  zúčastnili  žiaci  piateho  až  de‑
viateho  ročníka.  Sily  si  zmerali  vo 
vedomostiach  z  geografie  a  bioló‑
gie. Medzi geografické úlohy patri‑
lo určovanie svetadielov a svetových 

strán,  orientácia  na  mape  a  kvíz. 
Kvíz žiakov dosť potrápil. Najlepšie 
ho zvládla 6. B, ako jediná získala pl‑
ný počet bodov. V celkovom hodno‑
tení sa však umiestnila na 2. mieste. 
Prví  skončili  žiaci  8. A  triedy.  Tým 
sa najlepšie darilo v biologickom ko‑
le.  Vedeli  stopercentne  určiť  druhy 
zvierat, rastlín a ľudského tela. Tre‑
tí skončili žiaci 9. B.

Po  sčítaní  všetkých  bodov  jed‑
notlivých  disciplín  je  takéto  pred‑
bežné poradie:
1. miesto – 8. A, 2. miesto – 9. A, 
3. miesto – 9. B.

Všetko  sa  ale  môže  zmeniť. 
Žiaci  majú  pred  sebou  ešte  dve 

súťažné  kolá  –  súťaž  v  zručnos‑
ti  a  v  speve.  Potom  už  len  na  ví‑

ťaza  čaká  mega  odmena  v  podo‑
be výletu.

Dokončenie zo s. 5

Už v minulom čísle sme vás informovali o začiatku Roku zasväteného života. Prostredníctvom detských svätých omší s naším 
duchovným otcom Ľubošom Šípošom a besied so zasvätenými osobami sa dozvedáme stále viac zaujímavých informácií o rehoľ-
nom a kňazskom živote. V kostole pribudol „malý kláštor“ a do jeho okienok pribúdajú názvy reholí, o ktorých sme sa už dozve-
deli. Na besedách sme tiež privítali zaujímavých hostí.

Beseda s vdp. Martinom Kolejákom 
Obrátenie svätého Pavla

Pri príležitosti sviatku Obrá-
tenia sv. Pavla, nášho školského 
odpustu, k nám opäť zavítal vdp. 

Martin Koleják. Jeho návšteva 
sa nás určite dotkla.

Prednášku,  ktorú  si  pre  nás 

pripravil  ocenili  nielen  pani  uči‑
teľky ale i dospelí v kostole na svä‑
tej  omši. Besedu  i  svätú  omšu  ve‑
noval  svedectvu  o  mladej  rodine. 
Pán si vybral Chiaru Corbellu Pet‑
rillo na ťažkú skúšku viery. Jej prí‑
beh  bol  spočiatku  veľmi  normál‑
ny a prostý. Chiara spoznala muža, 
obaja  sa  mali  veľmi  radi  a  vza‑
li  sa. Chiara  bola  krásna  huslist‑
ka  a  jej  manžel  gitarista.  Spievali 
a  hrali  len  pre  Ježiša.  Po  nejakom 
čase  Chiara  otehotnela.  Pri  pre‑
hliadkach sa zdalo byť všetko v po‑
riadku, ale potom sa dozvedela, že 
čaká anencefalické dieťa. Nevzdala 
sa. So svojim manželom sa rozhod‑
li bojovať. Malá Mária však po pô‑
rode  zomrela.  Veľkým  prekvape‑
ním bolo, keď Chiara zistila, že ča‑
ká druhé dieťa. Dávidko sa narodil 
s  rozsiahlymi  deformáciami  orgá‑
nov a zomrel niekoľko minút po pô‑
rode. Pri  jej  treťom tehotenstve jej 
diagnostikovali  zákernú  chorobu, 
rakovinu.  Nenechala  sa  odradiť 
a dieťatko si vziať nedala. Odmiet‑
la  chemoterapie,  aby  zachránila 
svoje  dieťa.  Rakovina  sa  rýchlo  ší‑
rila, no Chiara bola silná. Jej tretie 

Kristínka Pindjaková, 2. B

dieťa,  syn  František,  v  zdraví  pre‑
žil, no Chiara po pôrode odovzdala 
svoju dušu Bohu. Nech nám jej prí‑
klad pomôže milovať život, od po‑
čatia  a  chrániť  ho.  Nech  nám  po‑
máha pomáhať aj iným v krízových 
situáciách, keď sa rozhoduje o živo‑
te a smrti počatých detí.

Miroslava Hajdučáková 8. A

Prstom po mape

Beseda s vdp. Martinom Kolejákom

Tím 8. A uhádol najviac anglicky

Marián Rusnák, 8. A

ROK  
ZASVÄTENÉHO  
ŽIVOTA
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26. február sme mali mož-
nosť prežiť v prítomnosti pátra 
Šimona Tyrola z dominikánskej 
rehole. Páter Šimon pochádza 
z Oravskej Polhory a momentál-
ne pôsobí v Košiciach. Rozprával 
nám o svojom zasvätenom živote, 
o ich reholi, o živote v nej, o jej za-
ložení.

Rehoľa  dominikánov  je  katolíc‑
ky  žobravý  rehoľný  rád,  ktorý  za‑
ložil  v  13.  storočí  svätý  Dominik 
Guzmán a jeho vznik potvrdil v ro‑
ku  1216  pápež  Honorius  III.   a  dal 
mu meno „Bratia kazateľov“. Hes‑
lami  dominikánov  sú:  „Veritas“ 
(Pravda) a „Contemplataaliistrade-
re“ (Rozjímané odovzdať iným).

Páter  Šimon  sa  stal  zasvätenou 
osobou, lebo chce prežiť smrť a žiť 
v nebi aj po nej. Presne to ponúkal 

aj  nám.  Žiť  dobrý  život,  opakovať 
jednoduché  dobré  skutky  a  spieť 
k  svätosti.  Pustil  nám  aj  krátky 
film  zo  života  svojho  spolubrata. 
S dominikánskou rehoľou súvisí aj 
vznik ružencových bratstiev. Kore‑
ne siahajú až do prvej polovice 13. 
storočia.  Podľa  legendy  modlitbu 
posvätného ruženca prijal od Pan‑
ny Márie sv. Dominik.

Modlitba  sv.  ruženca  sa  ma‑
la stať účinným prostriedkom roz‑
jímania  nad  udalosťami  Kristov‑
ho života a šírenia lásky medzi ľuď‑
mi.  Nečudo,  že  dominikáni  majú 
k modlitbe ruženca osobitný vzťah 
a na ich pôde vzniklo aj prvé ružen‑
cové bratstvo, ktoré v r. 1470 zalo‑
žil blahoslavený Alan de  la Roche. 
Ich  rúcho  dodnes  dopĺňa  ruženec 
so  150  zrnkami,  ktoré  symbolizu‑
jú  150  žalmov.  Po  besede  Šimon 

Beseda s pátrom Šimonom Tyrolom

celebroval sv. omšu. V kázni rozví‑
jal myšlienky o zasvätenom živote. 
Prežili  sme  s  ním  krásne  duchov‑

né popoludnie a za to mu patrí veľ‑
ké Pán Boh zaplať.

M. Chudjáková 9. A

Páter Šimon

6. B

Dávid a Goliáš

Naši moderátori sv. Peter a Pavol

Prvenstvo vybojovala 8. B na čele s Mojžišom, ktorý ich previedol cez Čer-
vené more

„Peter, ako si mohol začať bezo 
mňa ?“
„A kde si bol ?“
„Bol  som  si  u  Dášky  nafarbiť 
moje šedivé vlásky. Čo nevidíš?“
„No“

Ples v nebi

Piatok 20. marca sme sa 
do školy vybrali s netradičnou 
výbavou. V taškách sme si niesli 
špeciálne sklíčka, špeciálne oku-
liare s hvezdárskou fóliou, ba 
i zváračské helmy.

To  preto,  aby  sme  mohli  po‑
zorovať  čiastočné  zatmenie  Sln‑
ka.  Išlo  o  významný  jav,  ktorý  to‑
tiž nie je možné pozorovať voľným 
okom  alebo  slnečnými  okuliarmi. 
Intenzívne  žiarenie  Slnka  je  váž‑
nou hrozbou pre ľudský zrak. Môže 
spôsobiť  trvalé  poškodenie  zraku 

„To je nás tu už tak veľa, to už je 
toľko hodín? Nevideli ste tu ná-
hodou Pavla? No nič začneme 
bez neho, všade chodí neskoro. 
Vítam vás tu na tohtoročnom 
plese v nebi, ktorý...“

„A už si privítal nových návštev-
níkov neba ?“
„Áno.“
„Tak načo čakáme? Môžeme za-
čať!“

Takto 9. februára otvorili svä-
tí Peter a Pavol 2. ročník Biblic-
kého karnevalu.

