
 Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv.  apoštola Pavla v Sihelnom č. 1/2017

Školský spravodaj

Úvodník
Opäť Vás chcem s radosťou privítať pri čítaní nového čísla časo-

pisu ÚSMEV. Nový rok 2017 sa rozbehol rýchlym tempom. Ani sme 
sa nenazdali a už začal štvrtý mesiac – apríl. Máme za sebou pol-
ročné vysvedčenie, jarné prázdniny, obdobie pôstu. Konečne sme sa 
po tuhej zime dočkali jari a krásnych veľkonočných sviatkov – Pá-
novho Zmŕtvychvstania. Práve v tomto období sa Vám chceme pri-
hovoriť naším  Úsmevom. Chceme Vám priblížiť, ako sme sa v ško-
le mali, čo všetko sme zažili, čo nás zaujalo. Opäť sa pokúsime zosu-
marizovať udalosti predchádzajúcich dní. Dočítate sa o súťažiach, 
ktoré v škole prebiehali a o aktivitách, ktoré spájajú na triednic-
kých hodinách žiakov, pri príležitosti Jubilejného roku sv. Marti-
na. Nebudú chýbať ani články o koncertoch a besedách. Niečo rých-
le a veľkonočné sme sa snažili vykuchtiť pre kúpačov. Samozrej-
me sa pochválime úspechmi žiakov a zabaviť sa môžete pri osem-
smerovke a hlavolamoch. Veríme, že to všetko bude pre Vás pú-
tavým čítaním a s úsmevným Úsmevom zaplníte veľkonočný čas.

Všetkým prajem požehnané čítanie.
Šéfredaktorka Erika Vonšáková, 9. B, usmevczs@gmail.com

POĎME SPOLU KU FATIMSKEJ 
PANNE MÁRII
Rok 2017 je pamätným rokom storočnice fatimských zjavení Panny Márie.

Pred sto rokmi neďaleko ma‑
lého portugalského mestečka Fa‑
tima v údolí Cova da Iria sa trom 
ďeťom – 10‑ročnej Lucii, 9‑roč‑
nému Františkovi a 7‑ročnej Hya‑
cinte – v roku 1917 šesťkrát, pravi‑
delne raz za mesiac, počnúc od 13. 
mája a končiac 13. októbra, zja‑
vovala sa Panna Mária. V tých ča‑
soch vrcholila prvá svetová vojna. 
V cárskom Rusku sa dostali k mo‑
ci boľševickí  revolucionári a ná‑
sledne vznikol ateistický soviet‑
sky zväz. V deň prvého zjavenia 
13. mája 1917 bola nedeľa. Pan‑
na Mária sa im zjavila okolo jednej 
hodiny popoludní. Prišla obleče‑
ná v bielom skvejúcom sa šate. Po‑
vedala deťom, že prichádza z ne‑
ba, a chce, aby vždy trinásteho dňa 
v mesiaci prichádzali sem, a to po‑
čas šiestich mesiacov po sebe. De‑
ťom spočiatku nik neveril, no pri 

Ukazuje ľudstvu cestu, ako krá‑
čať k svätosti. Priblížila duchov‑
né prostriedky, ktoré napomáha‑
jú polepšeniu človeka i sveta. Sú 
to najmä: svätá spoveď a sväté pri‑
jímanie počas prvých sobôt v me‑
siaci, modlitba posvätného ružen‑
ca a rozjímanie nad ružencový‑
mi tajomstvami s úmyslom odči‑
niť urážky, ktorými ľudia urážajú 
Pána Boha a Nepoškvrnené srd‑
ce Panny Márie. Preto sa aj žiaci 
našej školy vždy 13. dňa v mesia‑
ci modlia svätý ruženec v kapln‑
ke. Modlitbou chcú vyprosiť po‑
žehnanie nielen pre seba ale i ce‑
lý svet.

Okrem týchto stretnutí v kapln‑
ke sa deti všetkých tried môžu za‑
pojiť aj do súťaže o Panne Márii. 
Prebieha od januára do júna, má 
šesť kôl. Deti odpovedajú na otáz‑
ky o Márii a správne odpovede 

odovzdajú vždy do 16. dňa v me‑
siaci do krabice na hlavnej chodbe.

Po každom kole sa uskutoční 
žrebovanie. Tí žiaci, ktorí odpove‑
dia správne v 5. kolách, postupujú 
do veľkého žrebovania o hlavnú ce‑
nu, ktorá bude výhercovi odovzda‑
ná v júni. Chceme všetkých do tej‑
to súťaže povzbudiť a nezabudnite, 
13. sa stretneme v kaplnke.

Žaneta Mazuráková, 9. A

poslednom zjavení spoza mrakov 
vykuklo slnko. Krátko nato sa stal 
zázrak nazývaný „tanec slnka“, 
ktorý videli všetci prítomní. Úpl‑
ne jasné slnko sa začalo točiť a me‑
niť rôzne farby. Rýchlo rotujúce sa 
slnko akoby padalo na zem a ľudia 
sa báli. Úkaz trval asi 10 minút. 
Zjavenie sa skončilo tak, že na po‑
zadí upokojeného  slnka sa zjavila 
Panna Mária. Panna Mária nalie-
havo žiadala, aby sa všetci polep-
šili, lebo ak neprestanú hriechmi 
urážať Boha a robiť si navzájom 
zle, príde iná vojna, horšia ako je 
táto prebiehajúca. 

A žiaľ naplnilo sa aj varovanie 
Božej matky. Prvá svetová vojna 
sa skončila a po nej prišla ešte hor‑
šia – druhá svetová vojna, lebo ľu‑
dia nezačali žiť lepšie.

Posolstvo Matky Božej Fatim‑
skej je plné materinskej lásky. 
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ROK SVÄTÉHO MARTINA 
V minulom čísle sme vás informovali o začiatku Roku svätého Matrina. V dnešnom vám chceme priblížiť, ako 
napredujeme v spoznávaní tohto svätca a aké aktivity nám k tomu pomáhajú.

V prvom rade sú to detské sväté 
omše, ktoré slúži náš duchovný otec 
Ľuboš Šípoš. Ten nám v kázňach za‑
každým priblíži nejakú časť zo živo‑
ta tohto svätca. Svoje rozprávanie 
doplní aj rôznymi obrázkami, ktoré 
nám pomôžu ľahšie si zapamätať je‑
ho život.

Ďalšími krokmi, prostredníc‑
tvom ktorých ho spoznávame, sú 

aktivity, ktoré každý mesiac plníme 
ako trieda. Venujeme sa im na tried‑
nických hodinách. Začali sme krát‑
kymi básničkami, v ktorých sa pre‑
mietol svätcov život. V januári sme 
v počítačovom programe vytvára‑
li návrh jeho erbu. Február patril 
modlitbe. Spoločne sme do nej vlo‑
žili svoje priania i ďakovania. Keďže 
marec je mesiac knihy, túto myšlien‑

ku sme spojili i s Martinom. Vyrába‑
li sme originálnu záložku do knihy. 
V apríli sa chystá veľké maľovanie. 
Žiaci budú mať namaľovať svätca 
a výjav z jeho života.

Všetky naše práce sú uverejnené 
na internetovej stránke školy. Nie‑
koľko z nich vám predstavujeme 
i v našom časopise.

Svätý Martin (1. B)
Pane Ježišu, na príhovor svätého Martina Ťa pro‑
síme, aby sme boli vzorní kresťania podľa svätého 
Martina, ktorý sa ako malý chlapec nebál postaviť 
za Tvoje meno a vytrvalo hájil svoju vieru. Amen

MODLITBY Svätý Martin (2. B)
Svätý Martin, patrón náš, vo dne v noci si nás stráž, by sme nikdy 
nezblúdili, na správnu cestu sa vždy vrátili a s tvojou pomocou svoj život 
Bohu zasvätili. Daj by sme chudobným pomáhali a svojím bohatstvom 
sa nechvastali. Svojimi dobrými skutkami duchovnú kyticu uvili, 
s ktorou sa neskôr v nebi pred Bohom postavili. V modlitbe nám silu 
daj, v pokušeniach i trápeniach nám pomáhaj. Za to všetko ďakujeme 
a s pokorou sa k tebe utiekame. Daj by sme sa dobrými stali a spolu 
s tebou sa v nebi radovali. Amen

Svätý Martinovi (4. A)
Svätý Martin, ďakujeme ti zato, že si nám ukázal 
svoju pevnú vieru v Boha. Daj, prosíme, aby aj 
naša viera bola silná. Svätý Martin, ty si pomohol 
žobrákovi  a podelil si sa so svojím plášťom. Daj, 
prosíme, aby sme sa aj my vedeli podeliť a všímali 
si potreby blížnych. Svätý Martin, bol si dobrým 
človekom a kresťanom. Daj, prosíme, aby sme aj 
my boli dobrí kresťania, mali pokoj v srdci a šírili 
ho do sveta.Svätý Martin, oroduj za nás.

