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Školský spravodaj
Úvodník

Všetkých vás srdečne vítam pri čítaní nového časopisu Úsmev.  
Ja už jeho stránky budem listovať ako stredoškoláčka. Deväť rokov 
prebehlo ako voda, no stále mám v hlave spomienky na základnú ško-
lu. Občas to bolo trápenie – písomky, skúšanie, ale predsa tých pek-
ných a zábavných spomienok bolo viac. Všetko to sme sa vám vždy 
snažili priblížiť prostredníctvom nášho školského časopisu a inak 
to nie je ani v tomto čísle. Dozviete sa o našich exkurziách, nebu-
de chýbať rubrika na pokračovanie o včelách, prinesieme vám krát-
ky rozhovor s našou úspešnou žiačkou Ninkou Kolčákovou, pred-
stavíme úspešne literárne práce našich žiakov a všetko to zakončí-
me humorom a osemsmerovkou. Verím, že si každý príde na svoje. 
Na záver želám časopisu veľa úspechov a úsmevu pri jeho tvorbe. 

Verím, že i naďalej sa mu bude dariť a bude skvelý.
Vaša bývala šéfredaktorka Erika Vonšáková.

usmevczs@gmail. com

Šport je pre človeka dôležitý. Bez športu a nedostatku pohybu by 
sme boli celkom zhrbení a po svete by behalo niekoľko miliárd „zde
formovaných“ ľudí.

ROK SVÄTÉHO MARTINA 
Dňa 12. novembra 2017 nám skončí jubilejný rok svätého Martina. 
Každý mesiac tohto roku využívame naplno a svedomito plníme ak
tivity spojené s týmto svätcom.

môžete pozrieť na stránke našej 
školy.

Pred nami sú ešte dva mesiace. 
Samozrejme i tie využijeme napl-
no. V septembri budeme vyrábať 
komiksy a v októbri plagát. Na ko-
miksy sa deti veľmi tešia. Väčšina 
totiž rada kreslí. A tým menej ši-
kovným radi pomôžu ich spolu-
žiaci. Takéto aktivity nás učia aj 

V 14. ročníku regionálnej súťa
že školských časopisov základ

Na  fotografii  Ing.  Lýdia  Vojtaššáková,  Juraj  Lukáč  a  naše  žurnalistky:  
zľava šéfredaktorka Erika Vonšáková, Lucia Pientáková, Natália Fernézo-
vá a Žaneta Mazuráková 

ných škôl, ktorú vyhlásila Orav
ská knižnica Antona Habovštia

ka v Dolnom Kubíne v spoluprá
ci s mediálnymi partnermi Petit 
Press, a. s. a MY – Oravské novi
ny získal 2. miesto.

Náš časopis hodnotila porota 
v zložení: Ing. Lýdia Vojtaššáková 
– šéfredaktorka týždenníka MY  
– Oravské noviny; Peter Huba  
– riaditeľ Oravskej knižnice A. Ha-
bovštiaka, autor odbornej litera-
túry a beletrie; Juraj Lukáč – gra-
fik a polygraf.

Blahoželáme – náš časopis 
zas obhájil svoju kvalitu

– red

Dozvedáme sa 
tak mnohé za-
ujímavosti z je-
ho života, cibrí-
me si svoju fan-
táziu a zručnos-
ti. Posledné dva 
mesiace minu-
lého školského 
roka sme sa za-

hrali na scenáristov, kamerama-
nov a knihovníkov. V máji sme 

totiž o živote svätca natáčali vi-
deá. Vyskúšali sme si tak úlohy 
hercov. Poviem vám, nie vždy to 
bolo jednoduché, no zažili sme 
kopec zábavy. Prvotnú trému, 
obavy a strach vystriedala radosť 
a niekedy aj smiech z toho, čo 
sme natočili, zostrihali a čo na-
koniec vzniklo. V júni sme tvori-
li leporelo a starší žiaci prezentá-
cie zo života Martina. Videá, pre-
zentácie a naše knižné výtvory si 

ku spolupráci, ku pomoci blížne-
mu a upevňujú náš triedny kolek-
tív. Rok svätého Martina naša ško-
la vlani v jeseni začala exkurziou 
na Spišskú Kapitulu. Tu si piata-
ci a šiestaci pozreli Katedrálu sv. 
Martina a iné dominanty Spiša. 
Takouto exkurziou plánujeme ten-
to rok aj ukončiť.

Viktória Ďubašáková, 6. A

Pokračovanie na str. 2

Neberte nám boulderku
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Dňa 27. júna je sviatok Matky ustavičnej pomoci. K nej je zasvätená 
naša školská kaplnka, preto naša škola vtedy slávi odpust. 

Deň sme začali slávením svä-
tej omše. Po nej nám sestra vin-
centka z Lokce porozprávala 
o zázračnej medaile Panny Má-
rie. Program pokračoval v ško-
le. S triednymi učiteľkami sme si 
prečítali o ikone Matky ustavič-
nej pomoci. Nasledoval krátky 
kvíz cez školský rozhlas. Tu sme 
si mohli overiť, akí sme boli po-
zorní pri spoznávaní ikony. Naj-
lepšie obstáli prváci a 6. B. Žia-
ci týchto tried získali knihu o fa-
timských deťoch. Okrem tejto ak-
tivity si žiaci aj pripravovali krát-

IKONA Matky ustavičnej 
pomoci

DEJINY IKONY
Ikona Matky ustavičnej pomo
ci patrí k najznámejším obra
zom Panny Márie na svete. K nej 
sa obracajú oči mnohých ľudí 
a vďaka jej príhovoru zažívajú 
ustavičnú pomoc.

Ikona Matky ustavičnej pomo-
ci je namaľovaná na cédrovom dre-
ve rozmerov 53 x 41,5 cm. Dátum 
a vznik ikony nie je známy. Niekto-
rí jej vznik určujú do 12. storočia. 
Avšak výskum dosky ikony pouka-
zuje na obdobie medzi rokom 1325 