Na  ples  prišli  Izraelský  národ 
s Abrahámom, Anjelský zbor, Dá‑
vid a Goliáš, Samson a lev, kráľov‑
ná zo Sáby, Noe s archou a zviera‑
cími obyvateľmi ...

Tonto rok totiž hrali prím kolek‑
tívne  masky.  Zapájali  sa  do  nich 
celé  triedy  od  šiesteho  až  po  de‑
viaty  ročník.  Starší  žiaci  dokonca 
svojou  účasťou  predbehli  žiakov 
z 1. – 4.ročníkov. Víťazmi sa stala 
8. B, ktorá znázornila prechod cez 
Červené  more. Do  prvej  desiatky 
sa dostal aj Anjelský zbor, Noemo‑
va  archa  či  Dávid  a  Goliáš.  Pek‑
nými  cenami  však  boli  odmenené 
všetky masky.

Po vyhodnotení sa mohli všetci 

zabaviť na diskotéke. Už teraz sme 
zvedaví,  kto  navštívi  Ples  v  nebi 
na budúci rok.

Marián Rusnák, 8. A

alebo jeho úplnú stratu. Je zaujíma‑
vé,  že  pripadol  na  prvý  jarný  deň, 
deň  jarnej  rovnodennosti.  V  ten‑
to deň je deň rovnako dlhý ako noc 
na celej Zemi. Naposledy sme čias‑
točné zatmenie Slnka mohli na na‑
šom  území  sledovať    pred  štyrmi 
rokmi 4. januára 2011.

Zatmenie  na  našom  území  za‑
čalo  o  9 38,  pričom  maximum  do‑
siahlo okolo 10 50 a skončilo o 11 58. 
V  najväčšej  fáze  boli  zakryté  asi 
dve  tretiny  priemeru  slnečného 
disku  Mesiacom,  čo  zodpovedá 
približne  60 %  jeho  plochy.  Úpl‑

né  zatmenie  Slnka  bolo  v  Nórsku 
a na Faerských ostrovoch.

Naši žiaci si toto divadlo mohli 
vychutnať  cez  tretiu  a  štvrtú  vy‑
učovaciu  hodinu.  Slnečným  di‑
vadlom  boli  naozaj  nadšení  a  pa‑
ni učiteľky Rusinovú a Chudjáko‑
vú bombardovali množstvom otá‑

zok.  Takto  zážitkovo  vysvetlené 
učivo o pohybe Slnka a Mesiaca si 
naši žiaci určite zapamätajú na sto 
percent.

Na  ďalšiu  šancu  čiastočného 
zatmenia  budeme  čakať  šesť  ro‑
kov, konkrétne do júna 2021.

Anton Kutlák, 6. B
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Tento rok sa deti veľmi tešili, 
že napadlo veľa snehu. Vlani si 
ho totiž neužili. Ani tohtoročná 
zima však nevyzerala nádejne.

Sneh  napadol  tesne  pred  Via‑
nocami  a  vrtošivé  slnečné  lúče 
mu  nedopriali  dlho  medzi  nami 
pobudnúť.  Január  tiež  nevyzeral 
sľubne.  No  nakoniec  boli  „vypo‑
čuté“ naše modlitby a posledné ja‑
nuárové dni napadlo snehu dosta‑
tok.  Konečne  nastal  ten  osudový 
dníček, keď sme deň po klasifikač‑
nej  porade,  27.  januára,  mali  do‑
niesť do školy lyže. Tento rok sme 
boli  na  lyžiarskom  výcviku  dva 
ročníky spolu, ôsmaci a siedmaci. 

(Vlani  totiž  ôsmaci  pre  nedosta‑
tok snehu na lyžiarskom neboli.)

Začiatok  výcviku  bol  náročný, 
lebo sme museli vyjsť na lyžiarsky 
vlek  bez  pomoci  kotvy.  Rozdeli‑
li nás na štyri skupinky. Podľa to‑
ho, ako kto lyžoval. Celú dobu vý‑
cviku sme prežívali veľkú zábavu. 
Zabávali sa aj učitelia. V priebehu 
týždňa sme sa takmer všetci nau‑
čili lyžovať . V piatok sme na vleku 
dostali aj výpisy vysvedčení. V po‑
sledný  deň  sme  mali  dosť  nabitý 
program.  Čakala  nás  súťaž  v  sla‑
lome  na  lyžiach. Boli  viacerí  víťa‑
zi.  Po  vyhodnotení    sme  mali  veľ‑
kú zábavu   na maškarnom plese  , 
ktorý sa konal, ako inde, na svahu. 

Snežné radovánky

Tento rok sa pôst začal skoro. 
Už 18. februára bola Popolcová 
streda.

Toto  obdobie  intenzívne  preží‑
vali aj naši žiaci v škole. Každý uto‑
rok  sa  na  hlavnej  chodbe  modlila 
Krížová cesta. Vždy si ju pripravi‑
la iná trieda. Stredy zas patrili ran‑
ným  svätým  omšiam  v  kaplnke. 
Okrem  tejto  duchovnej  prípravy 
žiaci mohli svojím pôstnym darom 

Pôstne dary

prispieť  deťom  v  núdzi.  Súčasťou 
každej  triedy sa stala malá papie‑
rová  pokladnička  (Pôstna  krabič‑
ka),  do  ktorej  mohli  deti  prispie‑
vať  centíky.  Tie  potom  pôjdu  de‑
ťom do Ugandy a Rwandy. Do tej‑

Lyžiarsky výcvik

Sánkovačka

Anetka Žajáková 6. A, predáva na hlavnej chodbe počas veľkej prestávky 
tehličky.

to aktivity sme sa zapojili aj vlani. 
Sme radi, že aj naša troška vyzbie‑
raných  peňazí  pomohla  k  tomu, 
aby  sa  v  Ugande  postavilo  cen‑
trum  Nepoškvrnenej  Panny  Má‑
rie. Do podobnej akcie sa pridal aj 
žiacky  parlament.  Zorganizoval, 
aby zástupcovia jednotlivých tried 
počas veľkých prestávok predáva‑
li tehličky v hodnote 0,20 eur. Teh‑
ličky  sa  lepili  na  vopred  priprave‑
ný plagát na hlavnej chodbe. Kaž‑
dá  tehlička  symbolizuje  skutočnú 
tehlu  potrebnú  na  výstavbu  škôl 

a  nemocníc  v  krajinách  tretieho 
sveta, v ktorých pôsobia saleziáni. 
Po  vojensko‑politickom  konflik‑
te  v  Stredoafrickej  republike  zo‑
stalo tisíce detí opustených na uli‑
ciach.  Odchádzajú  predčasne  zo 
školy. Musia uživiť seba, svoje ro‑
diny, prepadávajú drogám, bandi‑
tizmu, prostitúcii. Návrat do ško‑
ly a vzdelanie spojené s praktický‑
mi zručnosťami  ich môže zachrá‑
niť. Aj  takto  sa  dá  učiť  k  empatii 
a solidarite.

Anton Kutlák 6. B

Bola  veľká  sranda  vidieť,  ako  sa 
po svahu premávajú rôzne masky, 
napríklad vrana, babička, mucha, 
čarodejnica či Pat a Mat.

Sneh si užili aj mladší žiaci. Pa‑
ni  učiteľky  im  zorganizovali  poo‑
bedňajšiu  sánkovačku.  Mohli  sa 
jej  zúčastniť  žiaci  prvého  až  štvr‑
tého  ročníka.  Každý  účastník  bol 
sladko  odmenený.  Nasledovalo 

stavanie postavičiek zo snehu. De‑
ti postavili nielen snehuliakov, ale 
aj  mnoho  iných  postáv.  Ich  tvor‑
bou sa inšpirovali aj piataci, ktorí 
si stavali snehuliakov a rôzne tvo‑
ry  na  hodine  technickej  výchovy. 
Potom  im  kriedou  dodali  fareb‑
nosť. Koľko radosti vie narobiť bie‑
la snehová perina!

Jolana Genšiniaková, 8. B

Sánkovačka, lyžovačka Žaneta Blažeňáková, 10 r.
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Šiestaci na potulkách
po knižnici

„Decká, pozrite, čo nám dnes 
priniesol školník z pošty!“ kri-
čal udychčaný Filip, keď vbehol 
do triedy. V ruke držal bielu 
obálku a všetci sme vedeli, že je 
to ďalší list od nášho kamaráta 
zo Šalamúnových ostrovov.