Svätý Martin (6. B)
Pane Ježišu, ďakujeme Ti za svätého biskupa Martina z Tours. Prosíme 
Ťa, milosrdne zhliadni na nás, aby sme pocítili jeho ochranu od Zlého. 
Ochraňuj utrápených, chudákov a väzňov, aby aj oni prijali Jeho lásku. 
Daj, nech nás privinie pod svoj plášť a nech nás na svojom bielom koni 
vovedie do neba. Na jeho príhovor milosrdne prosíme aj za našu diecézu. 
Amen

Svätý Martin (9. B)
Martin z Tours bol biskupom,
a vždy dobrým človekom.
Bol patrónom vojakov, aj  kováčov,či žobrákov.
Otec ho prihlásil do vojska,
no nikdy mu nechýbala k ľuďom láska.
Keď išiel na koni, stretol žobráka
a dal mu polovicu svojho plášťa.
Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš,
na druhý deň bol v meste pokrstený.
Ľudia chceli, aby bol biskupom,
skryl sa, no našli ho husaím gagotom.
Neskôr bol vysvätený za biskupa,
svoje sídlo si založil pri rieke Loira. 
Bol veľmi dobrým poradcom,
a hodne pomáhlal týmto spôsobom ľuďom.
Zvyšok svojho života spal na holej zemi,
 a keď zomrel, bol tam veľký chrám jemu zasvätený.

Svätý Martin (8. B)
Svätý Martin z Tours červený plášť má a všetkým ľuďom vôkol veľmi rád pomáha.
Na bielom koni prichádza, a chce nás oddeliť od diabla, ktorý nás zvádza.
Každý deň sa modlieval aj keď dlhú cestu mal a na vieru nikdy nezabúdal.
Keď sa deň zatmieval, Martin sa so žobrákom zhováral.
Duchom Svätým ho požehnal a kus plášťa mu daroval.
Žobrák šťastný úsmev dal a potom sa rozplakal.
V spánku sa mu sen sníval a Ježiš v ňom prebýval.
 S kusom plášťa Martina Ježiš sa vňom ukrýva.
Utiahol sa na kraj lesa do samoty, kde žil v pokoji, skromnosti a svätosti.
Biskupom sa nechcel stať, ku husiam sa šiel schovať,
husi ho však prezradili, za biskupa ho zvolili.
Všetko čo mal ľuďom z lásky obetoval. 

BÁSNE O SV. MARTINOVI

Svätý Martin (9. A)
Svätý Martin, patrón náš,
Ty vždy ochraňuješ nás.
Ochraňuj nás v každom čase,
bez rozdielu na to aké je počasie.
Zľúutúval si sa nad žobrákmi,
aj keď nad svetom viseli mraky.
Statočne si sa zriekol polovice plášťa,
aby chudák prežil v čase dažďa.
V tvojom sne Pán Ježiš oblečený v plášti,
zjavil sa, aby poďakoval sa ti.
Ráno si sa prekvapený prebudil,
aby si skutok viery učinil.
Oddane si sa k viere prihlásil,
ktorú si krstom spečatil.
Neskôr si túžil kňazom sa stať,
a Boh chcel zeba ešte niečo viac mať.
Ľudia z teba biskupa chceli,
a biele húsky ťa prezradili.
My 9.A za patróna ťa máme,
k tebe sa dennodenne pri písomkách utiekame.
Zostať ty stále našim ochrancom,
a maj nás aj na strednej škole pod palcom.

ERBY SV. MARTINA

ZÁLOŽKY

Viktória Ďubašáková, 5. A
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Pôstna krabička Rwanda  Uganda

Aj tohtoročný pôst sme začali veľkým pomáhaním malými centami. 
Pýtate sa, ako to myslím? 

níka kampane je 5‑ročný chlapec 
Maniriho z Rwandy. O tejto kraji‑
ne nám prišli porozprávať aj mladí 
dobrovoľníci zo Slovenskej kato‑
líckej charity. Maniriho tvár zdo‑
bila krabičku, ktorá bola v každej 
triede. Slúžila ako pokladnička, 
do nej sme vhadzovali centíky.

Druhý projekt, Tehlička pre 
Afriku, organizujú Saleziáni don 
Bosca od roku 2013. Spočíva‑
la v tom, že si žiaci počas veľkých 
prestávok kupovali malé tehlič‑
ky v cene 0,25 centov. Tehličky 
s označením triedy lepili na pla‑
gát, ktorý predstavuje školu v Juž‑
nom Sudáne.

Naša pôstna pomoc

K 31. marcu, keď sme uzatvára‑
li naše číslo časopisu, suverénne 
v tomto projekte viedla 4. A trieda. 
Tá mala zakúpených a nalepených 
vyše 100 tehličiek.

V Pôstnej krabičke sa dovte‑

dy podarilo vyzbierať vyše 120 €. 
Ako to vyzeralo na konci pôstne‑
ho obdobia vás budeme informo‑
vať v ďalšom čísle časopisu.

Všetkým Pán Boh zaplať.
Natália Pientáková 4. A

Uganda a Rwanda sú dva vnútrozemské štáty východnej Afriky. Ho-
vorí sa im aj Krajiny tisícich vrchov.

Uganda a Rwanda

plné tanca a spevu. Všetko nosia 
na hlavách alebo odvezú na bicyk‑
li. Sú veľmi prítulní, majú sa všet‑
ci radi. Do malého autobusu sa 

dokáže natlačiť toľko ľudí, že si to 
bežný Slovák ani nevie predstaviť. 
Hlavne, že sa všetci odvezú. Niko‑
mu tlačenica neprekáža. Mnoho 
vecí robia presne naopak ako my. 
Napríklad rátajú od malíčka, nie 
od prsta, kamaráta volajú k sebe 
tak, akoby mu kývali. Dobrovoľní‑
ci sa stretli aj s množstvom smut‑
ných príhod. Práve oni sú tí, kto‑

rí im dávajú jedlo a ošetrujú ich. 
Väčšina chodí bez topánok, nabo‑
so. No ich nôžky zožierajú červí‑
ky. Oni im ich vyberajú a ošetrujú. 
Deti sú im veľmi vďačné.

Práca dobrovoľníkov je naozaj 
veľmi náročná, no na druhej stra‑
ne i krásna, lebo pomáhajú blíž‑
nemu.

Ninka Kolčáková 4. A Takto sa obliekajú malé Afričanky

V našich vreckách sa vždy náj‑
du malé centíky. Síce majú malú 
hodnotu, no keď sa všetky spoja, 
môžeme nimi pomôcť deťom z Af‑
riky. Tie nemajú všetko to, čo má‑
me my. Deti  z tretích krajín si tak 
môžu vďaka nám zakúpiť  školské 
potreby, oblečenie a chodiť do ško‑
ly. My sa zároveň učíme pomáhať 
a myslieť na druhých. Zriekneme 
sa sladkostí, učíme sa pôstu.

Tak ako aj po iné roky, aj v tom‑
to pôstnom období sa škola zapo‑
jila do projektu Pôstna krabička 
a Tehlička pre Afriku. Pôstnu kra‑
bičku organizuje Slovenská kato‑
lícka charita. Tvárou šiesteho roč‑

Prišli nám o nich 13. februára 
porozprávať Zuzka a Martin, dob‑
rovoľníci zo Slovenskej katolíc‑
kej charity. Chceli nám tak priblí‑

Dňa 7. februára sa v našej škole 
konal výchovný koncert.

Boris Letrrich, spevák skupiny 
AYA, spolu so svojimi kamarátmi 
– hudobníkmi prišli deti upozor‑
niť na drogy a problém separova‑
nia. Žiakov 1. stupňa svojimi pies‑
ňami upozornil na problém s od‑
padom, separovaním a recyklo‑
vaním. Deti si mohli poučné pes‑
ničky zaspievať s kapelou, pre‑
tože texty piesní boli premietané 
na plátno. Zároveň ich dopĺňali 
i vtipné obrázky a videá.

Druhý stupeň mal koncert s ná‑
zvom „13. komnata“. Bol zamera‑
ný na drogy. Pred trinástou kom‑

natou bolo dvanásť dobrých kom‑
nát, do ktorých smieme vstúpiť: 
priateľstvo, láska, rodina, seba‑
úcta, šport, umenie, príroda, hu‑
mor, cestovanie, vzdelanie, hu‑
manita, česť a spravodlivosť. 
No trinásta komnata je zakáza‑
ná. Do nej patrí: alkohol, cigare‑
ty, drogy, zlí ľudia, internet, ktorý 
mnohí v dnešnej dobe nevedia po‑
užívať.

Svet drog, teda 13. komnatu, 
nazvali hudobníci „čiernou die‑
rou“. Je v nej len chlad a tma.

Každý z nás má ale v živote 
možnosť vybrať si tie správne vy‑
svietené dvere, kde nikto nevy‑
montoval žiarovky, aby sme oslep‑

li a nevypol kúrenie, aby sme stuh‑
li a padli. Teda môže otvoriť pr‑
vých dvanásť dverí.

Kto otvorí tieto dvere a vkročí 

Trinásta komnata

Výchovný koncert

dnu správnou nohou, nemá chuť 
a ani potrebu nazerať do zakáza‑
nej, trinástej komnaty.

Denisa Špigurová, 5. A

žiť, ako a komu po‑
máhame v projek‑
te Pôstna krabička.

P o r o z p r á v a ‑
li nám rôzne zážit‑
ky a ukázali rôzne 
fotografie a videá. 
Najviac nás poba‑
vilo video, na kto‑
rom deti z Ugandy 
spievali slovenskú 
pesničku Sedem‑
desiat sukieň ma‑
la. Títo ľudia veľmi 
radi spievajú a tan‑
cujú. Dokonca aj 
ich sväté omše sú 
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Dňa 25. januára sa v našej škole 
uskutočnilo Pasovanie prvákov. 
Na úvod pani riaditeľka prvákov 
a ich rodičov privítala.