Neberte nám boulderku
Dokončenie zo str. 1

Poznáme niekoľko druhov špor-
tu. Extrémne, vodné, letecké… 
Medzi extrémne športy patrí aj le-
zenie. Je to druh pohybu pomocou 
nôh a rúk na zdolanie strmej pre-
kážky. Lezenie si ľudia často mý-
lia s horolezectvom. Rozdiel me-
dzi týmito dvoma športmi je, že ho-
rolezectvo je vykonávané v prírod-
nom prostredí, zatiaľ čo lezenie je 
určené pre športové haly. Lezecké-
mu športu sa majú možnosť už dva 

roky venovať aj žiaci z našej školy 
i nadšenci z blízkeho okolia. V ško-
le máme totiž dve  lezecké steny. 
O jednej z nich, boulderke, sme vás 
informovali v poslednom čísle náš-
ho časopisu. Bola postavená vo feb-
ruári. Práve tá  začala vadiť a pre-
kážať našim futbalistom. Vraj je ne-
bezpečná pri ich hre a môže dôjsť 
k úrazu. Rozhodli sa preto spísať 
petíciu za jej odstránenie. Skúsme 
sa nad tým, aspoň v tomto článku, 
spoločne zamyslieť. Táto stena sa 

nachádza v športovej hale. ŠPOR-
TOVEJ. To znamená, že je určená 
na rôzne športy. Tí, čo hrajú naprí-
klad basketbal, volejbal, prípadne 
sa venujú iným disciplínam by tiež 
mohli namietať, že treba odstrá-
niť futbalové bránky, pretože môže 
dôjsť k úrazu. Sú tam predsa upev-
nené napevno, zavadzajú. Myslím, 
že takýchto netolerantných petícií, 
ktoré vznikli, predpokladáme, nie-
kde pri piatom pive, by mohli na-
vymýšľať aj iné športujúce skupiny 
využívajúce halu. Mimochodom, 
naši futbalisti majú na svoj šport 
okrem haly dve krásne ihriská.

Na hodinách telesnej výchovy 
sme mali možnosť hrať futbal, ro-
bili sme i iné športové aktivity, no 
boul derka nikomu nezavadzala, 
nikto sa o ňu ani len nešuchol. Pre-
to, milí nadšenci futbalu, nestači-
la by len štipka tolerancie? Keby sa 
vám podarilo zohnať dostatok pod-
pisov a zrušila by sa stena, posunu-
lo by to našu obec a školu o niekoľ-
ko rokov naspäť. Tieto steny nám 
totiž závidia široko-ďaleko. Naj-
bližšia takáto je v Dolnom Kubíne. 
Neboli by nadšenci lezenia diskri-
minovaní, nemali by spísať petíciu?

Žiaci z Lezeckého krúžku

ke scénky o pomoci blížnemu. 
Nechýbala ani návšteva školskej 
kaplnky, modlitby a prosby k iko-
ne Panny Márie. Domov sme si 
všetci odnášali malé medailóni-
ky Panny Márie, ktoré nás ma-
jú chrániť. V objatí Panny Márie 
sme školský rok končili, no i za-
čínali. Dňa 8. septembra totiž na-
ša kaplnka slávila 12. výročie  po-
sviacky, preto sme mali možnosť 
pokľaknúť pred vyloženou svia-
tosťou oltárnou a prosiť i Pannu 
Máriu o pomoc.

Emma Kutláková, 7. B 

a 1480. Tradícia hovorí, že z ostro-
va Kréta ju v 15. storočí ukradol is-
tý obchodník a priniesol do Ríma. 
Po čase ochorel a pred smrťou zve-
ril obraz priateľovi s prosbou, aby ho 
uložil v niektorom rímskom kostole. 
Priateľ mu to prisľúbil, ale obraz sa 
veľmi páčil jeho manželke, a tak sa 
rozhodol, že si ho ponechá. O ne-
jaký čas zomrel aj on bez toho, aby 

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

Emma Kutláková, 7. B

DEŇ V OBJATÍ PANNY MÁRIE
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Dňa 30. septembra 2017 bude 
v Bratislave blahorečený sale
zián don Titus Zeman.

O jeho živote a utrpení, ktoré 
prežil počas komnizmu nám pri-
šiel porozprávať náš rodák don 
Jozef Luscoň. Prostredníctvom 
prezentácie a fotografií sme ma-
li možnosť lepšie tohto saleziána 

Kto bol don Titus Zeman
spoznať. Jozef nám ukázal mies-
ta, na ktorých pôsobil, na kto-
rých bol väznený. Predstavil ľu-
dí, ktorým pomohol a  svedec-
tvá, ktoré hovoria o jeho odda-
nosti voči Bohu.

Titus Zeman sa narodil 4. ja-
nuára 1915 vo Vajnoroch. V det-
stve býval často chorý. Po tom, 
ako sa v desiatich rokoch na prí-
hovor Panny Márie Sedembolest-
nej náhle uzdravil, rozhodol sa 
stať sa kňazom. Rodina napokon 
predala malé pole, pomohli aj nie-
ktorí dobrodinci a podporovali Ti-
tusa počas rokov štúdií na ceste ku 
kňazstvu.

Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé 
rehoľné sľuby ako salezián. Teo-
lógiu študoval v Ríme a v Chie-
ri pri Turíne, kde bol aj vysvätený 
za kňaza 23. júna 1940. Po návra-
te do vlasti začal študovať chémiu 
a prírodné vedy a neskôr vyučoval 
v rozličných saleziánskych inštitú-
toch.

Keď v roku 1946 komunisti žia-
dali odstránenie krížov zo škol-

Dňa 19. apríla ku nám prišiel spisovateľ Martin Hunčár. Spolu s man
želkou Danielou a dvoma synmi Samuelom a Jakubom žije v Bratislave.

Pani riaditeľka privítala pána Hunčára

Vyštudoval Stavebnú fakul-
tu na STU, Biblickú školu v Br-
ne a diaľkovo pastorálnu teoló-
giu vo Švédsku. Je druhým pasto-
rom zboru Slova života Bratisla-
va, vedie vydavateľstvo a zapája 
sa aj do služby deťom. Nám prišiel 
porozprávať nielen o svojich kni-
hách, ale aj o iných náboženstvách 
a vzťahu medzi mužom a ženou, 
o partnerstve. V prvej časti pred-
nášky sa venoval  tretiakom a štvr-
tákom. Tvorili spolu básničky, di-
vadielko a kreslili. V druhej časti 
sa venoval starším žiakom. Roz-
prával o islame a postavení muža 
a ženy v tomto náboženstve. Po-
rovnával ho s naším nábožen-
stvom. Žiakom priblížil aj tému 
partnerstva. Vysvetlil rozdielnosť 
zmýšľania muža a ženy. Zameral 
sa na ich vzájomnú komunikáciu, 
sex a dôležitosť peňazí. 

Denisa Špigurová, 6. A

Pán Hunčár sa s nami najskôr 
rozprával o tvorivosti a kreslení. Pý-
tal sa nás, či radi tvoríme pekné ve-
ci,  hráme  divadielka  a  vytvárame 
básne. Potom nás rozdelil do troch 
skupín.  Prvá  skupina  boli  básnici, 

druhá  skupina  boli  maliari  a  tre-
tia  skupina  boli  herci.  Ja  som  bola 
v  skupine  hercov.  Nacvičovali  sme 
si divadielko. Bolo o dome na skale 
a  dome  na  piesku.  Hrala  som  dom 
na  skale.  Skala  predstavuje  dob-
rý  základ.  Musela  som  stáť  pevne, 
pretože  keby  tento  dom  nestál  pev-
ne,  spadol  by,  ako  dom  z  piesku. 
Úloha  sa  mi  veľmi  páčila.  Skúsim 
byť takou pevnou aj v živote. 