Všetci  sme  hneď  pohľadmi  za‑
čali hľadať Kiku, lebo tá vie z trie‑
dy  najlepšie  angličtinu.  Rýchlo 
sme  si  posadali  a  netrpezlivo  ča‑
kali na preklad listu:

Milí piataci! Šalamúnove ostro-
vy, 15. október 2015

Som veľmi rád, že Vás aj v tom-
to  školskom  roku  môžem  pozdraviť 
a  poďakovať  za  peniažky,  ktoré  ste 
mi  opäť  poslali.  Vďaka  nim  som  aj 
v  tomto  školskom  roku  mohol  za-
sadnúť  do  školskej  lavice.  Poslúžili 
mi na zaplatenie školného, školskej 
uniformy a pomôcok.

Nie  všetci  moji  spolužiaci,  mali 
také šťastie, aby nastúpili do ďalšie-
ho ročníka. Paul, môj dobrý priateľ, 
o ktorom som Vám v minulom liste 
písal,  už  so  mnou  do  školy  necho-
dí. Jeho otec ochorel, prestal praco-
vať v továrni, a tak nemajú dostatok 

Listy z ďalekých krajín
peňazí. Paul musel ostať doma, po-
máha mame na poli, aby sa im as-
poň tak podarilo prežiť. Je najstarší 
z piatich súrodencov, preto je všetka 
zodpovednosť na jeho hlave.

Ďakujem aj za fotky, ktoré ste mi 
poslali.  Veľmi  som  obdivoval  Vašu 
školu  a  triedy.  Určite  sa  Vám  tam 
učí perfektne a všetci máte len dob-
ré  známky.  Aj  Vaša  pani  učiteľka 
vyzerá  veľmi  príjemne  a  milo. Aj  ja 
by  som  chcel  zažiť    rôzne  aktivity, 
ktoré robíte v škole po obede. Páči-
lo sa mi, ako ste nacvičovali divadlo. 
No  po  škole  však  aj  tak  musím  po-
máhať  doma.  Aj  telocvičňu  má-
te krásnu. My cvičíme a hráme fut-
bal  len  pred  našou  školou. Dúfam, 
že radi hráte futbal. Ja ho hrám veľ-
mi rád.

V tomto školskom roku sa budem 
snažiť učiť čo najlepšie, aby som ne-
sklamal  Vašu  dôveru.  Až  raz  bu-
dem veľký, chcem študovať na vyso-
kej  škole  a  navštíviť  Slovensko.  Po-
tom sa určite stretneme.

Ešte  raz  Vám  veľmi  pekne 
za  všetko  ďakujem  a  prajem  veľa 
úspechov.

S pozdravom Christhoper

„To s tým Paulom je naozaj veľ-
mi smutné,“ poznamenala Miška.

Všetci  sme  zamyslene  prikývli 
a ja som v tom dostala nápad: „Čo 
keby sme platili školné aj Paulo-
vi?!  Veď  pre  Christhopera  máme 
už  takmer  vyzbierané  peniaze  aj 
na  nasledujúci  školský  rok. Chýba 
už len 22 eur.“

„Ja nebudem míňať toľko peňazí 
v bufete!“ kričal hneď Martin.

„Ja sa zas zrieknem tej novej hry, 
čo som si chcel kúpiť,“ poznamenal 
Peter.

Mirka sľúbila: „Mne babka dala 
na narodeniny 10 eur, polovičku mu 
venujem.“

„Zarobiť  môžeme  aj  na  alche-
milke  a  čučoriedkach  a  možno  sa 
k nám pridajú aj áčkari!“ volal nie‑
kto vzadu.

„Poďme, rýchlo, ideme to navrh-
núť našej triednej...“

Simona Repáňová,  
2. miesto v literárnej  

súťaži Európa v škole

Knižnica Antona Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne

Marec  –  mesiac  knihy  sme  od‑
štartovali návštevou  knižnice An‑
tona Habovštiaka v Dolnom Kubí‑
ne. Oravská knižnica Antona Ha‑
bovštiaka v Dolnom Kubíne je re‑
gionálnou  kultúrnou,  informač‑
nou  a  vzdelávacou  inštitúciou, 
ktorej základy boli položené v päť‑
desiatych rokoch minulého storo‑
čia. Plní funkciu najväčšej verejnej 
mestskej knižnice pre mesto Dol‑
ný  Kubín  a  regionálnej  knižnice 
pre územie okresov Dolný Kubín, 
Námestovo  a  Tvrdošín.  Úlohou 
regionálnej knižnice je zisťovať čo 

me.  V  tvorivých  dielňach  sme  do‑
končovali  prirovnania,  vymýšľali 
k  bájkam  príslovia  a  tvorili  vlastné 
bájky,  ktoré  sme  potom  prezento‑
vali. Po týchto úlohách sme si mohli 
pozrieť  najväčšiu,  najstaršiu  a  naj‑
menšiu knihu v ich knižnici. Záver 
patril detskému oddeleniu. Tu sme 
strávili najviac  času. Každý si tu na‑
šiel to, po čom prahne jeho čitateľ‑
ské    oko.  Pani  učiteľky  Kutláková 
a Hajdučáková boli prekvapené, akí 
vášniví čitatelia sa z nás stali.

Anton Kutlák, 6. B

Pred tabuľou, Natália Romačá-
ková, 6. A

najviac o svojom regióne.  Každo‑
ročne sa tam koná súťaž školských 
časopisov,  do  ktorej  sa  zapája  aj 
náš  časopis  Úsmev.  V  tejto  kniž‑
nici  sú  uskladnené  všetky  škol‑
ské  časopisy  a  noviny  z  nášho  re‑
giónu. V minulých rokoch bola re‑
konštruovaná.  V  novom  šate  bola 
otvorená v júni minulého roku.

Naše  prvé  kroky  po  príchode  
do knižnice viedli do oddelenia be‑
letrie  na  1.  poschodí.  Tu  nám  pani 
Kazimírová vysvetlila, ako sa aj my 
môžeme stať členom knižnice, ako 
knižnica funguje, ako sú v nej roz‑
delené  knižné  oddelenia  a  knihy. 
Vedľa  oddelenia  beletrie  je  archív, 

v ktorom sú oravské noviny a časo‑
pisy. Sú zviazané po ročníkoch. Po‑
tom sme sa presunuli do oddelenia 
náučnej literatúry. Tam sme sa do‑
zvedeli  ako  hľadať  knihy  v  e‑kniž‑
nici. Chlapcov  zaujímali  publikácie 
o zbraniach, autách a dievčatá kni‑
hy  o  kvetoch  a  zvieratách.  Na  tre‑
ťom poschodí sa nachádza zasada‑
cia miestnosť, kde bola výstava Čí‑
tame s Osmijankom. Po prezretí vý‑
stavy sme mali tvorivé dielne spoje‑
né s bájkami. Zopakovali sme si, čo 
je  to  bájka,  akých  bájkarov  pozná‑

Deťom v núdzi

Pre detičky zďaleka sme cudzí,
pomáhať im chceme, veď sú v núdzi.
Život majú ťažký – vieme,
peniažky im darujeme.
Nie je jedno ako žijú,
ťažké detstvo si prežijú.
Každý deň len práce sama,
žiaden úsmev, žiadna sranda.
Nech aj oni majú to čo my,
pred Pánbožkom vôbec nie sme

rozdielni.
Papučky či tričká malé
chudobnejším podarujme.
Každý deň je pre nich ťažký,
spravme im ho trošku ľahší.
Za pomoc sa poďakujú
a veľmi sa zaradujú.
Pre detičky zďaleka sme cudzí.
Pomáhajme, veď sú v núdzi!

kolektív 6. B: 

Richard Hopjak, 4. B

F. Vonšáková, S. Kovalíčková, 
P. Brišáková, J. Vonsová, 1. miesto 
v literárnej súťaži Európa v škole
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Kto by nepoznal rozprávku 
Škaredé káčatko, Cínový voja-
čik či Malá morská panna? Sú to 
rozprávky, ktoré nás sprevádza-
jú odmala.