AKO DEVIATACI PASOVALI PRVÁKOV

Po príhovore mali deviataci pri‑
pravený program. Začal sa roz‑
právkou o Hlúpom Janovi, ako 
hľadal princeznú. Prváci pozor‑
ne počúvali, pretože vedeli, že ich 
čaká ich prvá úloha, Tá  spočívala 
v tom, že každý prvák dostal kar‑
tičku, na ktorej bol príklad a musel 
ho vyrátať. Keď už vedel výsledok, 
kartičku položil na správne číslo. 
Po úspešnom vyrátaní príkladov 
si dali menší oddych a zaspieva‑
li spoločne pesničku s názvom Sl‑
niečko sa zobudilo. Program po‑

kračoval ďalej a prváčikov čaka‑
la druhá úloha, tiež matematic‑
ká. V nej museli prváčikovia ská‑
kať po koberci, na ktorom boli čís‑
la v poradí od 1 do 6. V tretej úlo‑
he museli poskladať rozstrihaný 
obrázok apoštola Pavla. Správne 
vyriešenými úlohami sa dostali až  
k princeznej Olívii a čakala ich po‑

sledná úloha, zarecitovať jej bás‑
ničku. Nakoniec sľubom potvrdili, 
že budú vzornými žiakmi a celé to 
spečatili svojím odtlačkom prsta. 

Na záver ich „Hlúpy Jano“ pa‑
soval za oficiálnych žiakov Cirkev‑
nej základnej školy v Sihelnom.

Erika Vonšáková, 9. B

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom pre nový škol-
ský rok 2017/2018 BUDE 20. APRÍLA 2017 OD 13 00 V PRIESTOROCH ZÁKLADNEJ 
ŠKOLY. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Je potrebné priniesť si 
so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

20. 4. 2017 od 13 00 hod.
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Deň 25. január sme opäť prežili výnimočne. Tento deň naša škola 
slávi odpust. Je to sviatok Obrátenie svätého Pavla, a to pre nás zna-
mená, že zažijeme niečo výnimočné, zaujímavé a poučné.

vali a na jej tele sa začali zjavovať 
stigmy, ktoré jej spôsobovali veľkú 
bolesť. Od Boha dostala dar stre‑
távať sa s mŕtvymi, kvôli čomu sa 
v pätnástich rokoch musela pod‑
robiť exorcizmu. Prijala ho s poko‑
rou. Dokázalo sa, že Natuzzu ne‑
ovládajú zlí duchovia. Chvíľu na to 
dostala požehnanie od sv. Tomá‑
ša Akvinského. V roku 1938 za‑
čala krvácať na miestach, kde mal 
Ježiš rany. Na obväzoch a vrec‑
kovkách, ktorými jej utierali krv, 
sa zobrazovali podoby Ježiša, Má‑
rie, svätých a modlitby v rôznych 
jazykoch. Tieto obväzy sú dodnes 
zachované v Pavarati, jej rodnom 
mestečku. Natuzza dostala aj dar 
bylokácie, čo jej umožňovalo byť 

Odpust s Natuzzou Evolo

na viacerých miestach zároveň. 
Po sviatosti birmovania oznámi‑
la Panna Mária Natuzze, že preži‑
je zdanlivú smrť. V podvečer toho 
istého dňa upadla na sedem hodín 
do stavu letargie, počas ktorej ma‑
la víziu nového kostola v Pavara‑
ti. Biskup poslal Natuzzu do psy‑
chiatrickej nemocnice. Krvácania 
pokračovali aj na psychiatrii a sa‑
mi doktori nepoznali ich príčinu. 
Mysleli si, že by si mala Natuzza 
založiť rodinu. Aj napriek tomu, 
že sa vydala a mala časom päť de‑
tí, mystické stavy u nej neprestali. 
Nastal deň, kedy sa splnili Máriine 
predpovede o novom dome a kos‑
tole Nepoškvrneného Srdca Pan‑
ny Márie, Útočiska duší. Cirkevná 
vrchnosť začala na Natuzzu me‑
niť názor a pre jej pokoru a odda‑
nú vieru ju začali akceptovať. Pred 
jej domom sa každý deň zhromaž‑
ďovalo množstvo ľudí, noviná‑
rov a fotografov. Zomrela 1. no‑
vembra 2009. Na jej poslednú roz‑
lúčku sa prišlo rozlúčiť približne 

50‑tisíc veriacich, stovky kňazov 
a päť biskupov. Biskup Luigi Ren‑
zo počas homílie potvrdil, že prí‑
tomnosť toľkých biskupov a kňa‑
zov je znakom uznania svätosti 
života a neobyčajných chariziem 
Natuzzy.

Veľmi vrúcny vzťah mala s pát‑
rom Piom, chodila ku nemu 
na spoveď. Privádzala k nemu 
mládež. Raz sa mu spovedala, že 
nedokáže zvládnuť výchovu svoj‑
ho syna Antónia. On jej však po‑
vedal, že práve on má z jej detí naj‑
lepšie srdce. Prichádzali za ňou 
i ľudia s prosbou, aby im zisti‑
la ich diagnózu, pretože lekári si 
nevedeli poradiť. Keď sa jej pýta‑
li, ako zistila, akú majú chorobu, 
odpovedala im, že nie je vzdelaná 
a o zdravotnom stave človeka jej 
vždy povie anjel strážny, ktorého 
má každý nad pravým ramenom. 
Často za ňou chodili i kňazi. Tých 
hneď spoznala podľa toho, že mali 
anjela na ľavej strane.

Bianka Mácsodiová 5. A

Odpust s Natuzzou Evolo

Duchovný otec Pavol Hucík prišiel 7. marca žiakom našej školy po-
rozprávať o nebezpečenstve a rizikách mágie, prekliatia a liečiteľ-
stva na naše životy.

rie je Harry vykreslený ako nevin‑
ný chlapec. No ako náhle postupne 
sledujeme ostatné časti, zisťujeme, 
že Harry vlastne patrí k tým zlým 
a je jedným z tých, ktorí sú posad‑
nutí Voldemortom. Vidieť to i pri 
boji Voldemorta s Harrym. Keď sa 
stretnú ich čarovné paličky a po‑
vedia zaklínadlá, nikto nevyhráva, 
obaja sú teda diabli. Ďalej sa tu Vol‑
demort označuje ako niekto, ko‑
ho meno sa nesmie vysloviť. V sta‑
rom zákone nemohli Židia vyslovo‑
vať meno Boha. Tým pádom sa te‑
da Voldemort stavia na úroveň Bo‑
ha, čo je zlé. Postavy, ktoré v knihe 
vystupujú, majú mená podľa diab‑
lov. Čarovné zaklínadlá a formulky, 
ktoré postavy v knihe vyslovujú, sú 
vlastne skutočné zaklínadlá. Všet‑

ci, čo počuli aspoň raz o Harrym 
Potterovi vedia, že má na čele jazvu 
v tvare blesku. Vo svätom písme sa 
v Evanjeliu podľa Lukáša 10, 18 pí‑
še: „Videl som satana padať z neba 
ako  blesk.“ Tento verš hovorí Ježiš 
učeníkom. Tým sa Harry stotožňu‑
je so satanom. V celej knihe vlastne 
nenájdeme pozitívnu postavu. Po‑

POZOR na Harry Potera

Pavol Hucík: „Keď vtáčka lapajú…“

stavy z knihy sú spútané bielou má‑
giou a izolované od rodín štúdiom 
na internátnej škole.

Takže, milí žiaci, pozor, aby 
sme čítaním takýchto kníh nepri‑
tiahli na seba kliatbu, ktorá nám 
môže začať spôsobovať telesné 
i duševné problémy.

Anton Kutlák 8. B

Inak to nebolo ani tento raz. 
Učili sme sa iba tri hodiny. Potom 
sme mali besedu s vdp. Martinom 
Kolejákom, ktorú sme zakončili 
svätou omšou. Prišiel nám poroz‑
právať o najväčšej súčasnej  mys‑
tičke z Talianska, Natuzze Evolo.

Natuzza sa narodila 23. au‑
gusta 1924 v mestečku Paravati 
v Kalábrii. Spolu s dvomi mladší‑
mi bratmi prežila chudobné ťažké 
detstvo. Napriek tomu, že nemoh‑
la Natuzza chodiť do školy, s ra‑
dosťou vždy pomáhala tým, čo to 
potrebovali. Od šiestich rokov ma‑
la výnimočný dar vidieť Pána Ježi‑
ša, Božiu Matku, anjelov a svä‑
tých. Spočiatku to tajila. Rozho‑
vory s Máriou a Ježišom pokračo‑

Svoje rozprávanie začal rôz‑
nymi trikmi. Napríklad sme mali 
uhádnuť  čísla, na ktoré myslí. Tý‑
mito trikmi nám chcel ukázať, ako 
ľahko sa dokážeme nechať okla‑
mať. Pokračoval v názornej ukáž‑
ke nerozvážnosti ľudí. Ukázal to 
na klietke a vtáčikovi – keď vtáčka 
lapajú, pekne mu spievajú. Vtáčik 
bude dovtedy chodiť na zrno, kým 
nestratí plachosť a potom sa stáva 
ľahkou korisťou. A tak je to aj s na‑
mi ľuďmi. Všetky nebezpečenstvá 
sú skryté a my namiesto toho, aby 
sme sa ich pokúsili nájsť, radšej sa 
na svet pozeráme cez ružové oku‑
liare. Teda vidíme na celej veci len 
to dobré a nevšímame si to zlé. Film 
Harry Potter bol jeden z príkla‑
dov. Na začiatku tejto filmovej sé‑
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Každý piatok sa teším na poobedie. Nie preto, že budem mať voľno, 
lebo končí školský týždeň, ale preto, že idem liezť na lezeckú stenu.