Zuzana Vonšáková, 5. A

Pán spisovateľ začal svoje rozprá-

vanie o umení – speváckom, maliar-
skom, tanečnom, hereckom. To sme 
si  potom  mohli  vyskúšať  naozaj  aj 
my.  Niektorí  maľovali,  iní  vymýšľa-
li  básničky  alebo  hrali  divadlo.  Di-
vadielko ma zaujalo najviac, pretože 
sme  museli  zahrať  taký  pevný  dom, 
ktorý  odolá  silnej  búrke.  Aj  napriek 
ťažkej práci, bol náš výsledok pevný. 
Odolal silnej búrke. No dom z piesku 
spadol. Tak je to aj s našim životom. 
Naša usilovnosť, vytrvalosť a stálosť 
nám prinesie ovocie.

Monika Jurášová, 5. A

„Aké  je  podľa  vás  najhoršie 
auto?“ opýtal sa pán Hunčár de-

napokon dostal 25 rokov tvrdého 
väzenia bezpodmienečne, so stra-
tou občianskych práv.

Titus znášal väzenia 13 dlhých 
rokov. Bol ťažko mučený, zosmieš-
ňovaný, ponižovaný.

V Jáchymove musel manuál-
ne drviť rádioaktívny urán. V roku 
1964 režim Titusa podmienečne 
prepustil na slobodu, no stále bol 
trápený, sledovaný a robili na ňom 
aj medicínsky pokus.

Zomrel 8. januára 1969 na ná-
sledky mučenia a väzenia.

V r. 1991 ho rehabilitačný pro-
ces vyhlásil definitívne za nevin-
ného. Saleziáni don Bosca zača-
li v roku 2010 proces jeho blaho-
rečenia.

D. Kutláková, 8. A

SPOZNALI SME 
zaujímavého človeka

tí. Väčšina odpovedala, že Žiguli. 
Druhá otázka znela: „Aké je podľa 
vás najlepšie auto?“ Takmer všetci 
sa zhodli, že Ferrari. Potom sme sa 
od neho dozvedeli príbeh, že raz 
bol jeden pán, ktorému sa nechce-
lo pracovať, a tak len tak lajdácky 
a bez záujmu navrhol auto, z kto-
rého vzniklo najhoršie auto. No 
šťastie, že bol aj ujo, ktorému sa 
chcelo pracovať. S chuťou a záuj-
mom zobral ceruzku a papier a na-
vrhol auto tak, ako len najlep-
šie vedel. Vzniklo najlepšie auto 
na svete. A tak by sme mali praco-
vať aj my. Ako najlepšie vieme.

3. A

Na  besedu  s  pánom  Hunčá-
rom  sme  sa  svedomito  pripravili. 
My siedmaci sme si vopred prečíta-

li knihu Za bránou Slova, ktorú má-
me v školskej knižnici. Formou pro-
jektu  sme  túto  knihu  rozpracovali, 
spracovali  jeho  životopis  a  pripra-
vili  pozvánku  na  túto  akciu.  Chce-
li  sme  tak  ostatným  žiakom  priblí-
žiť, čo ich čaká. Myslím, že sa nám 
to podarilo. Všetci sa tešili a so zá-
ujmom si prezerali aj rozpracované 
panely  o  knihe  na  hlavnej  chodbe. 
Autorova  prednáška  bola  tiež  dob-
rá.  Verím,  že  téma  vzťahov  zauja-
la  každého  násťročného.  Na  záver 
sme si mohli kúpiť aj jeho najnovšie 
knihy. Kto si však knihu nekúpil, ne-
musí  banovať.  Môže  si  ich  požičať 
v školskej knižnici. Tá sa okrem kni-
hy  Za  bránou  Slova  rozrástla  o  ti-
tuly Drakozdrap, Tajomný Mithras 
a Zdravý životný štýl.

Karol Fernéza, 8. B

ských tried, Titus sa ako profesor 
v Trnave postavil proti. Doplatil 
na to prepustením. V situácii, kedy 
štátna moc zatvorila všetky kláš-
tory a rehoľníkov internovali, sú-
dili, a ponižovali, Titus Zeman sa 
rozhodol zachraňovať mladé du-
chovné povolania. Na jeseň 1950 
dvakrát tajne sprevádzal mla-
dých bohoslovcov cez rieku Mo-
ravu a cez Rakúsko do Talianska, 
aby mohli dokončiť štúdiá teológie 
a byť vysvätení za kňazov. Pomo-
hol utiecť na slobodu aj niektorým 
diecéznym kňazom.

Počas tretieho prechodu v aprí-
li 1951 bol Titus Zeman spolu 
s takmer celou skupinou zatknutý. 
Obvinenia boli: špionáž a velezra-
da. Prokurátor žiadal trest smrti, 
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Opäť sme ozdobili školu 
MÁJOM
Stalo sa tradíciou, že deň pred 1. májom ozdobia naši deviataci 
školu májom. Inak to nebolo ani v minulom školskom roku.

Pod vedením pani učiteľky Pi-
tákovej sme si akciu dôkladne na-
plánovali. Chlapci sa postarali 
o stromček. Cez školský rozhlas 
sme všetky dievčatá informova-
li, aby si do školy priniesli stuž-
ky, ktorými budú máj zdobiť. Ma-
li sme všetci super náladu, preto-
že nás  pri návšteve tried sprevá-
dzali naši šikovní hudobníci Erika 

Prvý májový týždeň niektoré deti v škole strávili netradične. Ve
novali sa len angličtine. Do školy zavítal Harry, lektor z Anglicka, 
ktorý nás učil rozprávať v jeho rodnom jazyku.

Na tento jazykový kurz sa 
mohli prihlásiť žiaci 7. až 9. roč-
níka.

Väčšina sa naň veľmi teši-
la. Nadšenie však striedali oba-
vy, či mu budeme rozumieť, či 
zvládneme, čo bude od nás oča-
kávať. Obavy sa však rozplynuli 
hneď prvý deň. Lektor Harry bol 
veľmi príjemný a ústretový. Prvý 
deň sme sa s ním  spoznávali. 
Navzájom sme sa predstavovali, 
rozprávali, čo máme radi, a radi 
robíme. V ten deň sme aj dostali 
ľahkú úlohu. Mali sme si doniesť 
fotku z našich prázdnin a odpo-
vedať na otázky, ktoré nám na-
písal. Ďalší deň bol pre nás hrač-
ka. Vedeli sme, čo nás čaká. Kaž-
dý deň sme sa rozprávali o nie-
čom inom, napríklad o filmoch, 
koníčkoch, športe. Počas celé-
ho týždňa sme sa nemuseli učiť 

Týždeň po anglicky

Na posledný májový deň nám pani učiteľka Kutláková naplánovala 
exkurziu do Knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

Pri vstupe do budovy nás priví-
tala pani Kazimírová, ktorá nám 
predstavila jednotlivé oddelenia 
knižnice. Ukázala nám, ako si vy-
tvoriť čitateľský preukaz, ako je 
knižnica rozdelená a ako sú v nej 
zoradené knihy. 