Najskôr  nám  ich  rozprávali  na‑
ši  rodičia  a  neskôr  sme  si  ich  sami 
s obľubou čítali alebo pozerali. Ne‑
sú v sebe hlboké posolstvo, ktoré má 
čo povedať nielen malému čitateľo‑
vi, ale i dospelým. Napísal ich dán‑
sky  autor  Hans  Christian  Ander‑
sen  a  tento  rok,  2. apríla,  si  pripo‑
míname 210 rokov od jeho narode‑
nia. Andersen pochádzal z chudob‑
nej   rodiny. Do sveta rozprávok na‑
zrel vďaka svojmu otcovi, ktorý mu 
ich rozprával. Jeho matka bola práč‑
ka,  ktorá  prepadla  alkoholu.  Úni‑
kom  z  neľahkého  života  sa  pre  ne‑
ho  stal  svet  fantázie.  Malý  Ander‑
sen sa hrával s bábkami a vyrobil si 
vlastné  bábkové  divadlo.  Keďže  je‑
ho  rodina  bola  chudobná,  odišiel 
zo školy a začal pracovať v továrni. 
Neskôr odišiel do Kodane a živil sa 
ako bábkoherec. Bol samotár a svo‑
je  city  a  predstavy  zachytil  vo  svo‑

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev Z našej tvorby

Bola  raz  jedna  chudobná  myš‑
ka. Žila v skromnosti, no jedného 
dňa zatúžila po blahobyte a bohat‑
stve. Rozhodla sa  ísť do kuchyne, 
v  ktorej  sa  nachádzala  veľká  hro‑
mada jedla. No bol tu jeden háčik, 
v kuchyni spal kocúr Muro. Myška 
bola  tak  zaslepená  túžbou  po  bo‑
hatstve, že si s ním ani trošku ne‑
lámala  hlavu.  Tak  sa  teda  vybra‑
la na cestu. Z hromady si nabrala 
veľa  jedla.  Až  toľko,  že  ledva  stá‑

la na nohách. No to jej nestačilo, 
chcela viac. Zatiaľ čo si brala ďal‑
šie  jedlo,  zobudil  sa  starý  kocúr 
Muro.  Pomaly  sa  priblížil  k  my‑
ške.  Zaslepená  chamtivá  myška 
si ho všimla a začala utekať k die‑
re.  No  cez  dieru  sa  neprepcha‑
la. Bránilo  jej  v  tom  nakradnuté 
jedlo.  Kocúr  Muro  urobil  chňap 
a  bolo  po  nej.  Ponaučenie:  Kto 
chce mať veľa, nebude mať nič.

Barborka Bjeláková, 7. B

Jedna bájka na zamyslenie

Myš a kocúr Muro

Poďme spolu do rozprávky

210 rokov od narodenia 
Hansa Christiana 
Andersena

jich rozprávkach. Napísal ich spo‑
lu 168 a preslávili ho po celom sve‑
te. V niektorých z nich sa vyrovná‑
va  so  svojim  životom  a  povahou, 
mnohé vyznievajú tragicky. Na je‑
ho počesť je v Kodani socha mor‑
skej víly, pretože rozprávka o ma‑
lej morskej víle patrí k najznámej‑
ším rozprávkam na svete.

Výročie  jeho  narodenia  si 
27. apríla  pripomenuli  aj  piata‑
ci. V tomto ročníku sa učia všet‑
ko  o  rozprávke.  Pracujú  s  roz‑
právkami,  poznávajú  ich  druhy 
a známych rozprávkarov.  Medzi 
nich patrí aj Andersen, ktorému 
venovali  špeciálnu  pozornosť. 
Prečítali  si  knihu  jeho  najkraj‑
ších rozprávok a v tvorivých diel‑
ňach na podujatí s názvom Večer 
s Andersenom pracovali na rôz‑
nych veselých aktivitách.

Rozprávka  Dievčatko  so  zá‑
palkami  bola  správnym  výbe‑
rom  aj  pre  našu  úspešnú  reci‑
tátorku  a  žurnalistku  Máriu 
Chudjákovú  z  9. A.  Recitáciou 
tejto  rozprávky  zaujala  porotu 
na okresnom kole Rozprávkové‑
ho  vretienka  a  získala  tak  Cenu 
poroty. Blahoželáme!

Viktória Maslaňáková, 8. B

Vyskúšali sme si svoje 
zručnosti

Stalo sa tradíciou, že v našej 
škole sa pred veľkonočnými a via-
nočnými sviatkami konajú tvori-
vé poobedia, na ktorých si žiaci 
môžu vyrobiť rôzne výrobky.

Inak  tomu  nebolo  ani  pred  tý‑
mito  sviatkami. Chodbami  sa  ší‑
rili  rôzne  vône:  vôňa  pečené‑
ho  baránka,  čerstvo  narezané‑
ho  prútia  a  dreva,  vôňa  lepidla 
i  vosku. Dievčatá  spoznali  rôz‑

ne  techniky  zdobenia  vajíčok 
a mohli si vyrobiť veľkonočnú de‑
koráciu. Chlapci  z  8. B  sa  pod  ve‑
dením  nášho  bývalého  žiaka  To‑
máša  Brezoňáka  učili  pliesť  koší‑
ky.  Svoje  zručnosti  odovzdávali 
mladším žiakom aj deviataci. Uči‑
li ich robiť píšťalky, korbáče a vod‑
né  mlynky,    ktoré  kedysi  boli  sú‑
časťou každého potôčka. Veríme, 
že  žiaci  budú  tieto  nadobudnuté 
zručnosti  ďalej rozvíjať.

Tak táto sliepočka bude zdobiť moju detskú izbu

Zdobenie vajíčok servítkovou technikou i voskom

Vyzdobené vajíčka

– red
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...len aby nám tie píšťalky dobre pískali...

Výroba vodných mlynov
Tieto korbáče budú určite dobre šibať

Žiaci z 8. B sa pod vedením nášho bývalého žiaka Tomáša Brezoňáka 
učia košikárskemu remeslu

…na prvý pokus je to vraj celkom dobre…

Dňa 4. februára k nám za-
vítali žiaci a pedagógovia zo 
Strednej odbornej školy lesníc-
kej v Tvrdošíne.

Prišli nám porozprávať o tom, 
aké  dôležité  miesto  má  príroda 
a  stromy  v  živote  človeka.  Príro‑
da  je  všetko  živé  okolo  nás.  Tre‑
ba si ju chrániť a šetriť pre budúce 
generácie,  lebo  jej  zdroje  sú  ľah‑
ko  vyčerpateľné.  Napríklad  ta‑
ký smrek. Patrí medzi najrozšíre‑
nejšie stromy na Slovensku. Kým 
vyrastie,  trvá  to  aj  osemdesiat 
rokov. Dozvedeli  sme  sa,  ako  sa 

správne  o  stromy  starať    a  ako  ich 
rozmnožovať.  Ich  najdôležitejšou 
funkciou  je  to,  že  čistia  ovzdušie. 
Premieňajú  oxid  uhličitý  na  kys‑
lík,  bez ktorého nie je možný život.  
Les  je tiež naša najväčšia telocvič‑
ňa.  Poskytuje nám  miesto na pre‑
chádzky, zber lesných plodov, rôz‑
ne hry. Môžeme tu pozorovať zvie‑
ratá  a  stavať  búdky  pre  vtáčiky. 
Žiaci si mohli na tejto besede aj za‑
súťažiť.  Víťazi,  ktorí  mohli  byť  len 
piati, si domov za správne odpove‑
de  odnášali    medaily  z  brezového 
dreva  s  nápisom  „NAJLESNÍČA“ 
a cukríky.

Pani Mgr. Zuzana Kertiso-
vá zo ŠOP v Námestove nám, 
štvrtákom, prišla porozprávať 
o medveďoch.

Beseda sa konala 26. februá‑
ra. Dozvedeli sme sa, že medveď 
hnedý  je  našou  najväčšou  šel‑
mou. Dospelý  medveď  dorastá 
do dĺžky od 2 do 3 m, chvost me‑
ria 5 až 20 cm a dosahuje hmot‑
nosti od 100 až po 350 kg. Med‑
vede hnedé sú silne stavané s ty‑
pickým  svalnatým  hrbom  v  ob‑
lasti lopatiek. Na labách má ne‑
zatiahnuteľné  pazúry.  Sam‑

ce  bývajú  dvakrát  ťažšie  ako  sa‑
mice,  ktoré  majú  menšie  a  ľah‑
šie kosti. Srsť medveďov hnedých 
je  tmavohnedá,  blond  až  čier‑
na.  Vo  voľnej  prírode  sa  dožíva‑
jú 25 rokov, v zajatí o niečo viac. 
Živí sa bylinami i mäsom, je vše‑
žravec. Medveďovi sa ľahšie behá 
do kopca ako z kopca, lebo pred‑
né laby má menšie ako zadné. Po‑
čas  zimy,  keď  je  nedostatok  po‑
travy, spí v brlohu. Tu je aj 6 me‑
siacov.  Kvôli  tomuto  zimnému 
spánku sa musí intenzívne od ja‑
ri do jesene vykrmovať.

Emma Kutláková, 4. B

Čo sme sa dozvedeli o medveďoch

EKO

Ako sme sa  
mohli stať  
NAJ- 
lesníčaťom

Emma Kutláková, 4. B
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Ráno, normálny slnečný deň, 
ako ostatné iné. Ale to bola iba 
predtucha. Počúvam, niekde 
v diaľke mi zvoní telefón. Pozre-
la som sa na displej, čo za človie-
čik mi v takýchto ranných hodi-
nách telefonuje.