Boulder stena

lách zábavným. V súčasnosti zís‑
kava veľkú popularitu hlavne u za‑
čínajúcich lezcov, najmä kvôli svo‑
jej nenáročnosti na vybavenie 
a skúsenostiam, ktoré môžu ná‑
sledne využiť na skalách. Pôvodne 
to bol len tréningový plán horolez‑
cov. Ako samostatnému športu sa 
boulderingu začalo venovať v 50. 
rokoch 20. storočia. Často pripo‑
mína gymnastiku. Umožňuje roz‑
voj špecifických svalových skupín. 
Je bohaté na silové gymnastic‑
ké kroky, precvičuje chrbát, šiju, 
spevňuje a tvaruje svaly. Učí pre‑

cízne presúvať ruky a i malá chy‑
ba a nedostatočná sústredenosť 
ukončí vaše lezenie pádom. Preto 

neváhajte a vyskúšajte si aj vy ad‑
renalín lezenia.

Emma Kutláková, 6. B 

Posvätenie novej boulder steny

Dňa 20. februára sa žiaci našej školy opäť zišli na Biblickom karnevale.

Spoznali by ste piatakov?

Teraz ešte o to viac, že po jar‑
ných prázdninách ku veľkej lezec‑
kej stene pribudla menšia, boul‑
der stena. Čo to vlastne je boulder 
stena? Je to stena, ktorá sa najviac 
podobá skalám. Slúži k tréningu 
skalného lezenia. Meria približ‑
ne 5 metrov. Lezie sa na nej bez 
istenia, niekoľko metrov nad ze‑
mou a na zemi sú položené žinen‑
ky. Slangové označenie „bouldro‑
uky“ je z anglického výrazu boul‑
dering, čo po slovensky znamená 
balvan. Vynašli ho Briti a konkrét‑
ne John Gil urobil lezenie po ska‑

Tohtoročná téma bola Podo‑
benstvo alebo postavy z podo‑
benstiev. V telocvični sa zišli: an‑
jeli, zvieratká, svätci, Božie milo‑
srdenstvo a Milosrdní Samaritáni. 
Podobu Božieho milosrdenstva 
stvárnili prostredníctvom kolek‑

Biblick ý karneval
tívnej masky druháčikovia. Druhú 
kolektívnu masku vytvorili piata‑
ci, oni boli Milosrdní Samaritáni. 
Masky tancovali, bavili sa a šan‑
tili. V tanci ich vyzvŕtali dievčatá 
z 8.  A. Odmenené boli všetky deti. 

Bianka Mácsodiová, 5. A

Dievčatá  z  8. A  pripravili  pre  všet-
kých veselé súťaže
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O tom, že marec je mesiacom kníh si určite počul. Ale vieš, prečo sa 
knihy spájajú práve s týmto mesiacom?

hu Mateja Hrebendu o šírení kníh 
plnia knižnice. Do mesiaca kni‑
hy vhodne zapadol aj týždeň slo‑
venských knižníc, ktorý sa pravi‑
delne koná posledný marcový týž‑
deň. Cieľom tejto akcie je pripo‑
menúť, že aj kniha má svoje miesto 
v období techniky. Práve vtedy sa 
v našej knižnici „hľadal“ najkrajší 
žiacky čitateľský denník a súťažilo 
sa v hlasnom čítaní.

Tento mesiac sa v našej škole 
konala aj najstaršia recitačná sú‑
ťaž Hviezdoslavov Kubín. Víťazi 
nás reprezentovali v okresnom ko‑
le 28. marca v Námestove.

Nezabúdajme, že kniha pre‑
chádza nevyhnutným vývojom 
od rukopisu, cez tlač, až k čita‑

Víťazi  školského  kola,  ktorí  nás  28.  marca  reprezentovali  v  okresnom 
kole.  Zľava  Kristína  Kuráková  –  7. B,Marta  Kekeláková  –  8. A,  Anna 
Chudjáková – 8. A, Anetka Pindjaková – 3. A, Kristína Pindjaková – 4. B, 
Peter Tarčák – 6. A.

Najkrajší čitateľský denník majú Jakub Vonšák 7. B a Tamara Vronková 4. A

Víťazi hlasného čítania v 2. kategó-
rii.  Zľava  M.  Kovaliček,  7. A  –  3. 
miesto,  v  strede  K.  Stašová,  7. A  – 
2.  miesto,  1.  miesto  patrí  A.  Žaja-
kovej, 8. A

teľovi. Nie je podstatná jej podo‑
ba, ale význam, ktorí mala v his‑
tórii a má aj v súčasnosti pre či‑
tateľa. Ale dnes, keď môžeme  

VŠETCI čítať bez zábran, je smut‑
né, že uprednostňujeme iné lá‑
kadlá, ako sú „knihy“.

Emma Kutláková, 6. B

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

Najväčšie knihomoľky – Terézia Batešková,4. A a Nikola Masničáková z 8. B

Súťaž prebiehala od polovice 
októbra minulého roku do 1. feb‑
ruára. Do súťaže sa zapojilo 37 de‑
tí a spolu prečítali vyše sto kníh.

„Žiaci boli zo začiatku veľmi vy-
naliezaví,  najskôr  siahali  po  kni-
hách, ktoré boli tenšie alebo po ko-

Našli sme školských knihomoľov

Začiatok histórie kníh sa spá‑
ja s históriou prvých starovekých 
civilizácií. Knihy menili svoju po‑
dobu od hlinených tabuliek, pa‑
pyrusových zvitkov, pergameno‑
vých kódexov až po súčasnú pa‑
pierovú formu. Čítanie v minulos‑
ti bolo privilégiom len vzdelaných 
a vysoko postavených ľudí, zvyčaj‑
ne mužov.

Za najväčšieho zberateľa kníh 
považujeme Mateja Hrebendu 
Hačavského. Narodil sa aj zomrel 
v marci. Práve preto je marec me‑
siac knihy. Hoci bol slepý, natoľko 
miloval knihy, že sa mu stali osu‑
dom. Zbieral staré spisy, rukopi‑
sy a zachraňoval ich. Zaslúžil sa, 
že aj nevzdelaní a chudobní ľu‑
dia spoznávali knihy. Dnes už úlo‑

Takto sme v minulom čísle začí‑
nali článok, v ktorom sme vás in‑
formovali o súťaži, ktorej cieľom 
je nájsť najväčšieho školského či‑
tateľa. Po prečítaní knihy z knižni‑
ce stačilo len podľa pokynov vypí‑
sať čitateľský lístok, prípadne na‑
kresliť obrázok a odovzdať ho tam. 

MAREC – MESIAC KNIHY

Víťazi hlasného čítania. Zľava M. Ju-
rášová, 4. A – 2. miesto, v strede Da-
niela Mlynarčíková, 4. B – 1. miesto, 
Robko  Romaňák,  2. A  –  3.  miesto

miksoch či básňach. No potom, ak 
chceli  byť  najlepší,  museli  siah-
nuť aj po viacstranových publikáci-
ách,“ povedala nám pani učiteľka 
Kutláková, ktorá súťaž organizu‑
je. Najviac sa do súťaže zapájali tí 
menší, z ročníkov 1. – 4. Z tých‑
to detí získala titul Knihomoľ Te‑
rezka Batešková zo 4. A. Prečíta‑
la 12 kníh. Zo starších žiakov bo‑
la za najlepšiu čitateľku vyhláse‑
ná Nikola Masničáková z 8. B. Tá 
prečítala za necelé štyri mesia‑

ce šesť v priemere tristo strano‑
vých kníh.

„Možno  si  poviete,  že  tieto  čís-
la  nie  sú  vysoké,  no  i  tak  sme  radi, 
že aspoň na chvíľu sa nám podarilo 
odtrhnúť deti od počítačov a mobi-
lov a ponoriť ich do sveta fantázie,“ 
zhodnotila súťaž pani učiteľka.

Aj keď má školská knižnica na‑
plánované ďalšie aktivity, k tejto sa 
určite plánuje vrátiť. Deti sú zveda‑
vé, či bude druhé kolo a môžu sa za‑
pojiť. Emma Kutláková, 6. B
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V marci sa žiakom našej školy podarilo vybojovať viacero úspechov.

sol Detský divadelný súbor Go‑
ralček pod vedením pani učiteľky 
Hajdučákovej. Žiaci hrali predsta‑
venie Malý princ. Oceneniu sa veľ‑
mi tešili, keďže bolo ťažké zladiť 
aktivity detí so skúškami.

Peter Perveka a Matej Piták 
zo 6. B a Natália Brišáková z 8. A zas 
vysúťažili 2. miesto v Biblickej 
olympiáde. Pripravovala ich pani 
učiteľka Marušáková.

Úspechy sme žali i v matemati‑
ke. K 4. miestu sa „prerátal“ Peter 
Pilátik (5. A) v Pytagoriáde. 

Dňa 28. marca v okresnom ko‑
le recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín získala Cenu poroty Anič‑
ka Chudjáková z 8. A.

Posledným veľkým marco‑
vým úspechom bolo 1. miesto 

ŠKOLA MÁ ĎALŠIE ÚSPECHY

Kri stiána Grobarčíka 
(9. A) v medzinárod‑
nej súťaži Leonardo. 
Súťaž sa konala v Ma‑
kowe Podhalanskym 
v Poľsku pod záštitou 
Združenia Babia hora 
a združenia z Poľska.  