Potom sme sa presunuli do spo-
ločenskej miestnosti knižnice. Tu 
nás privítal sám pán riaditeľ Pe-

Zapojili sme sa do detského 
čitateľského maratónu

V knižnici nás privítal pán riaditeľ 
Peter Huba a pani Kazimírová

žiadnu gramatiku a slovíčka sa 
na nás lepili akosi samy. Pri kon-
verzácii sme mohli  používať 
slovníky a mobily. 

Podľa mňa to bol ten najlep-
ší týždeň v škole. Nielenže som 
spoznala nového človeka, ale aj 
získala nové skúsenosti. Ani som 
nevedela, že sa učím, a predsa 
som na konci týždňa odchádza-
la zo školy s dobrým pocitom, 
že som sa viditeľne zlepšila v an-
gličtine. Dosť ma to aj motivo-
valo venovať sa tomuto jazyku 
viac a zlepšovať sa v ňom. V pia-
tok, posledný deň, si v ruke kaž-
dý odnášal certifikát o absolvo-
vaní jazykového kurzu a na jazy-
ku otázku, či bude takáto aktivit-
ka aj v budúcom školskom roku. 
Pevne veríme, že áno. 

Diana Kutláková, 8. A

Vonšáková, Kristián Grobarčík 
a Žaneta Mazuráková na akor-
deónoch.  Všetky dievčatá musí-
me naozaj pochváliť. Každá si to-
tiž priniesla krásnu stužku, kto-
rú priviazala na máj. Ozdobený 
stromček sme potom s veselým 
spevom vyniesli von a pripevnili 
pred budovu školy.

Daniela Vronková, 9. B

ter Huba. Porozprával nám o kniž-
nici i o svojich knihách, ktoré na-
písal. Väčšina jeho kníh sú poves-
ti o Orave. Povestiam bola venova-
ná aj vyučovacia hodina, ktorá na-
sledovala. Každý sa však na ňu te-
šil. Bola totiž plná tvorivých úloh 
a prekvapení. Naše posledné kro-
ky viedli do oddelenia detskej lite-
ratúry. Tu si každý prišiel na svo-
je. Mohli sme si vybrať akékoľvek 
knihy a čítať si ich. Mňa najviac 
fascinovala knižka Hniezdočko 
pre sovičky. Určite by som ju chce-
la mať vo svojej knižnici. 

Popri našom čítaní a listova-
ní v knihách sme sa všetci zapojili 
do detského čitateľského marató-
nu s názvom Čítajme si 2017. Pro-
jekt vznikol pred desiatimi rokmi 
s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac 
detí a zároveň poukázať na výz-
nam literatúry pre detského čita-
teľa. Realizuje sa 6-hodinovým či-
tateľským maratónom. Krstnou 
mamou projektu je pani Oľga Fel-
deková. Každý z nás prečítal krát-
ku bájku a podpísal sa na prezenč-
nú listinu. Za odmenu sme dosta-
li krásne záložky do kníh a plní zá-
žitkov sa tešíme na ďalšiu návšte-
vu tejto knižnice.

Tamara Vronková, 5. A

Pred pár rokmi valcovala naše kníhkupectvá kniha od Williama 
Paula Younga Chatrč. Rozpútala veľký čitateľský záujem.

V CHATRČI

Nielenže vyšlo jej voľné pokra-
čovanie Návrat do chatrče, ale 
v tomto roku sme sa dočkali aj jej 
filmového spracovania. Tak ako 
kniha aj film zaujal a tešil sa veľ-
kej návštevnosti. Jeho premié-

ra sa  uskutočnila 3. marca. Dňa  
13. apríla mal lokálnu premié-
ru v Námestove. Strhujúci príbeh 
otca, ktorý stratí svoju najmlad-
šiu dcéru, dostal film v mesiacoch 
apríl a máj do top10 najsledovanej-
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Maľovanie na sklo

Naše odhodlanie a chuť tvoriť pekné veci z dreva a z textilu nám pri
niesli odmenu v podobe víťazstva v poľskej súťaži.

mohli aj vlastnoručne vyskúšať 
a hotový výrobok odniesť domov. 
A tak si väčšina z nás odnášala vo-
ňavé sviečky zo včelieho vosku či 
drôtené dekorácie. Vyskúšali sme 
si aj maľovanie na sklo a mlátenie 
cepmi. Zahrali sme sa hry, kto-
ré sa deti hrávali v minulosti a aby 
nám nebolo smutno za školou aj 
tú sme navštívili. No v tej však ne-
bola žiadna interaktívna tabuľa 
a moderné zariadenie. Čakala 
nás tu trstenica, tabuľka s grífľom 
a prísna pani učiteľka. Preto sme 
sa radšej plní nápadov a zážitkov 
presunuli do tej našej sihelnian-
skej školičky.

Karol Vonšák, 9. B

V krajine dávnych remesiel
Učíme sa základy drôtovania

My Oravské noviny sú regionálne noviny, ktoré vychádzajú každý 
týždeň už vyše 20 rokov. Založili ich manželia Lajmonovci v obý
vačke obyčajného sídliskového bytu. Na to, ako to celé začalo, sme 
sa vybrali opýtať súčasnej šéfredaktorky Ing. Lýdie Vojtaššákovej. 

nanca a vzhľadom na ekonomic-
kú situáciu požiadalo o pomoc 
samosprávy, mnohé pomohli. 
Tlač prešla do Dolného Kubí-
na. Rok 1999 priniesol do redak-
cie veľa zmien. Štvorčlenný tím 
píše články, robí sadzbu, osvit, 
zhotovuje kovolisty, noviny tla-
čí, skladá aj rozváža po regióne. 
V júli sa Naša Orava stala súčas-
ťou Petis Press, a. s. Bratislava. 
V auguste noviny zväčšujú for-
mát a výrazne sa rozširuje ob-
sah. Rok na to sa zjednotila hla-
vička novín a týždenník sa vydá-
va s nadtitulom Noviny Slovakia. 
Názov Naša Orava však ostáva. 
Rok 2004 im priniesol 2. miesto  
v 1. ročníku celoslovenskej sú-
ťaže obecných, mestských, re-
gionálnych kulturno informač-
ných novín a časopisov. K 1. má-
ju sa noviny spájajú s týžden-
níkom Orava/Biela Orava. Vy-
dávateľstvo Petis Press zjedno-
cuje názvy svojich titulov. MY 
v hlavičke má znamenať jedno-
tu aj silu, ale aj súdržnosť rodi-
ny tvorcov a čitateľov týchto no-
vín. V roku 2010 sa novou šéfre-
daktorku  stáva Lýdia Vojtašáko-
vá, ktorá noviny vedie úspešne 
až dodnes. Dnes si už tieto novi-
ny môžete prečítať aj na webe či 
zdieľať články na facebooku. 