Lucka  mi  práve  oznámila,  že 

NÁVŠTEVA, ktorá nás zmenila
k  nej  šťastne  dorazila  očakávaná 
návšteva  zo  Slovinska. Bola  som 
na ňu veľmi zvedavá. Volala sa Má‑
ria. Chodili  po  rôznych  sloven‑
ských  pamiatkach,  až  nakoniec 
dorazili  aj  k  nám  domov.  Veľmi 
sme sa na ňu tešili. No bol tu aj ma‑
lý  háčik.  Rozprávala  po  anglicky, 
pričom  sme  jej  niečo  nerozume‑
li. No rozumela som tomu, čo nám 
rozprávala o Afrike. Chodí tam to‑
tiž každé prázdniny ako dobrovoľ‑
níčka  so  skupinou  mladých.  Od‑
vtedy je veľmi citlivá na to, ako ľu‑
dia  nezodpovedne  míňajú  túto 
vzácnu  tekutinu,  ktorá  znamená 
život. A žiaľ, vidí to aj tu na Sloven‑
sku. Každý deň sprcha? O tom mô‑
že dieťa z Afriky iba snívať. Trošku 
mi  to  bolo  aj  divné,  ako  to  všetko 
prežívala. No keď som tak nad na‑
mi  rozmýšľala,  mala  pravdu.  Mali 
by sme niečo so sebou robiť. Nech 

MODLITBA

Bože, k Tebe sa prihováram, Tebe 
ďakujem, Teba prosím.

Ďakujem za ten zázrak, ktorý 
kropí svet.

Ďakujem za ten zázrak, ktorý 
vyviera z útrob Zeme.

Ďakujem za ten zázrak, ktorý 
znamená život.

Prosím Ťa, Bože, nech som 
dažďom.

Nech padám z neba a v malých 
kvapkách stekám po kameňoch, 
tráve, kvetoch, listoch. Pomaly 

Aj staré ponožky sa dajú eš-
te použiť.  Na  hodine  literatúry 
sme  ich  veselo  dozdobili  lepivý‑
mi  farebnými  papiermi. Dozdo‑

Nezahadzuj staré ponožky!
bili  gombíkmi,  flitrami  a  vlnou 
a vznikli nám ozajstné maňuškové 
bábky, s ktorými sme si mohli za‑
hrať divadlo. 5. B

Orava je krásny hornatý kraj, 
v minulosti však bol neobývaný. 
Panovníci sa preto mnohými 
privilégiami snažili, aby zalesne-
né oblasti – lesy, hole boli obýva-
né. Veľkú úlohu tu zahrala valaš-
ská kolonizácia, ktorá dovolila 
valachom lepšie využívať horské 
oblasti hornej Oravy pre chov 
zime  odolných oviec – valašiek.

Valasi sa usídľovali na miestach 
s dostatkom pasienkov. Valasi ma‑
li  aj  iný  význam:  boli  ako  strážny 
ľud  ustanovený  na  obranu  hrad‑
ného  územia,  hraníc.  Ovečka  je 
veľmi  užitočné  zviera.  Poskytu‑
je  mlieko,  syr,  vlnu,  kožu.  Zeme‑
páni  poskytovali  valachom  rôzne 

úľavy. Neplatili dane, clo boli oslo‑
bodení od robôt na panskom. Pod‑
ľa  dohody  svojmu  pánovi  posky‑
tovali určitý počet oviec a syr. Va‑
lasi obohatili aj našu slovnú záso‑
bu. Slová bryndza, žinčica, oštiep‑
ky,  parenice,  valaška,  valach,  va‑
recha, batoh k nám prišli s valach‑
mi z územia dnešného Rumunska. 
Vzniklo  aj  pastierske  umenie.  Vo 
voľných  chvíľach  vyrábali  píšťaly, 
fujary,  trombity.  Spievali  pastier‑
ske  piesne,  ktoré  dopĺňali  tance.

Ovečka,  baranček  –  zvieratko, 
ktoré  symbolizuje  najkrajšie  kres‑
ťanské  sviatky  –  Veľkú  noc.  Ovca 
a  pastier.  Určite  každý  pozná  po‑
dobenstvo o stratenej ovci a pastier 

Žiackym perom Naše Naj…

CHOV OVIEC je aj dnes zaujímavým remeslom 

nevyzeráme v  jej očiach nezodpo‑
vedne, začala som konať hneď. Pri 
kúpaní som si nenapustila plnú va‑
ňu, ale iba pol alebo som sa radšej 
osprchovala.  Riady  som  presta‑
la umývať len tak pod tečúcou vo‑
dou. Boli to maličkosti, pri ktorých 
som  vždy  viac  a  viac  rozmýšľala 
o afrických podmienkach.

Na  konci  jej  týždenného  poby‑
tu  sme  Máriu  vzali  pozrieť  naše 
lesy. Bola  nadšená  z  našej  príro‑
dy a chutnej vody, ktorou sa moh‑
la osviežiť z malých studničiek po‑
čas našej turistiky. No my s Luciou 
sme  sa  aj  trocha  červenali,  preto‑
že nie pri každej studničke bol vzo‑
rový  poriadok.  Zdobili  ich  totiž  aj 
plechovky a odpadky.

Nadišiel  deň  Máriinho  odcho‑
du.  Rozlúčili  sme  sa,  vymeni‑
li  si  adresy.  No  kúsok  Majky  os‑
tal  s  nami  –  naučila  nás  šetriť  vo‑

dou.  K  môjmu  šetreniu  sa  prida‑
la  aj  zvyšná  časť  rodiny.  Rozšírili 
sme ho aj o ďalšie úsporné opatre‑
nia.  Mamina  záhradka  a  muškáty 
sa začali polievať dažďovou vodou, 
umývačka sa zapínala, len keď bo‑
la celkom plná. Tešili sa aj rodičia, 
lebo  faktúra  za  vodu  ukazovala 
omnoho pozitívnejšie číslo.

Po  roku  sme  sa  opäť  s  Luciou 
vydali na turistiku. Navrhla tú istú 
trasu, ktorú sme zdolali vlani s Má‑
riou. Vraj nech je to „spomienková 
túra“. Pri našom spomínaní sme sa 
pristihli pri tom, ako so samozrej‑
mosťou  zbierame  papiere  a  čistí‑
me horské studničky. Postupne sa 
z tejto našej túry stal rituál, ku kto‑
rému sa pridávajú aj naši ďalší ka‑
maráti. Vždy Majke o tom napíše‑
me  a  spolu  sa  tešíme,  ako  sme  sa 
naučili  šetriť  vodu,  ktorá  tak  veľa 
znamená.

Viktória Maslaňáková,  
3. miesto v literárnej  

súťaži Európa v škole

vsakujem do Zeme. Na každom 
kúsku tejto cesty zo seba vydávam 
energiu, nádej, radosť, život.

Prosím Ťa, Bože, nech som 
prameňom. Prameňom, čo ovlaží 
smädnú tvár a ústa. Pomôže 
otvoriť oči.

Prosím Ťa, Bože, nech som riekou.
Nech tečú moje vody v šíry 
svet. Dravo, odhodlane, odvážne. 
Robiť misie tým, ktorí to najviac 
potrebujú.

Jolana Genšiniaková,  
2. miesto 

v literárnej  
súťaži Európa v škole

ju napriek svojmu stádu ide hľadať. 
V  týchto  časoch  už  málokde  vidí‑
me stádo oviec, no i v dnešnej dobe 
sa nájdu zanietenci, ktorí neváhajú 
zanechať všetok svoj čas tejto práci. 
Jedného takého sme našli aj v našej 
obci.  Je  ním  pán  Miroslav  Skur‑
čák. Chovu oviec sa venuje od roku 
2011.  Odvtedy  nemá  ani  sviatok, 
ani  piatok,  ani  nedeľu,  ani  žiadnu 
dovolenku.  V  súčasnosti  má  okolo 
430 oviec. Teraz sa bahnia (kotia), 
takže počty sa budú rozrastať. Bah‑
nenie prebieha od Vianoc do Veľkej 
noci.  Už  teraz  má  v  maštali  oko‑
lo  500 jahniat a to ešte nie koneč‑
ný  počet.  Pred  Veľkou  nocou  od‑
vážajú  jahňatá do Talianska. Začí‑
na sa pre valachov sezóna ranného 

a večerného dojenia. Tá trvá zhru‑
ba  do  10.  októbra.  V  máji  sa  oveč‑
ky vyháňajú na pašu, no na večer sa 
ešte zatvárajú do maštale. Po všet‑
kých  „zamrznutých“  ich  preváža‑
jú na hoľu. Tu ostávajú, až kým ne‑
napadne prvý sneh. Potom sa opäť 
vracajú do maštalí.