Je to vedomostná sú‑
ťaž, v ktorej súťažiaci 
musia mať široké vedo‑
mosti z viacerých ved‑
ných odborov. Zača‑
la sa písomnou časťou 
a úspešní riešitelia po‑
stúpili do ústnej časti. 
Spomedzi slovenských 
žiakov postúpil ako 1. 
do finále. V celkovom 
hodnotení získal ko‑
nečné 7. miesto. 

Víťazom blahoželáme!
-red-

Tohtoročná zima bola super. 
Prvý sneh prišiel v októbri a dr-
žal sa do polovice marca. Mohli 
sme sa dosýta vyšantiť.

Možností bolo naozaj mnoho, 
sánkovačka, lyžovačka, stavanie 
snehuliačikov. Dňa 20. januára 
sme si sneh užili aj my, deti z 1. – 
4. ročníkov.

Naše pani učiteľky nám 
za školou pripravili bláznivú 
sánkovačku. Deti si priniesli sa‑
ne, boby, taniere a šanteniu ne‑
bolo konca‑kraja. Na kopci sa 
hmýrilo množstvo detí, ktoré si 
užívali rýchlu jazdu i súťaže pri‑
pravené pani učiteľkami. Šan‑
tenie sme zakončili pretekmi 
na klzisku.

Všetci sa parádne vybláznili 
a s vyštípanými tváričkami beža‑
li domov na teplý čajík.

Monika Jurášová, 4. A

Sánkovačka
Keď sme prišli do školy po via-
nočných prázdninách, pani uči-
teľka Kakačková nám oznámila 
radostnú správu.

Ideme na lyžiarsky výcvik 
do Krušetnice na sedačkovú lanov‑
ku! Takmer všetci sme boli prekva‑
pení a plní očakávaní, lebo sme tam 
ešte nikdy neboli. Takže hneď 23. 1. 
2017 sme vyrazili. Najskôr sme do‑

stali pokyny, ako sa správať, čo ro‑
biť,  potom nás rozdelili do skupín 
a mohli sme začať. Svah bol per‑
fektne pripravený, lanovka fungo‑
vala naplno a my sme skúšali svo‑
je lyže a schopnosti. Skoro všetkým 
nám to šlo pekne, dokonca aj vari‑
li celkom dobre, proste atmosféra 
na jednotku. Ani sme sa nenazdali 
a prišiel piatok. Boli sme radi, že sa 
nikomu nič nestalo, ale neradi, že 
už bol koniec. Máme pekné zážit‑
ky a všetci už vieme dobre lyžovať.

Kristína Chromčáková, 7. A

Lyžiarsky výcvik

Žiackym perom

Odštartovala to Ninka Kolčáková 
(4. A), naša žurnalistka, ktorá v celo‑
slovenskej literárnej súťaži Poetic‑
ký Púchov získala krásne 1. miesto. 
Napísala báseň o ročných obdo‑
biach. Tento nápad  vznikol práve 
vtedy, keď sme do tohto čísla pripra‑
vovali rubriku Anketôčka otvor oč‑
ká. Ninka mala vtedy napísanú bá‑
seň o jari a pani učiteľka Kutláková 
navrhla, aby dorobila ešte ďalšie roč‑
né obdobia. A podarilo sa. Báseň si 
môžete prečítať v našom časopise, 
samozrejme pri ankete.

Svoj výtvarný talent ukázala 
v súťaži Valentínka Monika Jurá‑
šová (4. A), ďalšia naša malá žur‑
nalistka. Získala 3. miesto. V tej‑
to súťaži získala Cenu poroty aj 
získala Ninka Kolčáková.

Krásne 3. miesto si z Divadel‑
ných dní v Dolnom Kubíne prinie‑

Svetový deň bez mobilu sa každoročne pripomína 6. februára. Z ruky ho už takmer nepúšťame, nevy-
píname ho ani v noci. Mobily sa stali každodennou súčasťou nášho života. Nahrádzajú nám knihy, novi-
ny, MP3 prehrávače. Výrazne zmenili komunikáciu medzi ľuďmi a ovplyvnili vzťahy ľudí. Ľudia sa me-
nej rozprávajú, strácajú osobný kontakt a menej si všímajú okolie.

re strávia na mobile hodinu a pol 
denne.

Toto nadmerné používanie 
smartfónov má aj negatívne ná‑
sledky. Koncentrácia ich ener‑
gických vĺn ma vplyv na ovzdu‑
šie i zdravie ľudí, ale hlavne obrov‑
ské ekologické dopady. Problém 
je v tom, že ľudia neustále menia 
mobilné telefóny väčšinou len pre‑
to, že chcú lepší. Tým sa hroma‑
dí množstvo nevyužitých mobilov 
a veľa ich namiesto v zbernom dvo‑
re končí v bežnom odpade. A to má 
následky na podzemné vody, pôdu 
i ovzdušie. A tip čo robiť so sta‑
rým mobilom? Ak nefunguje, tak 

ho odvezte do zberného dvora a tie 
funkčné môžete dať na charitu.

A ako to s dňom bez mobilu 
dopadlo na našej škole? 
Prostredníctvom školského rozhla‑
su nás pani učiteľka Rusinová vy‑
zvala, aby sme skúsili tomuto dňu 
venovať pozornosť. Našou úlohou 
bolo nastaviť si v mobile pripomien‑
ku, že nasledujúci deň strávime bez 
mobilu. Následne sme v triedach 
urobili malý prieskum, ako sa to 
komu podarilo. Žiaci prvého stup‑
ňa sa držali celkom dobre. To preto, 
že takmer polovica opýtaných mo‑
bil nemá, nepotrebuje ho. A druhý 

stupeň? Tu to bolo veru horšie. Nie‑
ktorí  piataci a šiestaci to, ako sa po‑
vie, dali. No starší značne zaostá‑
vali. Na otázku,  či vydržali deň bez 
mobilu, len záporne a zahanbene 
krútili hlavou. Našli sa samozrej‑
me i takí, čo sa tvárili, že nič také 
sa v rozhlase nehlásilo. Na deň bez 
mobilu sme sa nezabudli opýtať ani 
pani učiteliek. No ony s tým prob‑
lém vôbec nemali. Milí mladí pria‑
telia, berme si z nich príklad. 

Natália Fernézová, 9. B

DEŇ BEZ MOBILU. DÁ SA TO EŠTE

„Otec“ tohto dňa, francúz‑
sky spisovateľ Phil Marso napí‑
sal prvú knihu o mobile už v ro‑
ku 1999. O 5 rokov napísal ďalšiu, 
v ktorej humornou formou pouka‑
zoval ako mobil zasahuje do všet‑
kých zákutí ľudského života. A tiež 
začiatkom 21. storočia prišiel 
s myšlienkou, že by sme mali as‑
poň jeden deň v roku mobilné tele‑
fóny odložiť a uvedomiť si skutoč‑
né hodnoty života.

Podľa prieskumu agentúry 
TNS, trávia mladí ľudia vo veku 
od 16 – 30 rokov na mobile až 22,4 
hodiny týždenne. Ale ani star‑
šie ročníky nezaháľajú. V prieme‑
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Dnes by sme zrejme ódy podob‑
ného charakteru neskladali a slo‑
venčinu považujeme už za úplnú 
samozrejmosť. Cesta k takejto sa‑
mozrejmosti však nebýva vždy ru‑
žová. Pripomenúť nám to má Me‑
dzinárodný deň materinského ja‑
zyka.

Deň 21. február je totiž od roku 
1999 vyhlásený UNESCOm a Or‑
ganizáciou spojených národov 
(OSN) za Medzinárodný deň ma‑
terinského jazyka. Tento deň nám 
má pripomenúť jednak dôležitosť 
vlastnej rodnej reči, ktorá je kul‑
túrnym dedičstvom každej kraji‑

ny, ale poukázať i na „farebnosť“ 
svetovej „jazykovej palety.“

Ak by sme sa ale vybrali hľadať 
prvotné stopy, smerujúce k vyhlá‑
seniu tohto sviatku dostali by sme 
do Ázie, presnejšie do Bangladé‑
ša a roku 1952. Práve tu sa 21. feb‑
ruára 1952 odohrala demonštrá‑
cia mladých študentov žiadajú‑
cich uznanie bengálčiny ako jed‑
ného z národných jazykov v Pa‑
kistane. Verejná prezentácia tejto 
myšlienky sa však skončila streľ‑
bou polície.

Ani naša materčina to veru ne‑
mala také jednoduché a na ceste 

svojím formovaním sa ju čakalo 
niekoľko míľnikov a kto vie možno 
ju ešte i niekoľko čaká.

No a práve deň, akým je Medzi‑
národný deň materinského jazyka 
je tu na to, aby nám pripomenul, 
že ten Cyril a Metod, Anton Ber‑
nolák, Ľudovít Štúr a ďalší, to ne‑
boli len notoricky známi páni z fo‑
tografií v literatúre či dejepise, ale 
osobnosti, vďaka ktorým si aj tá 
naša slovenčina našla, hoci malič‑
ké, ale predsa miesto na tej spomí‑
nanej palete jazykov.

„Ó mojej matky reč..."
„…je krásota, je milota…“ Takto 

nejako sa ďalej vo svojej básni 
o rodnej reči vyznával Hviezdo‑
slav. My nemusíme ani skladať 
oslavné rýmy, nemusíme ani me‑
morovať všetky životopisné údaje 
národovcov. Stačí ak budeme ja‑
zyk, v ktorom sme vyslovili naše 
prvé slová, považovať za ten naj‑
krajší a nezanevrieme naň.