Čo poviete, poriadny vývoj 
v priebehu dvadsiatich rokov! 
Domov sme odchádzali s myš-
lienkami, ako vylepšiť tie na-
še noviny, školské. V ruke sme 
si odnášali MY Oravské noviny, 
listovali v nich a uvažovali, kto-
ré rubriky by sme mohli „skopí-
rovať“ do nášho Úsmevu a ktoré 
zas vylepšiť. Veríme, že aj tie na-
še sa takto budú zlepšovať.

Na návšteve v redakcii

ších filmov  v kinách. Príbeh mno-
hým ľuďom utíšil duchovný hlad 
a odpovedal na odvekú otázku, 
prečo Boh neurobí niečo s boles-
ťou a zlom tohto sveta.

Mack Phillips  za tragických 
okolností príde o svoju milovanú 

dcérku Missy. V stave hlboké-
ho zúfalstva dostáva list, v kto-
rom ho Boh pozýva na stretnu-
tie presne tam, kde sa tragédia 
odohrala. Mackov hlboký žiaľ 
je konfrontovaný s večnosťou 
a on zrazu prežité utrpenie vní-
ma úplne inak. Láska a odpus-
tenie, náročná cesta zmierenia 
a milosrdenstvo nakoniec pri-
nesú radosť do duše otca, ktorý 
sa so stratou dcéry zmieri a vy-
rovná.

Túto cestu odpustenia, zmie-
renia a milosrdenstva sme 
mohli s hlavnou postavou pre-
žívať i my. Predposledný týždeň 
školského roka totiž mali žiaci  
5. – 9. ročníka možnosť spolu 
s Mackom „nazrieť do chatrče“. 

Väčšinu film naozaj oslovil 
a z kina si odnášali pekné zá-
žitky. Mnohí, hlavne tí starší, 
konštatovali, že si určite prečí-
tajú aj knihu, aby si myšlienky 
umocnili.

Anton Kutlák, 9. B

Po vstupe do redakcie novín 
sídliacej v Tvrdošíne sme osta-
li mierne zmätení. Väčšina oča-
kávala veľké priestory, kopec 
špeciál nych tlačiarní a počíta-
čov, ktoré ovláda množstvo ľudí. 
Miesto toho nás tam čakali iba 
dve miestnosti, pričom v každej 
pracovali asi traja ľudia. Po vstu-
pe nás privítala  pani Vojtašáko-
vá,  ktorá nás zoznámila s his-
tóriou novín a formou ich tla-
če. Prostredníctvom prezentácie 
nám predstavila prvé tlačiaren-
ské stroje a prvopočiatky tvor-
by novín. Bola to naozaj mrav-
čia práca, ktorá vyžadovala veľa 
trpezlivosti a odhodlania. „Naša 
generácia si už ani nevie predsta-
viť ťukať do písacieho stroja. Dnes 
sa  všetko  napíše  rýchlo  na  počí-
tači  a  ten  ti  opraví  aj  chyby.  Jed-
ným klikom si to, čo si napísal vy-
tlačíš, prepošleš, kopíruješ“ pove-
dala Natálka, žiačka zo Žurna-
listického krúžku, ktorý redak-
ciu navštívil. 

Súčasná podoba novín sia-
ha až do roku 1994. Samozrej-
me noviny mapujúce život Orav-
cov vychádzali aj predtým, no 
pod iným názvom či v inom for-
máte. Ich história siaha až do ro-
ku 1905. 

Anna a Anton Lajmonovci bo-
li prví, ktorí dali dnešným no-
vinám súčasnú podobu.  Jedny 
z prvých novín tlačila tlačiareň 
v Rabčiciach. Po dvoch mesia-
coch sa v kancelárii objavil prvý 
pomocník, ktorým bol počítač. 
Začiatkom roka 1995 už na ti-
tulnú stranu pribudla aj modrá 
farba.  V roku 1996 sa z dvojtýž-
denníka stáva týždenník. Vyda-
vateľstvo prijalo prvého zamest-

O tomto našom úspechu sme 
vás informovali v predchádza-
júcich číslach nášho časopisu. 
Finančný príspevok, ktorý sme 
v nej získali, sme použili na zís-
kanie ďalších kreatívnych nápa-
dov. Tie sme získali v Skanzene 
v Zuberci. 2. júna sme sa totiž 
ponorili do krajiny remesiel na-
šich predkov.

Pri návšteve múzea v prírode 
sme sa akoby ocitli v dávnej mi-
nulosti. Na jednotlivých zastáv-
kach sme spoznávali výrobu plát-
na, drotárske remeslo, maľovanie 
na sklo, prácu s hlinou a iné. Naj-
úžasnejšie na tom všetkom však 
bolo to, že všetku tú prácu sme si 

– red
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Na vrchu Chleb

My deti z 3. A sme posledný týždeň školského roku 2016/17 strávili 
v Škole v prírode v Terchovej.

Veľmi sme sa na pobyt tešili, 
no po príchode tam sme zistili, že 
prvé hodiny a dni nebudú jednodu-

ŠKOLA V PRÍRODE

MDD – Tak túto skratku poznajú veľmi dobre veľkí i malí. Je to me
dzinárodný deň detí. Aj ten tohtoročný sme výborne oslávili.

O program a zábavu sa postara-
li naši deviataci. Tí si pre nás na fut-
balovom ihrisku pripravili bohatý 
program. Mohli sme sa zahrať rôz-
ne športové hry, nechýbalo preťa-
hovanie lanom, chodenie po lane 
a vtipné disciplíny, v ktorých sme 
si mohli vyskúšať svoje zručnosti 
a talent. Medzi také patrili naprí-
klad posúvanie nafúknutého baló-

prírodu Vrátnej doliny sme si vy-
chutnali aj z výšky lanovky. Jazda 
na nej bola paráda. Zdalo sa nám, 
že hore ide veľmi pomaly a dolu 
zas rýchlo. Týždeň ubehol ako vo-
da. Posledný deň sme všetci dosta-
li koncoročné vysvedčenia a tešili 
sa domov hrdí na to, že sme zvlád-
li týždeň bez rodiny.