Pán  Skurčák  z  ovčieho  mlieka 
vyrába  aj  rôzne  výrobky.  V  roku 
2013  sa  zúčastnil  súťaže  Najlepší 
hrudkový syr a skončil na 2. mies‑
te.  O  jeho    výrobky  majú  záujem  
miestni  obyvatelia,  turisti  i  stáli 
odberatelia zo Zázrivej. Tí prichá‑
dzajú  každý  deň  po  čerstvý  syr, 
bryndzu a žinčicu. Robí aj oštiep‑
ky,  no  len  na  objednávku.  Hlavne 
v letných mesiacoch na salaši víta 

Blažej Skurčák
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Z VALAŠSKÉHO SLOVNÍČKA:
Galeta – nádoba na dojenie oviec, 
ukladala sa tam bryndza, mliečne 
výrobky
Putera – nádoba na mlieko
Podišiar – palica na syr
Urda  –  skvasené  ovčie  mlieko, 
sladká žinčica
Strunga  –  priestor,  kde  sa  doji‑
li ovce
Košiar  –  ohrada  slúžiaca  na  za‑
tváranie oviec
Črpák  –  drevená  nádoba  na  pitie 
žinčice.
Jarky – mladé ovce
Koliba – obydlie pre pastierov
Bača – pastier zodpovedný za ve‑
denie salaša
Výbava pastiera:  palica,  valaška 
alebo  bič,  kapsa  so  stravou,  pes 
a ovečky so zvoncami

Miroslava Hajdučáková,  
Jolana Genšiniaková, 8. B

turistov  z  rôznych  kútov  Sloven‑
ska.  Tí  nikdy  neodídu  bez  ochut‑
návky  týchto  tradičných  dobrôt.
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Prišiel polrok a s ním treba 
zvažovať, či naše vysvedčenie 
nie je v rozpore s tým, čo naozaj 
dokážeme.

Naši  učitelia  i  rodičia  si  neraz 

vzdychnú, prečo sa neučíme a sme 
takí leniví. Poučujú nás o tom, ako 
si v minulosti ľudia vážili každý je‑
den  deň,  ktorý  mohli  byť  v  škole. 
Hlbším  pohľadom  do  dejín  škol‑

Naše vedomosti kedysi a dnes

Na prváckych výpisoch vysvedčení to vyzeralo výborne. Oslávili ho aj čoko-
ládou a koláčikom

Cestou domov ma upútalo nie-
koľko veľkých bilboardov. Položil 
som tašku, zapol som si rádio 
a tam ma začali bombardovať 
super ponuky na zimnú dovolen-
ku, skvelé lyže. Ak si vyberiem 
niektorú z týchto ponúk, čaká ma 
„možno“ veľká výhra v podobe 
benzínovej kosačky.

Otrávený  neustálym  vnuco‑
vaním  niečoho  som  si  zapol  tel‑
ku. Bežal  práve  Harry  Potter.  Za‑
budol som však na to, že v tých naj‑
napínavejších okamihoch mi bude 
robiť zostrihy stará, dobrá kamoš‑
ka reklama.

Naozaj je všade: noviny, časopi‑
sy, internet, telka, rádio, plagáty… 
Podľa použitého média sa rozlišu‑

REKLAMA je  televízna,  novinová,  interneto‑
vá, rozhlasová, plagátová.

Reklama  je  platená  alebo  ne‑
platená propagácia výrobku neja‑
kej spoločnosti, obchodnej značky 
alebo myšlienky, majúce zvyčajne 
za cieľ zvýšiť predaj.

Slovo reklama môžeme na inter‑
nete  nájsť  najmä  pod  významom 
„kričať“, no môžeme to aj vysvetliť 
ako „opakované klamstvo“.

Presne tak – klamstvo, pretože 
často sme po zakúpení super zre‑
klamovaného výrobku maximálne 
znechutení jeho kvalitou. Reklam‑
ní „mágovia“ vedia použiť take tri‑
ky, ktoré by presvedčili aj hluché‑
ho  a  slepého. Aj  my,  ôsmaci,  sme 
sa  na  nich  zahrali,  no  my  sme  to 
vzali z iného súdka a vytvárali sme 
ANTIREKLAMY

Marián Rusnák 8. A

ANTIREKLAMA

stva sa dozvieme, že práca na po‑
li  mnoho  ráz  oslobodila  žiakov 
od  vyučovania.  No  oni  dokázali 
zvládať  oboje.  Žiackou  povinnou 
výbavou  boli  knihy  zviazané  špa‑
gátom a zopár polienok, nech ne‑
zamrznú.  Hneď  ako  sa  im  skon‑
čilo  učenie  bežali  pásť  husi  alebo 
kravy. Nemali tušenie, čo je to te‑
levízor či počítač, ba dokonca ne‑
poznali ani telefón a rozhlas. Roz‑
právky im stačili z úst rodičov ale‑
bo  starých  rodičov,  hry  sa  vedeli 
zahrať  spolu,  pesničky  si  zaspie‑
vať a reality show mali doma kaž‑
dý deň. Tak načo by im potom boli 
tieto ,,vymývače mozgov“. 

Žiaci to veľakrát nechápu a voči 
týmto  názorom  namietajú.  Mno‑
hým sa zdá, že by radšej pracova‑
li  a  konečne  by  nemuseli  vysedá‑
vať v školských laviciach. To je eš‑
te  tá  lepšia  verzia.  No  položme  si 
otázku,  koľko  je  takých,  ktorým 
sa  nechce  ani  pracovať,  ani  učiť. 

Hlúposť a lenivosť je naozaj kritic‑
ká kombinácia. No niekedy máme 
pocit,  akoby  takých  mladých  pri‑
búdalo čoraz viac. Musíme uznať, 
že  rok  čo  rok  sa  študenti  zhoršu‑
jú  a  známky  sú  im  ľahostajnej‑
šie. Veď prečo nie. Aj s trojkami či 
štvorkami sa vymotám na gymná‑
zium.  A  odtiaľ  ma  určite  tiež  prij‑
mú na nejakú výšku. Každá škola 
predsa  chce  prežiť  a  „ja  jej  v  tom 
môžem pomôcť“. Potom bez návy‑
ku  pracovať,  učiť  sa  –  bez  zodpo‑
vednosti, nadávajú na dobu, v kto‑
rej žijú. Milí kamaráti, porozmýš‑
ľajte  nad  tým,  či  naozaj  na  vašom 
vysvedčení  musela  byť  tá  štvorka 
z  geografie  a  trojka  zo  slovenči‑
ny. Porozmýšľajte nad tým, koľko‑
krát ste sa správali ľahostajne a va‑
še známky mohli vyzerať omnoho 
lepšie. Už tu sa môžete učiť k zod‑
povednosti, ktorú budete potrebo‑
vať aj vo vašom ďalšom živote.

Miroslava Hajdučáková 8. A
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Fotoaparát je úžasné zaria-
denie. Dokáže zachytiť krásne 
i smutné okamihy nášho života, 
ľudí i miesta, ktoré sú nám blíz-
ke. „Malá skrinka,“ do ktorej sa 
zmestí tak veľa. 

Fotoaparát  je  dnes  súčasťou 
takmer  každej  domácnosti  alebo 
ho máme aspoň v mobile. Pre na‑
šich  starých  rodičov  nebol  takou 
samozrejmosťou.  Jozef  Nicépho‑
re Niépce so svojim bratom Clau‑
diom,  v  roku  1793  boli  prví,  kto‑
rí  skombinovali  použitie  optické‑
ho  zariadenia.  V  roku  1816  spo‑
lu  skonštruovali  prvý  jednodu‑
chý  fotoaparát  so  šošovkou  a  po‑
kúšali sa o prvé fotografie. Medzi‑
tým vypracoval T.V. Grotthuss te‑
óriu  chemických  reakcií  na  svet‑
lo.  Nicéphore  Niépce  16.  septem‑
bra 1824 vytvoril prvú fotografiu.  
Vyvolanie samotnej fotografie bo‑
la  hotová  alchýmia.  Používala  sa 
na  to  ortuťová  para  či  kuchynská 
soľ.  Z  postriebrenej  alebo  cínovej 
doštičky  pokrytou  vrstvou  asfal‑

tu tak vznikali prvé podoby fotiek.  
Od tej doby prešiel fotoaparát veľ‑
kým  vývojom.  Veľké  cínové  doš‑
tičky  nahradili  filmy,  potom  digi‑
tálne  fotoaparáty,  ktoré  umožňu‑
jú robiť s fotkou rôzne zázraky. Eš‑
te naši rodičia zažili obdobie, keď 
s filmom museli  ísť do fotoslužby. 
Tam im film vyvolali a urobili fot‑
ky. Dnes  si  fotky    môžeme  upra‑
vovať  do  rôznych  podôb,  ukla‑
dať do počítača, sami tlačiť. V po‑
slednom  období  sú  hlavne  me‑
dzi  mladými  ľuďmi  rozšírené  fo‑
tografie „selfie“. Je typ fotografic‑
kého autoportrétu, nadobudnuté‑
ho  z  ruky  za  pomocou  digitálne‑
ho fotoaparátu či chytrého telefó‑
nu. Tento názov sa prvýkrát obja‑
vil  okolo  roku  2005,  no  až  v  roku 
2012  sa  tento  termín  rozšíril  ma‑
sovo. Ktovie, ako sa bude fotoapa‑
rát a fotka vyvíjať ďalej. Veď tech‑
nológie  idú  závratnou  rýchlosťou 
vpred.  No  ich  funkcie  budú  jasné 
– zachytiť prítomnosť a poskytnúť 
ju budúcnosti.