Veď aj keď sa múdro hovorí, že 
koľko rečí vieš, toľkokrát si člove‑
kom, materinský jazyk je predsa 
len jeden.

Takže odložiť prekladové slov‑
níky, ide sa trénovať ľúbozvučné 
de, te, ne, le. :‑)

Mňa kedys zvádzal svet
21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

„…reč, ktorú z domu vieš, ó jak je lichá!“ Kto by nepoznal slová básne P. O. Hviezdoslava, v ktorej sa okrem iného vyznával aj z lásky k rodnému jazyku.

-red-

Narodil sa chlapec. Jeho 
prvý plač vyjadroval neistotu, 
no potom však započul niečí 
hlas. Ozvalo sa nežné „ahoj“. 
Chlapča stíchlo. Chcelo zistiť, 
čo toto „zaklínadlo“ znamená.

Práve v tomto momente za-
čala rásť jeho láska k slovenči-
ne a miestu, v ktorom sa ocitlo.

Narodil sa chlapec
Chlapec rástol. Spoznával 

a učil sa nové čarovné slovká: 
láska, rodičia, priatelia, neha, 
príroda, miluj, pomôž, neubli-
žuj, uč sa, spoznávaj… A on sa 
učil a spoznával.

Raz k nemu prišla mama. 
V ruke držala knižku, otvori-
la ju a začala čítať. V chlapco-

vej malej  hlávke začali víriť ne-
skutočné príbehy. Zlých dra-
kov potrestali rytieri, ježibaby 
prekabátil múdry Janík, Jan-
ko Hraško našiel svojich rodi-
čov…

Inokedy prišiel otec, a ten 
držal v rukách ešte väčšiu kni-
hu. Bol v nej celý svet a niekde 
v strede malá bodka, jeho ro-
disko, jeho domov, jeho Slo-
vensko.

Postupne ako chlapec rás-
tol, začal chápať súvislosti. 
Zistil, že to, čo čítala mama 
sa spája s tým, čo mu ukazo-
val otec. Naučil sa čítať, písať 
a pozorne načúvať okoliu. Za-
čal sa rozvíjať v tom, čo mu 
bolo dané v detstve, v láske 
k svojmu kraju, k jazyku, kul-
túre i zvykom. Má rád sloven-
činu i Slovensko.

Marek Fernéza, 9. B

Už ako malá som snívala, že 
sa stanem novinárkou. Budem 
bývať v malom útulnom bytí-
ku, z ktorého každé ráno vy-
razím za svojou prácou plnou 
nových dobrodružstiev. S ve-
kom sa sny a ideály menia, no 
tento sen vo mne pretrváva.

Mojou prvou rubrikou v pre-
stížnych slovenských novinách 
či časopise by bolo Slovensko. 
Bola by to téma, ktorá by ma ži-
vila určite niekoľko rokov. Veď 
Slovensko je také jedinečné.

Začala by som od dobrôt, 
ktoré mi pripomínajú detstvo, 
no milujú ich i starí. Nie je to 
nič iné než naše sladkosti. Veď 
rozmanitosťou a neopakovateľ-
nosťou chutí slovenských čo-
koládok nás rodičia, starí rodi-
čia či súrodenci dokázali vždy 
podplatiť. Určite by jedna dve 
nechýbala ani v mojej kabel-
ke, keď sa podujmem spracovať 
ďalšie zaujímavosti. Druhou  té-
mou by určite bola naša príroda 
a majestátne Tatry. Toľkokrát 
ospevované   slovenskými bás-
nikmi a stále majú čo povedať 
a ponúknuť. Ktorýkoľvek po-

Keď raz budem novinárkou 
tok, rieka, kopec má svoju po-
vesť. V nich sú zachytené i naše 
hrady, zámky a starobylé mestá. 
Skrývajú kus histórie a osudy 
panovníka, ktorý sa svojím ko-
naním podieľal na fungovaní 
tejto krajiny. Mnohé z nich sú 
zapísané v UNESCO.

Pri potulkách by som načú-
vala reči a zvykom Slovákov. 
Každý región má totiž svoje 
osobité nárečie a zvyky, kto-
ré si starostlivo udržiava a pri-
pomína. Jedinečné kroje, vý-
šivky, modrotlač, hudobné ná-
stroje ako sú gajdy či fujara 
prezentujú Slovensko v tom 
najlepšom svetle. A to by boli 
moje ďalšie námety na články.

Nezabudla by som ani 
na významné osobnosti, ktoré 
sa tu narodili a svojim umom 
a schopnosťami túto malú kra-
jinu zviditeľnili či zviditeľňujú 
a prispievajú k jej rozvoju.

Všetko by som to samozrej-
me písala ľubozvučnou sloven-
činou, ktorá to nie vždy mala 
ľahké. O jej postavenie a po-
užívanie museli naši dejatelia 
viesť neľahké boje. Určite by 

som sa v niektorých číslach ve-
novala aj tejto téme.

Vďaka Bohu podarilo sa a ja 
som hrdá, že tu môžem po slo-

vensky snívať sen o tom, ako 
raz  budem písať veľké články 
o Slovensku.

Natália Fernézová,9. B



Sihelník 1 / školský časopis Úsmev10. strana 7. 4. 2017 Školský spravodaj

Tohtoročná zima sa nám ukázala ako naozaj mocná pani. Prvý sneh 
napadol už začiatkom októbra a postupne ho pribúdalo a pribúdalo.

dy za posledné roky. Teplome‑
ry vtedy klesali pod ‑30 0C. V ta‑
kýchto mrazoch to nemajú ťaž‑
ké len ľudia ale i zvieratká. Pre‑
to v nás skrsla myšlienka pomôcť 
im. Do školy sme priniesli záso‑
by z našich pivníc a na hodinách 
občianskej výchovy sme z nich 
vytvorili chutné pohostenie pre 
lesné zvieratká. Z cvikle, jabĺ‑
čok, mrkvy a iných dobrôt sme 
povykrajovali rôzne tvary, uvia‑
zali ich na špagátiky a poveša‑
li na stromčeky v neďalekom le‑
se. Stromčeky nielen dobre vy‑
zerali, ale iste i dobre chutili, le‑
bo o týždeň už na nich nevise‑
la žiadna dobrota. Veľmi nás to 
potešilo. V tejto aktivite chceme 
i naďalej pokračovať, lebo to vy‑
zerá tak, že zima sa s nami ešte 
nechce rozlúčiť.

AKO SME V LESE POMÁHALI

Takto chutne sme ozdobili kríkyDiana Kutláková, 7. A

Naše ôsmacke vyučovanie 21. februára 2017 spestrila beseda s Ing. Michalom Kozoňom, pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR.  
Dozvedeli sme sa podrobnejšie informácie o Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava.

Horná Orava je jedna zo 14 
chránených krajinných oblastí 
na Slovensku. Za chránenú ob‑
lasť bola vyhlásená v roku 1979 
a jej rozloha je 58 738 hektárov.  
Nachádza sa v najsevernejšej čas‑
ti Slovenska. Jej najvyšším bo‑
dom je Babia hora. 

Je rozdelená do 4 zón, z kto‑
rých každý stupeň ma inú ochra‑
nu. V zóne A platí najprísnej‑

KRÁSA HORNEJ ORAVY

Ing. Michal Kozoň nám porozprával o krásach Oravy

Svetový deň vody oslavujeme každoročne 22. marca. Tento deň 
sme si pripomenuli aj vysielaním v školskom rozhlase.

Vznikol na podnet Organizá‑
cie spojených národov. Jeho cie‑
ľom je upriamiť pozornosť sve‑
tovej verejnosti na vodu, ktorá 
je pre život na Zemi nenahradi‑
teľná a zasahuje do všetkých sfér 
života.

Voda – zlúčenina dvoch ply‑
nov – kyslíka a vodíka, kvantum 
modrého elementu, ktoré spá‑
ja ľudí na celom svete. Je to ne‑
nahraditeľný základ života. Vďa‑
ka nej sme tu, vďaka nej existu‑
jeme. Je dobrým pomocníkom 
všetkých ľudí. Vďaka vode oceá‑
nov, morí , riek, ktorá spája kon‑
tinenty, štáty, krajiny, môžu jed‑
notlivé národy spolupracovať, 

navzájom obohacovať svoje kultú‑
ry a rozvíjať priateľstvo aj napriek 
hospodárskym, politickým a so‑
ciálnym rozdielom. Nikto na ce‑
lom svete nemá takú silu ako vo‑
da, ktorá dokázala spojiť ľudí, aby 
sa začali starať o jej ochranu a čis‑
totu, o jej racionálne využitie. Ak 
porozumieme jazyku, ktorým sa 
voda k nám prihovára, určite sa 
budeme k nej správať ohľadupl‑
nejšie. Svetové zásoby pitnej vo‑
dy totiž pomaly ale isto dochádza‑
jú. Napadlo už niekomu dnes sa 
uskromniť, aby zajtra mohol žiť? 
Bez vody neprežijú zvieratá, rast‑
liny ani ľudia. Bez vody nikto a nič.