Anetka Pindjaková, 4. A

ché. Mnohí totiž neboli ešte nikdy 
tak dlho preč bez rodičov a súro-
dencov. Zvykli sme si však rýchlo, 

lebo program bol skvelý. Užili sme 
si turistiku na vrch Chleb. Vietor 
tu fúkal tak silno, že mojej spolu-
žiačke a spolužiakovi odfúkol šil-
tovky. Povozili sme sa aj v terchov-
skom vláčiku. Tu nám pán sprie-
vodca porozprával o legendárnom 
Jurovi Jánošíkovi. Prešli sme aj Já-
nošíkove diery a vychutnali si šum 
a kvapky ich vodopádov. Krásnu 

na či hra s kruhmi. Na svoje si ur-
čite prišli aj tvorivé deti. Pod vede-
ním deviatakov si mohli poskladať 
rôzne veselé origami. Nechýbala 
ani diskotéka. Zatancovali sme si 
erko tance a na záver sme sa mohli 
osviežiť a zamaškrtiť si na dobro-
tách, ktoré nám zadovážili pani 
učiteľky z rozpočtu Rady rodičov 
školy. Monika Jurášová, 5. A

DEŇ PLNÝ HIER A ZÁBAVY
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PRIVÍTALI SME

1. A – triedna p. uč. Jevošová 1. B – triedna p. uč. Mazuráková

ROZLÚČILI SME SA

Naši bývalí deviataci
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Čím  ďalej  sa  teší  väčšej  popu-
larite  a  očaruje  malých  i  veľkých. 
Jeho  prvky  sa  premietajú  do  mó-
dy,  modernej  hudby,  stáva  sa  ži-
votným  štýlom.  Len  nedávno  sme 
mohli  byť  svedkami  úspešnej  te-
levíznej  šou  Zem  spieva,  v  ktorej 
sa  mohli  prezentovať  folkloristi 
z každej časti Slovenska. Keď vyj-
dete  na  ulicu  či  do  obchodu  s  ob-
lečením,  nemôžete  si  nevšimnúť 
moderné  kúsky  oblečenia  doplne-
né  krásnymi  výšivkami  a  vzormi, 
ktorými  sa  kedysi  odlišovali  kro-
je  našich  regiónov.  Folklór  patrí 
na Slovensku medzi najväčšiu pý-
chu krajiny. Každá oblasť, mesto, 
dedina, obec má svoj vlastný cha-
rakter a svoj vlastný folklór – kro-
je,  hudbu,  piesne,  architektúru, 
zvyky,  tradície,  tance  a  nárečie. 
Na  prezentáciu  folklórnych  zvy-
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Keď som mala 5 rokov, spadla som z bicykla a rozbila som si koleno.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY (15. MÁJ)
Aká má byť rodina?

Pre mňa je rodina mama, tatko, sestry, babky, dedko. Ale aj moje tety 
a strýkovia a tiež moji bratranci a sesternice. Mám veľkú rodinu.

Prišla som domov s plačom 
a veľkou bolesťou. Mamka si ma 
k sebe pritúlila a hovorila: „Ne-
plač,  všetko  bude  dobré.“ Možno 
sa to zdá čudné, ale tá bolesť zrazu 
zmizla a ihneď som prestala pla-
kať. Potom prišiel ocko, pofúkal 
mi koleno a ošetril ho. S úsmevom 
na tvári sme sa všetci traja išli spo-
lu bicyklovať a ja som sa cítila ako 
najšťastnejšie dievčatko na svete, 
hoci aj s rozbitým kolenom.

Taká by mala byť rodina. Nájdeš 
v nej pomocnú ruku, pochopenie, 
pomoc, poláskanie, porozumenie.

Nie každý však má to šťastie, 
aby žil vo fungujúcej rodine. V ro-
dine, ktorá pomôže, keď treba. Ro-
dičia opustia svoje deti. Venujú sa 
viac práci a iným koníčkom ako 
svojim blížnym. Ich hodnoty ne-
majú správne miesto. Mnoho ľu-
dí sa na verejnosti tvári ako úžasná 

Rodina

Je  to  pre  mňa  šťastie.  Často  sa 
navštevujeme,  hráme  sa  spolu,  ly-
žujeme,  športujeme.  Najradšej 
mám oslavy. Vtedy sa všetci stretá-
vame. Jasné, niekedy to medzi nami 
deťmi škrípe, hlavne keď sa hádame 
o hračky alebo o to, kto bude prvý.

Raz som mala obdobie, keď som 
sa  nechcela  hrať  s  jedným  mojím 
bratrancom. Stále sme si robili na-
priek.  On  hodil  kameň,  ja  tiež.  On 
ma ťapol, ja tiež… Postavila som si 
hrad z piesku, hneď mi ho rozkopal. 
Boli to pre mňa ťažké chvíle. Neraz 
som si pomyslela, aby išiel odo mňa 
ďaleko  preč.  Raz  sa  to  však  stalo. 

U nás doma
V našom dome je nás päť,
spočítala som to hneď.
Tatinko a maminka,
dve sestry a ja, Ninka.

Tatinko, to môj macinko.
Sadnem na jeho kolienko,
veselo si zaspievame,
i vážne porozprávame.

Mamka mi desiatu každé ráno chystá,
že výborne deň v škole zvládnem, je si istá.
O mňa i sestričky sa výborne stará,
keď niečo vyvedieme s láskou nás kára.

Dedka a dve babky mám,
často ich k nám pozývam.
Uvarím im kávičku,
k tomu sladkosť maličkú.

Na slovenčine sme si mali vybrať tému, s ktorou by sme chceli pracovať 
a vytvoriť z nej projekt. Vybrali sme si folklór. Je spojený s veselosťou, 
tancom, spevom, našimi predkami.

Milujeme folklór?

Marek Kurák, 4. ARodina

kov jednotlivých regiónov sú na via-
cerých  miestach  Slovenska  uspora-
dúvané folklórne festivaly.

Najväčšie  festivaly  na  Slovensku 
sú vo Východnej, Myjave a Detve. No 
nezaostáva ani naša obec. Tento rok 
sa  už  konal  25.  ročník  Folklórneho 
festivalu  pod  Pilskom  Babou  horou. 
Vystupovali  tu  aj  folkloristi  zo  Sihel-
ného. V obci máme niekoľko ľudových 
skupín. Medzi ne patrí aj náš detský 
súbor  Sihelček,  ktorý    počas  svojho 
pôsobenia získal niekoľko ocenení.

Folklór je spojený so srdcom. Tre-
ba spievať srdcom, tancovať srdcom 
a aj robiť všetko srdcom. Tak to ro-
bia aj naši folkloristi z obce, a tak to 
robila aj Rusnáková, prababka na-
šej spolužiačky Kristíny Kurákovej, 
ktorá nám priblížila jej život v obja-
tí folklóru.