Viktória Maslaňáková, 8. B

Čo mi prezradil starý 
album

Jeden večer som si s rodičmi pre-
zeral starý album. Dozvedel som sa 
z  neho  veľa  nových  vecí. Ako  moji 
starí  rodičia  vyzerali,  ako  sa  oblie-
kali a ako žili. V tej dobe ľudia mali 
iné účesy, inak sa obliekali, mali iné 
autá  a  príbytky.  Všetko  bolo  inak. 

Keď som sa pozeral na fotku môjho 
starého  otca,  zamyslel  som  sa  nad 
tým,  ako  vyzeral,  keď  bol  mladší. 
Všetci mi totiž vravia, že sa naňho 
dosť podobám. Aj ja budem v päťde-
siatke takýto?

Život,  jedinečný, krásny, plný ti-
sícok prianí a túžob, a predsa taký 
nevyspytateľný,  miestami  až  krutý 
zároveň.

Pozerám  a  prezerám,  obraciam 
stránku  po  stránke,  listujem  živo-
tom mojich starých rodičov a zrazu 
bum. Na fotografii sa ocitla osôbka 
v mojej podobe. Rýchlo som utekala 
za svojím deduškom, nech mi niečo 
o  tomto  porozpráva. Ani  zo  sna  by 
mi  nenapadlo,  že  dedkova  mamič-
ka,  teda  moja  prababička  bola  ta-
ká, aká som teraz ja. Malé, strapa-
té, usmievavé dievčatko, ktoré  je  so 
mnou  takmer  identické. Deduško 
mi všetko o tomto porozprával. Keď 
bola  malá,  nemala  to,  čo  mám  te-
raz  ja.  To  nás  delilo  najviac.  Mu-
sela  pracovať  každý  deň,  starať  sa 
o  zvieratká  a  súrodencov.  Všetci  aj 
napriek  zlým  podmienkam  na  ži-
vot vždy držali spolu ako mocná že-
lezná  reťaz.  Tento  príbeh  ma  dojal 
najviac. Dedko mi prezradil, že keď 
aj  on  bol  v  mojom  veku,  vždy  rád 
počúval  babkine  príbehy  z  detstva. 
Kým  som  si  prezerala  fotky,  dedko 
mi rozprával ďalší príbeh. Všetko to 
bolo iba o tom, ako vtedy museli ľu-

dia i deti ťažko pracovať. Ani na je-
dinej  fotke  nebola  babka  v  školskej 
lavici.  Totižto  oni  do  školy  chodi-
li, iba zriedkavo, keď sa dalo. Neve-
dela by som si predstaviť, že by som 
nechodila  do  školy  a  nemala  toľko 
kamarátov. 

Ten  poklad,  ktorý  som  držala 
v  ruke,  by  som  nevymenila  za  nič 
na  svete.  Spomienky  na  moju  pra-
babičku  sú  veľmi  silné.  Ten  malič-
ký  fotoalbum  mi  spríjemnil  chvíľ-
ky s dedkom a jeho príbehy zostanú 
v mojom srdci zapísané navždy. 

Staré  albumy  sú  najvzácnejšie 
dary z minulosti.

Viktória Maslaňáková 8. B

Keď  si  prehliadame  staré  fotky 
a zrazu ma nejaká zaujme, dobre si 
ju  poobzerám.  Zaujímavé  na  tých-
to  fotkách  je,  že  sa  dokážeme  vžiť 
do miesta a zážitku, ktorý na fotke 
prebiehal. Môžeme vidieť ľudí, kto-
rí  nie  sú  medzi  nami.  Niekedy  nás 
zaplavia  slzy  spomienok,  že  týchto 
ľudí  už  nemôžeme  vidieť,  momenty 
znova prežiť.

Matúš Mazurák, 8. B

…aj takto sme kedysi vyzerali, takto sme sa bavili, takto sme sa obliekali... .

Ahojte spolužiaci, chcem 
vám dnes porozprávať o našej 
triednej učiteľke.

Volá  sa  Lenka  Ďubašáková, 
rodným  menom  Nahalková. 
Narodila  sa  28.  júla  v  Liptov‑
skom  Mikuláši  a  tam  aj  vyras‑
tala. Po skončení štúdia, prišla 
pôsobiť do Sihelného, kde sa aj 
vydala. Pred troma rokmi sa jej 
narodil  syn  Peter.  Naša  tried‑
na  rada  číta,  chodí  do  prírody, 
do  kina,  má  rada  ovocie,  rada 
varí,  ale  nerada  pečie.  Keď  bo‑

la malá, mala rada tmavo modrú 
farbu, teraz sa jej páči zelená, žl‑
tá a oranžová. Jej šťastné číslo je 
8.  Má  rada  cestoviny,  kapustni‑
cu, čerstvé pečivo s maslom a pa‑
radajkou. Učí nás anglický jazyk. 
Je  veľmi  dobrá  učiteľka  a  má‑
me  ju  radi. Aj  ona  nás  má  rada, 
a  úplne  najviac,  keď  ju  počúva‑
me. Chcela by ísť s nami na výlet 
do  prírody,  do  divadla,  na  rôzne 
exkurzie. Dúfam, že si to zaslúži‑
me  a  že  budeme  s  ňou  dobre  vy‑
chádzať až do 9. ročníka.

Kristína Chromčáková 5. A

Naša pani učiteľka
7. apríl – DEŇ KRESŤANSKÝCH UČITEĽOV

Tomáš Fernéza 8. B



Sihelník 1 / školský časopis Úsmev12. strana 20. 3. 2015 Z našej tvorby

Patrik Juriťák, 6. B

Adriana Ďubašáková, 6. B

Zoslanie Ducha Svätého, Aneta Žajáková, 6. B

Zázračný rybolov, Anna Chudiaková

Jana Vonsová, 6. B



Sihelník 1 / školský časopis Úsmev 13. strana / 20. 3. 2015Zábava

K Veľkonočnému pondelku patrí aj šibačka a oblievačka.
Tie majú dievčatám priniesť zdravie, šikovnosť a plodnosť. Šibanie korbáčom či oblievanie studenou vodou im zas má zabezpečiť kladné 

vlastnosti na celý ďalší rok. Zároveň tým chlapci prejavujú záujem a uznanie o dievča.  A pokiaľ to mládenci nerobia nejako surovo, v zásade 
má táto tradícia pozitívny význam.

V  minulosti  sa  dievčatá  šiba‑
čom a oblievačom potešili, pretože 
sa verilo, že po vyšibaní budú svie‑
že, zdravé a pekné. 

No  dnes  to  je  už  úplne  inak. 
Dievčatá  sa  skrývajú  pred  chlap‑
cami,  pretože  tí  ich  vyšibú  tak, 
že  na  nohách  majú  samé  modri‑
ny.  A  s  oblievaním  je  to  podobné. 
Dnešná  mládež  nevie,  pokiaľ  sú 
hranice  a  dievčatá  tak  „zlejú“,  že 
sú ešte týždeň choré a chlapci ma‑
jú  z  toho  zábavu.  Naopak  niekto‑
ré  dievčatá  sa  však  šibačom  pote‑
šia a aj ich štedro obdarujú. Väčši‑
nou  čokoládovými  vajíčkami  ale‑
bo inými čokoládovými figúrkami. 
Kedysi  nič  také  nebolo. Dievčatá 
dali  svojim  šibačom    pekné  maľo‑
vané vajíčka – vlastnoručne vyro‑
bené. Niektorí šibači sú dnes takí, 
že sa idú na Veľkonočný pondelok 
opiť. Pretože sa akosi stáva  „nor‑

Anketôčka otvor očká…

Čím obdarujeme tohtoročných kúpačov a šibačov?

málne“, že šibača  ponúkneme al‑
koholom  bez  ohľadu  na  jeho  vek. 
Ja si myslím, že je to úplne zvráte‑
né,  pretože  dievčatá  v  mojom  ve‑
ku, no častokrát i ich rodičia ulie‑
vajú alkohol aj neplnoletým chlap‑
com.  Čo  je  fakt  choré.  Potom  sa 
pekné  zvyky  prevrátia  na  vanda‑
lizmus  a  násilie.  Pôvodný  zvyk  sa 
tratí a nahrádza ho takáto „ožran 
party“. 