VODA NÁS SPÁJA 

Svoju silu naplno preukáza‑
la začiatkom januára, keď po sil‑
nom snežení padli kruté mra‑
zy a prekonali teplotné rekor‑

ší 5. stupeň ochrany. V tejto zó‑
ne je zakázané vykonávanie akej‑
koľvek hospodárskej činnosti. 4. 
stupeň ochrany platí pre zónu B. 
Je tam obmedzené vykonávanie 
hospodárskej činnosti. V zóne 
C platí 3. stupeň ochrany. V tej‑
to zóne sa vykonáva lesohospo‑
dárska a poľnohospodárska čin‑
nosť na princípoch trvalej udrža‑
teľnosti. Poslednou zónou je zó‑
na D. Tu je možný rozvoj akti‑

vít človeka pri rešpektovaní prí‑
rodných daností a zachovaní prí‑
rodnej rôznorodosti, krajinnej 
štruktúry a špecifických foriem 
osídlenia.

Na záver bol priestor aj pre na‑
še zvedavé otázky, prostredníc‑
tvom  ktorých sme si mohli upres‑
niť niektoré fakty.

Karol Vonšák, 8. B

Pokračovanie – s. 11

P O Z O R ! ! !  A J  V  T O M T O  Š K O L S K O M  R O K U  S E P A R U J E M E ! ! !
Tetrapaky, plechovky, papier, elektrospotrebiče, baterky môžeš priniesť do školy  

na vyhradené miesta, prípadne triednym učiteľom!!!
NAJLEPŠÍCH „ZBERAČOV“ ČAKÁ OPÄŤ NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA ODMENA!!!

EKO
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Je súčasťou prírody, je súčasťou 
ekosystému a jej ochrana je veľ‑
mi dôležitá. V súčasnosti dochá‑
dza k veľkému znečisteniu vody či 
už v moriach alebo riekach. Príči‑
nou je nadmerná produkcia od‑
padkov a vypúšťanie škodlivých 
látok do vody. Mnohokrát pritom 
dochádza k úhynu rastlín a živo‑
číchov a k znečisteniu zdrojov pit‑
nej vody.

Pitná voda je pritom veľkým 
darom, ktorý u nás máme. Sta‑
čí otočiť kohútik a už tečie. Ve‑
ľa ľudí na svete však nemá také 
šťastie. Voda je na prvom mies‑
te medzi najzdravšími potravina‑
mi sveta. Mala by byť súčasťou pit‑
ného režimu každého z nás. Takis‑
to pravidelná hygiena a umývanie 
rúk môžu vo veľkej miere prispieť 
k nášmu zdraviu.

Karol Vonšák, 8. B

NAŠE NAJ…

Včelárstvo má veľmi staroby‑
lý pôvod. Prvú zmienku o včelá‑
rení na našom území zaznamenal 
grécky filozof Priscus, ktorý pri‑
šiel v roku 448 s posolstvom cisá‑
ra Theodósia ku húnskemu vodco‑
vi Attilovi, napísal: „Z dedín nám 
prinášali ľudia potravu, namiesto 
obilia proso a namiesto vína med, 
tak menujú to obyvatelia týchto 
miest“. Priscus vtedy slovenské 
slovo med pogréčtil na medos.

Aj keď všade počuť, že tomu‑
to koníčku sa ľudia venujú čoraz 
menej a že kvalitný slovenský med 
nahrádzajú kadejaké „atrapy“ zdá 
sa, že v našej dedinke to tak nie je. 
Pri prechádzke po nej sme nara‑
zili na viacero včelínov. Jeden je 
hneď neďaleko našej školy a vlast‑
ní ho pán Milan Gura. Veľmi rád 
a ochotne nám porozprával o svo‑
jom koníčku. Keď sme k nemu pri‑
šli, práve vytínal kríky okolo vče‑
lína. Vysvetlil nám, že pri vetre by 

konáre búchali na včelín a to by 
včely vyrušovalo.

Včeláriť začal pred piatimi rok‑
mi. Inšpiroval ho k tomu veľký roj 
včiel, ktorý okolo neho preletel, 
keď bol v práci v Martine. Odvtedy 
ho včely fascinujú a stali jeho ko‑
níčkom.

Na jar, keď je minimálne 12 stup‑
ňov, sa musí vykonať prvá prehliad‑
ka včelstiev. Keby sa vykonávala pri 
menšej teplote a úľ by sa otvoril, vče‑
ly by mohli zamrznúť. Ďalej sa mu‑
sia vydezinfikovať medníky a plo‑
diská. Dezinfikujeme ich každo‑
ročne. Dezinfekcia prebieha tak, že 
na drevenú kozu položíme úľ a opá‑
lime ho plameňom z plynového ho‑
ráku, pričom sa roztaví vosk a pro‑
polis, ktorý musí byť všetok zoškra‑
baný. Rovnako postupujeme aj pri 
veku a dne úľa. Táto metóda je zá‑
rukou budúceho včelstva. Príprava 

rámikov je veľmi jednoduchá. Jed‑
noducho na rámik položíme me‑
dzistienku a pomocou akumulá‑
tora nahrejeme drôtik, ktorý me‑
dzistienku roztaví. Drôtik nám tú‑
to medzistienku nesmie roztrhať, 

a preto sa musí nahriať len trošku.
Zdalo sa nám, že je hotová al‑

chýmia. No pán Milan nám pre‑
zradil, že ak to robíme s láskou 
a chuťou, nie je to nič ťažké.

Všetci určite poznajú kuklu, 
ktorou sa včelári chránia pred vče‑
lím bodnutím. Nás však ešte za‑
ujímalo, aké náradie je potrebné 
na prácu so včelami.

Pán Gura nám ukázal dymák, 
ktorým sa včely omámia, aby tak 
nebodali. Keď chcete zväčšovať úľ, 
tak vám treba aj sieťky na matky, 
aby vám neprechádzali z jedného 
úľa do druhého.

Ďalej je potrebný štetec, ktorý 
treba pravidelne dezinfikovať lie‑
hom. Ten sa používa na včely, aby 
sa poometali z rámika. Rámiky sa 
potom dajú do medometu. To je ná‑
doba, v ktorej sa točením odoberá 
med z rámika. Ale o tom už v budú‑
com čísle.

Albert Einštain v roku 1921 povedal, že ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života. Práve 
preto sme sa v našej pravidelnej rubrike rozhodli venovať tomuto malému, nenápadnému, no veľmi usilovné-
mu stvoreniu, akým sú včely. Chceli by sme sledovať ich život a prácu včelárov počas roka.

Včielky, včely, včeličky Včelárstvo – (1. časť)

Anton Kutlák, 8. B

Matej Kovaliček, 7. A

Dokončenie – s. 10
Bociany
Na jar veľká paráda,
bocian na zem zosadá.
Komíny si hľadajú,
na nich hniezda stavajú.
Ak sa na ne pozrieš zblízka,
hniezdo majú ako miska.
Otec, mamka a ich deti
slnko im do domčeka svieti.
Noty vôbec neznajú 
i tak krásne klopkajú.
Na ten ťukot hlasný krátky,
nachytajú všetky žabky.
Kto sa schovať nestačí,
bude sedieť v pekáči.
Bocian ocko zhíkne:
„Žienka, deti, rodina 

už sa nesie hostina.“
Tak sa všetci dobre majú,
na jeseň však odlietajú.

Denisa Špigurová, 5. A

Včelín pána Milana Guru

Základná výbava včelára
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Kedysi neboli mobily, počítače a televízne vysielanie bolo obmedze-
né. Deti trávili svoj voľný čas vonku pri rôznych hrách.

te aj tak unudený tínedžer vezme 
zo sebou mobil a namiesto toho, 
aby sa hýbal doň ťuká. Uniká mu 
čaro okolia a uniká mu aj čaro 
priateľstva. Mnohí sa totiž ne‑
dokážu z očí do očí s druhým po‑
rozprávať a nieto ešte dohodnúť 
na nejakej hre. Akosi lepšie to 
ide cez média. A to je zlé! Mož‑
no by stačila aj menšia rodičov‑
ská kontrola, pretože my, mladí, 
sme často ľahko ovplyvniteľní 
a nevieme rozlíšiť tú tenkú hra‑

Poďme sa hrať vonku
…kolo sa nám polámalo…

…zlatá brána otvorená…A teraz sa ozdobíme venčekmi

Aj bez mobilu sa dokázali do‑
hodnúť, kedy a kde sa stretnú, čo 
budú robiť. Z ulíc a lúk sa ozý‑
val detský krik. Hrali sa rôzne 
hry, naháňačky schovávačky, pa‑
ličky, guľky, bicyklovali sa, hrali 
sa loptové hry. Hurhaj utíchal až 

Diana Tatiana Vronková

za súmraku, keď rodičia zvolávali 
deti do postelí. 

Dnes je to naopak. Rodičia 
musia svoje deti vyháňať od po‑
čítačov a telky, aby sa išli hrať 
von na čerstvý vzduch. A to si eš‑

nicu medzi prospešným a škod‑
livým.

To, že hra a pobyt na čerstvom 
jarnom vzduchu je super sme si 
vyskúšali aj my, siedmaci. Jed‑
no poobedie sme odložili mobily 
a na vlastnej koži sme si vyskúša‑
li, aká je to zábava hrať sa hry, aké 
sa hrali naše mamy a otcovia. Za‑
spievali sme si, vyšantili sme sa 
a pritom sme sa aj dobre zabavili.

Diana Kutláková, 7. A
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Z  V Ý T VA R NE J  T VOR BY  NA ŠICH  ŽI A KOV

Sára Balcerčíková
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ČARO ROČNÝCH OBDOBÍ

1. miesto v celoslovenskej 
súťaži Poetický Púchov

Jar
Pozrela som z okienka,
kukla na mňa snežienka.
Slniečko sa zobudilo,
i trávičku rozmrazilo.