M. Ďjubeková, K. Sivoňová, 8. B 

Presťahoval sa naozaj ďaleko. Naj-
prv mi to nevadilo. Konečne som sa 
mohla  prechádzať  po  vonku  a  ne-
musela  sa  báť,  čo  sa  mi  zas  priho-
dí zlé. Ale moja radosť netrvala dl-
ho. Pristihla som sa, že mi je za ním 
smutno. Aj keď je nás veľa a vždy sa 
mám  s  kým  hrať,  začal  mi  chýbať. 
To, že ho mám rada, som si uvedo-
mila  až  vtedy,  keď  odišiel.  Hanbila 
som sa za svoje neláskavé správanie 
voči nemu. Teraz sa teším na každé 
prázdniny.  Vtedy  sme  opäť  spolu, 
hráme  sa,  šantíme,  chodíme  do  le-
sa na huby.

Nina Kolčáková, 5. A

rodina, ale keď prídu domov, každý 
sa zavrie do vlastnej izby a žije vo 
svojom svete. V súčasnosti najčas-
tejšie virtuálnom. Niektoré deti sí-
ce majú rodinu, no sú v nej utláča-
ne, šikanované alebo týrané. Ne-
môžu rozvíjať svoju osobnosť. Keď 
dospejú, môžu sa z nich stať takí is-
tí ľudia, ako boli ich rodičia.

Podľa mňa v rodine nezále-
ží na tom, aký veľký je ich účet 
v banke, aké majú vzdelanie alebo 
na tom, ako vyzerajú. Podstatné 
je, aby v rodine vládla harmónia, 
spolunažívanie a sebaúcta. Aby si 
vedeli pomôcť v kritických situáci-
ách, trávili spolu nádherné chvíle 
plné lásky. Pretože láska, tá je v ro-
dine najdôležitejšia.

Som veľmi rada, že takú rodinu 
mám a prajem si, aby to tak bolo aj 
v iných rodinách. 

Bianka Mácsodiová, 6. A

Vždy veľkú radosť mám,
keď sa so všetkými hrám.
Knižky spolu čítame,
aj lego si skladáme.

Keď nejaký sviatok máme,
tortičku si nachystáme.
Pozveme aj ujov, tety,
tí privedú svoje deti.

Janko, Ďurko, malá Aďka,
už prišla i teta Maťka.
Vždy nás je plný dom,
počuť nás až k susedom.
Veselo sa zabávame,
to preto, že sa radi máme.

Nina Kolčáková, 5.  A, 
1. miesto v okresnom kole 
literárnej súťaže Majáčik
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Anna Rusnáková, moja prababka z Oravskej Polhory,  je pre mňa veľkým vzorom. Hoci som nemala tú česť osobne ju po-
znať, dalo by sa povedať, že máme niečo spoločné. Máme radi folklór a s láskou  sa mu venujeme. Vždy s nadšením počú-
vam dedka, keď rozpráva o jej živote a ešte radšej počúvam nahrávky s jej piesňami.

Narodila sa v roku 1936 
v Oravskej Polhore. V roku 
1957 sa šťastne vydala za Šte-
fana Rusnáka, s ktorým mali 
8 detí.

Babička spievala goralské 
piesne. Už v detstve začala 
účinkovať vo folklórnej sku-
pine Polhoranka. Tam osta-
la až do svojej smrti. Mala veľ-
mi hrubý a čistý hlas, s kto-
rým vyhrala mnoho súťaží. Vy-
hrala aj 2. miesto v súťaži Zla-

MOJA PRABABKA, MÔJ VZOR

čite by bola na mňa veľmi hr-
dá, lebo pokračujem v tom, čo 
ona  začala. Zo srdca spievam 

tý páv v Maďarsku. O prabab-
ke bol natočený film Spievala 
by hlasom, v ktorom spieva ale 
aj opisuje svoj život, ktorý ne-
bol vždy ľahký.

V posledných rokoch svojho 
života sa venovala práci s det-
ským folklórnym súborom 
z Oravskej Polhory. Vždy vra-
vievala, že spev nie je len o ta-
lente  ale spev je o láske a ci-
te. Babička nás opustila v ro-
ku 1992. 

Hoci už pri nás nie je,  ur-

a tancujem vo folklórnej sku-
pine a šírim naše tradície.

Kristína Kuráková, 8. B
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Kedy si začala tvoriť prvé tex-
ty? Kto objavil tvoj talent?
• Babka mi rozprávala, že keď som 
bola malá, už vtedy som vymýšľala 
rôzne rečňovanky a básničky. Hra-
la som na klavíri a spievala si ich. 
Potom rada hrávam so sestrou di-
vadielka pre rodičov. Scenáre tiež 
vymýšľam ja. V 4. roč níku som sa 
prihlásila na žurnalistický krúžok 
a zistila som, že písanie ma naozaj 
baví. Raz som na krúžok priniesla 
básničku o jari. Zaujalo to pani uči-
teľku Kutlákovú, kázala mi ju vy-
lepšiť a poslala ju na súťaž. Takže 
ona objavila môj talent.

Na vyhodnotení  súťaže v Hor-
nom Sŕní si bola osobne. Čo sa 
ti najviac páčilo, čo ťa zaujalo?
• Po príchode do Horného Sŕnia 
na nás čakal bohatý program. Pri-
vítal nás Maťko a Kubko so svoji-
mi ovečkami. Následne ma zauja-
li rôzne príbehy, ktoré boli spraco-
vané do malého divadielka. Najviac 
ma zaujalo krátke divadielko o vtip-
nom doktorovi. Nasledovalo odo-
vzdávanie cien. Porota ma veľmi 
pochválila a zaželala mi veľa úspe-
chov do budúcna. Potom nasledo-
valo malé občerstvenie. Priniesla 
som si odtiaľ diplom, zborník, v kto-

rom bola napísaná moja básnička 
a množstvo iných darčekov.

Opíš nám, aké si mala pocity? 
• Večer pred prevzatím ceny som 
vôbec nemohla zaspať. Predsta-
vovala som si, aké to tam asi bu-
de. Mala som trochu aj strach. No 
keď sme tam prišli, vládla tam 
príjemná atmosféra. Cítila som 
sa tam veľmi príjemne. Hlavne 
keď ma všetci chválili a povzbu-
dzovali k ďalšiemu písaniu.

O čom najradšej píšeš?
• Záleží od situácie a od témy, 
ktorá je súťažne vyhlásená. Ra-
da píšem o rodine, o zvierat-
kách. Niekedy dostanem jedno-
ducho nápad a to hocičo potrebu-

Bude z nej raz spisovateľka?

jem dať na papier. Väčšinou pí-
šem básničky, no keď som vyhrala 
1. miesto za miestnu povesť, po-
vzbudilo ma to a určite sa budem 
viac venovať aj próze.