V našej ankete sme sa tento raz 
snažili zistiť, ako je to s obdarova‑
ním  našich  kúpačov.  Pýtali  sme 
sa  dievčat,  či  si  vyrábajú  krasli‑
ce, pečú koláče, alebo sa spolieha‑
jú  na  supermarkety.  Prečítajte  si, 
ako to dopadlo.

Mirka: Ja chlapcom podarujem čo-
koládové  vajíčka,  stužky  na  korbáč 
a upečiem nejaké koláče, ale nieke-
dy  ich  obdarujem  aj  vlastnoručne 

maľovanými vajíčkami.
Viktória:  Dám  im  čokoládové  va-
jíčka,  lízatká,  stužky,  cukríky  ale-
bo  koláče.  Tie  pečieme  spolu  s  ma-
mou a sestrou
Zuzka: Ja obdarúvam chlapcov čo-
koládovými  vajíčkami,  stužkami 
a starších bratrancov aj alkoholom 
;),,, nič iné nevyrábam.
Anička:  Obdarujem  ich  čokoládo-
vými  vajíčkami,  stužkami  a  vyrá-
bam  pre  nich  aj  maľované  vajíčka 
alebo pečiem koláče.
Katka: Prvej som dávala čokoládo-
vé vajíčka, no teraz už dávam vypiť , 
a nič nevyrábam.
Ivetka: Klasika – čokoládové vajíč-
ka,  stuhu,  a  keď  prídu  dospelí,  tak 
ich ponúknem aj pohárikom.
Silvia:  Ja  dávam  chlapcom  čokolá-
dové vajíčka a stužky. No zdobím aj 
vajíčka  výšivkovou  technikou  a  pe-
čiem koláče.

Aďka:  Niektorým  dám  peniaze, 
iným  vajíčka,  alebo  koláče,  či  chle-
bíčky.
Ivana: My  doma  pečieme  a  zdobí-
me  vajíčka.  Kúpačom  ponúknem 
však aj čokoládové vajíčka.
Natália: Kúpačom priviažem stuž-
ku na korbáč a dám im čokoládové 
vajíčko. Vajíčka nezdobíme.

Po tomto prieskume sme zisti-
li, že aspoň troška zachovávame 
tie pôvodné tradície. Dievčatá  aj 
v dnešnej dobe vyrábajú vajíčka, pe-
čú  koláče.  Nájdu  sa  aj  také,  čo  kú-
pačom ponúkajú alkohol, ale chvá-
labohu, je ich dosť málo. 

Dúfajme, že aj počas tohtoroč-
ných sviatkov zvíťazí váš zdravý 
rozum Prajem vám požehnané veľ-
konočné sviatky a dievčatám veľa 
slušných kúpačov.

M. Chudjáková 9. A

Na začiatok by sme vás chceli privítať v našej novej rubrike ,,Pe-
čieme s Úsmevom“. Pravidelne vám budeme prinášať jednoduché 
recepty, ktoré zvládne každý z vás. Našim prvým receptom sa stal 
veľkonočný baranček. Všetko sme dôkladne nafotili a spísali do re-
ceptu. Nech sa páči.

Pečieme s ÚSMEVOM

Potrebujeme
1  šálka  polohrubej  múky,  1  šál‑
ka  hladkej  múky,  1  šálka  práš‑
kového  cukru,  1  šálka  mlie‑
ka,  1  šálka  oleja,  1  vajíčko  a  pol 
prášku do pečiva, tuk na vymas‑
tenie  formy,  barančekovú  formu 
a ozdoby.

Dlhé chvíle čakania si môžeme 
skrátiť  oblizovaním  misky,  oddy‑
chom alebo upratovaním.

5. Nakoniec  barančeka  opatr‑
ne  vyberieme  a  necháme  trošku 

2. Dôkladne rozmixujeme.

3.  Formu  na  barančeka  vymastí‑
me a vysypeme múkou.

4. Do formy nalejeme cesto 
a dáme upiecť. Pečieme asi 45 mi‑
nút pri teplote 180 stupňov.

vychladnúť.  Pri  vyberaní  z  formy 
dbáme na to, aby sa nerozpadol.
6. Barančeka  posypeme  cukrom 
a ľubovoľne vyzdobíme.

Zábava

Postup 
1. Všetky  suroviny  dáme  postup‑
ne  do  misky.  Nakoniec  pridáme 
prášok do pečiva.

Takto vyzeral náš finálny vý-
sledok.

Dobrú chuť.
Miroslava Hajdučáková 8. A
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Matúš Mazurák, Mirko Ďubašák, 8. B
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V R E S K A Č I A T K O K E L

R Y B Á R I Č I A R A M L Ú I

J S V E A K Á O Ž A B A O K S

A A T Ľ V S B K Z T Ú P L U M

B K R U A Ú R N R D Ú A A K Y

L N U R Ž H O A O I O H Č U D

O I Ž A R K K A Z C E B O Č L

Ň H A K D E Y T A I P K A K O

O A U T O O V A J Í Č K A A R

P O S T E Ľ M R A K Y M Y K K

O V E Ľ K Á N O C Z Ž T S A V

N A D A U K A V A A I R L L E

A O J D E B K O Ž A A Á O V T

P E S L U CH A D L Á K V V N Y

O O M V O Ň A V K A R A O E A

B N K O S Ť Ť U Ž U V A Č K A

OSEMSMEROVKA

KAČIATKO,  JAR,  VEĽKÁ  NOC,  VAJÍČKA,  KORBÁČ,  ZAJAC,  VO‑
ŇAVKA, STUŽKY, TRÁVA, OZDOBA, VODA, KUKUČKA, HÚSKA, 
KOHÚT,  JABLOŇ,  PES,  KVETY,  POSTEĽ,  KOŽA,  RUŽA,  KOSŤ, 
ŽUVAČKA, SLOVO, ŽIAK, KOLÁČ, MYŠ, KNIHA, AUTO, OPONA, 
KRAVA, KRV, ČIARA, ON, SOB , SĽUB, ONA, SLÚCHADLÁ, RAK, 
VLAK, NADAUKA, NOS, KAVA, SYR, LIS, RYBÁRI, ŽABA, MAPA, 
RIEKA, REV, MRAKY, KAZ, ŽUŤ, OAZY

Sabína Mácsodiová, Diana Kutláková, 5. A

Predám za polovičnú cenu úplne ne-
použitý, čistý notový zošit.
Zn: Po 5 rokoch ako nový.☺

***
Vymením  sestru  za  akýkoľvek  iný 
otravný prostriedok.
Zn: Skôr než sa zbláznim!

***
Kúpim vysvedčenie so samými je.
Zn:  Nechcem  stráviť  zvyšok  života 
pod mostom.☺

***
Predám  päťky  topánky  na  osmič-
ku nohu.
Zn.: Prsty vonku.

VTIPNEJŠÍ vyhráva
Predám ojazdený snowboard.
Zn.: Druhá lyža mi ušla….

***
Predám šialenú kravu.
Zn.: Nedá sa dojiť, ale je s ňou prča.

***
Vymením sekundové lepidlo za troj-
sekundové.
Zn.: Nestíham lepiť!

***
Predám ozdobený stromček z minu-
lého roka. 
Zn.: Smrek.

Žiaci 5. B

• Einstain – vymyslel vraj zákon 
o gravitácii
• Plebelcov si žiaci premenovali 
na pleckajcov
• Goliáš (GOLIÁN) – je generál 
SNP
• Vojna o Cecíliu (SICÍLIU)
• K. Kolumbus sa plavil na lodiach, 
ktoré sa volajú kvadrunty.
• Význam SNP vidia deviataci 

v tom, že sme sa pripojili na stranu 
Rakúsko-Uhorska
• Červená armáda bola označená 
červeným krížom
• Známe firmy sú: BAŤA, ŠKODA, 
STOLWERK, FIDORKA
• Konštantín Veľký vykúpil kresťa-
nov Milánskym Egyptom
• Stoky = kúpaliská
Spracovala Diana Kutláková, 5.  A

Aj toto sme povedali na dejepise

Príchod jari