Lúka žiari farbami,
láka včielky kvietkami.
Aj stromy sa radujú,
že im vtáčky spievajú.

Chrobáčiky behajú,
niečo pod zub hľadajú.
Malé žabky v rybníčku,
spievajú jarnú pesničku.

Leto
Keď sa slnko dvíha vyššie
a keď dni sú čoraz dlhšie,
privíta nás leto,
každý o tom vie to.

Bicykle a kolobežky,
vyťahujú deti všetky.
Bazéniky plné vody,
to detičkám neuškodí.

Na prechádzke do lesa,
všetky hríby traste sa.
Košíčky si naplníme,
jahôdkami nasýtime.

Jeseň
Radujú sa všetky deti,
pozrite sa, šarkan letí.
Oranžový, červený,
to sú farby v jeseni.

Vtáky na juh odlietajú,
jabĺčka nám dozrievajú.
Zo stromov už lístie padá,
so sestrou sa s ním hrám rada.

U dedka a babičky,
vykopeme zemiačky.
Pozbierame kapustičku,
vytrháme i mrkvičku.

Zima
Padá sniežik veru dosť,
všetkým deťom pre radosť.
Hurá, je tu sánkovačka
aj veselá guľovačka.

Tri gule si urobím,
snehuliaka postavím.
Dám mu šál a gombičky,
na ruky rukavičky.

Keď je vonku fujavica,
do izbičky schovám líca.
Vezmem knižku, macíka,
k tomu čaj do hrnčeka.

Nina Kolčáková, 4. A

Si pre mňa najkrajšie stvorenie na svete.
Si tá jediná zo všetkých, ktorú som si vybral.
Si pre mňa najkrajší kvietok na šírej lúke,
Si pre mňa diamant, ktorý zvonku sa ligoce
A vnútro je bohaté…

Ako vnímajú lásku naši ôsmaci 
a deviataci

Dám Ti modré z neba, pôjdem s Tebou na kraj sveta.
Dám Ti celé srdce svoje, Ty si vezmi zas to moje.

Chcem muža, na ktorého sa budem môcť spoľahnúť.
Chcem ruky, čo sú ako štít, ktorý chráni.

Nechcem modré z neba ani hviezdny prach – stačí, že mám teba na perách.
Nechcem toho veľa, nemusíš sa báť, iba kúsok tvojej lásky a srdiečka mať.

Ty kvietok farebný,
Tvoj pohľad dôverný.
Tvoje oči žiaria čistotou,
Tvoja duša zasa pokorou.
Tvoje ruky vedia objímať,
Tvoje srdce chce mi vernosť dať.

Keď si nežný ako malé dieťa,
keď mi je ľúto, že objať nesmiem Ťa,
keď pri smiechu žiari Ti tvár, chápem,
že si pre mňa ten najcennejší dar.

Moje srdce bije len pre Teba, láska moja.
Nikto iný ho nebude vlastniť, len Ty.
Si pre mňa jediná, láska moja,
Nech srdcia naše sa nežne spoja.

Jarná príroda

ný a lahodný štebot sa rozlie‑
ha po celej krajine. Prvé jarné 
kvietky sa prebúdzajú zo zim‑
ného spánku a spestrujú svoji‑
mi lupienkami zelené lúky, le‑
sy, záhrady. Jar prináša na tváre 
ľudí úsmev, spokojnosť, smiech 
a radosť zo života.

Celé toto ešte dotvára jarný 
vánok, ktorý prenáša vôňu kve‑
tov cez celú jarnú prírodu. Tu sa 
cesta jarou končí. No nesmúťte – 
o rok je tu zas!

Bianka Macsodivá, 5. A 

Koncom začína začiatok. Tak isto ako aj koncom zimy začína jar. 

Pomaly sa všetky ľadovcové 
cencúle a zrkadlá ľadu premieňajú 
na tok zurčiaceho potôčika či rie‑
ky. Žblnkot riek, jazier a potokov 
sa rozlieha po celej prírode. Prvé 
púčiky sa prebúdzajú na stromče‑
koch, ktoré celú tuhú a tmavú zi‑
mu boli pokryté bielou prikrývkou 
trblietajúceho sa snehu.

V diaľave sa už zlaté slnko pre‑
bíja cez husté mračná a hladí svo‑
jimi teplými lúčmi lístky stromov 
po líčkach. Všetko toto pozoru‑
je lesná zver – srnky, jelene, líš‑
ky… ako aj vtáčiky, ktorých hlas‑

Zuzana Vonšáková, 4. A
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Varíme s Úsmevom
Tortillové  jednohubky
K Veľkej noci patrí šibačka. Každé dievča vie, že kúpačov treba aj nejako 
pohostiť. Väčšinou to býva nejaká sladkosť, koláčik, čokoládové vajíčko. 
Čo však s tými, ktorí nemajú radi sladké? Môžete to spraviť podľa nás. 
Rozhodli sme sa šibačov pohostiť malými tortillovými jednohubkami.
Recept je veľmi jednoduchý a zdravý. Základom je, samozrejme, 
pstruh. Preto nám naši spolužiaci jedného „ulovili“.

Potrebujeme:
tortilly
tatárska omáčka
syr v črievku
šalát 
šunková saláma
plátkový syr
kukurica
varené vajíčka 
(suroviny si môžete pridať  
aj podľa svojej chuti)

Postup

3. Hotovú tortillu zrolujeme, ne‑
cháme v chladničke stuhnúť 
(najlepšie cez noc) a nakrájame 
na 1 cm kolieska. A slané  pohos‑
tenie pre kúpačov je hotové.

Prajeme dobrú chuť 
a veľa kúpačov.

Diana Kutláková, 
Sabína Macsodiová, 7. A

1. Tortillu si zohrejeme v mikro‑
vlnke a rozotrieme na ňu tatársku 
omáčku a syr v črievku.

Anketôčka otvor očká…
Sto ľudí sto chutí. Niektorí  ľudia majú radi zimu, radi sa sánkujú, či lyžujú. Iní obľubujú letné slniečko, dovolenku, či more. Táto zima bola veľmi 
dlhá a aj tým, ktorí majú radi zimu sa cnelo po zelenej trávičke. Tá už je tu. Krásna prebúdzajúca sa príroda poteší mnohých ľudí, no nie alergikov. 
Na to, aké ročné obdobie obľubujú deti a učitelia v našej škole, sme sa opýtali  a vytvorili túto anketu. Ako to dopadlo, posúďte sami.

• Najradšej  mám  zimu,  lebo  len 
v  zime  je  sneh  a  lyžovačka  je  môj 
najobľúbenejší šport.

• Mám rada leto, pretože svieti sln-
ko a je teplo. 
Je  väčší  deň,  môžeme  byť  dlh-
šie  von  a  zabávať  sa  pri    rôznych  

• Určite leto a teplo. Je dlho vidno, 
môžeme byť dlhšie von a netreba ísť 
ráno do školy.

Mirka, 7. B

• Neviem  si  vybrať,  preto  poviem 
dve – leto a zimu. 
V  lete  rád  hrám  futbal  a  v  zime 
mám zas rád zimné športy. 

Juraj, 9. B

• Príroda  v  zime  je  pekná  biela, 
všetko je také čisté. 
V zime sú najkrajšie sviatky v roku 
– Vianoce.  Vtedy  sa  všetci  stretne-
me a to mám rád. 
Preto mám najradšej zimu.

Adam, 7. B

• Ja mám najradšej zimu. 
Mám rád zimné športy a Vianoce.

Jakub, 7. B

2. Uložíme na ňu salámu, syr, 

šalát, kukuricu, šalát, pokrája‑
né uvarené vajíčka (prípadne iné 
vlastné suroviny)

Ninka, 4. A

• Najradšej mám leto, lebo môžem 
plávať,  korčuľovať  sa  a  často  nás 
hreje slniečko. Evička, 4. A

• Určite  leto.  Je  pekne  teplo,  svieti 
slnko a sú veľké prázdniny.

Denisa, 5. A

hrách.
Simona, 7. B

• Ja obľubujem zimu. 
Všetko je pekne biele a dá sa lyžovať 
a snowbordovať.

Karol Vonšák, 8. B
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O S E M S M E R O V K A

Zajko, vajíčko, kvietok, slnko, zelená, jar, kraslica, snežienka, korbáče, 
stužky, Kaša,  bahniatka, prvosienka, oblievačka, noc, košík, ryba, 
strom, syr, tráva, úľ, kytica, žabka, ucho, žiak, pes, peľ, šašo, tenis,  
iskra, kopec, bula,  nik, slon, kúpalisko, zajo, zub, ústa, erb, Boh, kačka, 
echo, obchodík, ale, oko, krb, krk, auto, sila, speváčka, lebo , lečo, čaj,  
kačka, aula, júl

z b u z a j o k s i l a p ú k

e r b a l u b a h n i a t k a

l a h j c e p o k i s l o n o

e t o k v i e t o k k r k r b

n s B o a r y s r r r V o e l

á ú ľ š j a r t b a a u t ľ i

p e s í í n y r á s s i l a e

e ch o k č o b o č l i s e l v

ľ ž i a k c a m e i n p b e a

s l n k o k a š a c e e o č č

t s n e ž i e n k a t v k o k

u ch o b ch o d í k á n á o c a

ž a b k a č k a l e á č a j č

k y t i c a š a š o v k ! ú k

y p r v o s i e n k a a u l a

KRESLENÉ V TIPY

Ninka Kolčáková, 4. A

Monika Jurášová, 4. A