Tvorila si aj cez prázdniny? 
Máš nejaké nové práce?
• Cez prázdniny som predovšet-
kým oddychovala, no zopár verší-
kov som vytvorila. Treba ich do-
tvoriť a uvidíme, čo na ne povie 
pani učiteľka. 

Chcela by si raz byť spisovateľ-
kou?
• Nad tým som veru ešte neroz-
mýšľala. Uvidíme, ako mi písanie  
pôjde ďalej. 

Zuzana Vonšáková 5. A

Ninka Kolčáková je vynikajúca žiačka 5.  A. V minulom škol-
skom roku sa jej veľmi darilo v literárnych súťažiach. Vy-
hrávala samé prvé miesta. Dve prvé miesta získala v okres-
nej literárnej súťaži Literárny majáčik a ďalšie dve vyhra-
la v celoslovenských  súťažiach, v Poetickom Púchove a v sú-
ťaži Villa Zerna. Vyhodnotenia súťaže Villa Zerna sa zúčast-
nila osobne a v Hornom Sŕní si prevzala cenu za prvé miesto  
v poézii. Ako to prebiehalo a aké mala pri tom pocity,  sme sa jej 
opýtali.

Sofia TelelákováOravskí dejatelia

Ahoj kamaráti!
Volám sa Bruk a som chrobák. Obyčajný chrobáčik, ktorý má len pár mesiacov a žije na Zelenej lúke pri malej lesnej chatke.

Vždy som túžil bývať s ľuďmi, pretože som mal pocit, že si ma ako chrobáka nik nevšíma, každý ma ponižuje, uráža. A to len preto, že som 
malý a som potravou väčších a smelších živočíchov. Takže celý svoj život som len tŕpol a čakal, kedy ma niekto zožerie.

Mal som už dosť ponižovania. Dopočul som sa o lesnej schôdzi hmyzu a rozhodol som sa, že tam pôjdem i ja a prehovorím.
Ani neviem, ako som medzi toľkým drobizgom nabral síl a odvahu, no hrdo som prehlásil, že z lúky odchádzam. Idem do sveta!
Vybral som sa hneď. Blúdil som dlho-predlho. Možno i deň či dva. Brodil som sa medzi zeleňou, kamením i čečinou, keď sa zrazu môj zrak 

spojil so zrakom človeka a ja som sa ocitol v niečom úplne tmavom. Vraj sa to volalo krabica. Niesol ma v nej dlho. Hádzalo to so mnou zo 
strany na stranu. Chvíľami som myslel, že je už po mne, no i tak som nestrácal nádej a mal veľké očakávania.

Svetlo. Vau, môj nový domov, terárium! Ušité pre mňa ako na mieru. Priatelia, poviem vám, nikdy som nebol šťastnejší. Žil som si ako 
kráľ. Ten človek ma kŕmil, trénoval so mnou hocijaké kúsky, hral sa so mnou, jednoducho, správal sa ku mne, akoby som bol preňho všetkým. 
Žil som si naozaj ako v raji, až na to, že som bol sám. Viem, mal som predsa človeka, no ten mi nerozumel tak, ako moji druhovia na Zele-
nej lúke. Nemal som sa s kým porozprávať. Keď som sa rozbehol, narazil som do skla, začala mi chýbať voľnosť. Bol som znudený a už ma 
ani nebavilo chodiť pomedzi prsty človeka. Kedysi to bola moja najobľúbenejšia hra. Ba dokonca som prestal aj jesť. Čo ako sa človek snažil, 
bol som smutnejší a smutnejší. Chcel som jediné, vrátiť sa domov.

Ráno som sa zobudil na lúke. Bol som doma, v skutočnom domove. Môj ľudský priateľ vycítil, že terárium nie je nič pre mňa. Trvalo mi celý 
deň, kým som našiel svojich kamarátov, no potom sme sa rozprávali, jedli a pili až do noci.

Kamaráti moji, poviem Vám, vtedy som zistil, že život chrobáka obklopeného svojimi druhmi na veľkej lúke je super.
S pozdravom Váš chrobák Bruk!

Chrobák Bruk Zelená lúka, XX. YW. HMYZ

Jakub Vonšák, 8. B
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Neďaleko našej obce Sihelné  sú ďalšie hornooravské obce, ktorých história je však omnoho staršia než 
tá naša. Práve v susednej obci Rabča žili traja bratia Nováčikovci a tým sa v roku 1629 pripisuje založe
nie našej obce.

BODLIAKY v našom erbe

SIHELNIANSKE POVESTI  
(alebo nemohlo to byť aj tak?)

to na obranu a začal ich sekať. Keď 
už mal hodný kus zosekaný a deň 
sa chýlil ku svojmu koncu, spokoj-
ný si z čečiny urobil malý príbytok, 
umyl doráňané ruky v potôčku 
a unavený zaspal. Ráno však os-
tal prekvapený. Všetky posekané 
bodliaky rástli nanovo. To sa opa-
kovalo i na druhý, i na tretí deň.

„Čo  sú  to  len  za  čary?  Čo  je  to 
za  zvláštne  bodľačie,  čo  nocou  do-
rastá?“ sedel a dumal pod vŕškom. 

Clivota i zúfalstvo pochytili 
Mateja. Vzal si svoj batôžtek, se-
kerku a hybaj domov.

Doma sa mu všetci potešili. 
I bratia, lebo ani tí vo svete šťastia 
nenašli, a tak sa vrátili domov.

Matej im však porozprával, čo 

čudesné zažil hore pod Pilskom. 
O bodliakoch, čo stále dorastajú, 
sa nikomu nechcelo veriť. Všetci 
si mysleli, že sa pobláznil, že si vy-
mýšľa.

Na druhé ráno sa však i Ju-
raj rozhodol navštíviť to zvláštne 
miesto. Vychystal sa skoro ráno 
a ani nikomu nedal vedieť, kde ide. 
Aj on zažil to, čo jeho brat. Udi-
vený sa vrátil domov a priznal, že 
Matej hovoril pravdu.

Akože inak i najmladší Jano bol 
zvedavý na ten div. Uprosil svojich 
bratov, aby ho zobrali na to čudné 
miesto.

Vybrali sa teda všetci traja spo-
lu. Na obrovskú bodľačiu lúku do-
razili podvečer. Zobrali sekerky 

a začali rúbať. Nevyťali veľa. Však 
načo by sa namáhali, keď bodliaky  
určite dorastú! Ľahli si na okraj le-
sa a zaspali. Ráno, keď ich zobu-
dili slnečné lúče, neverili vlast-
ným očiam. Bodliaky ležali pose-
kané na zemi. Jano sa hneď na bra-
tov ohradil, že si z neho robia sran-
du, no len čo videl ich udivené tvá-
re, zistil, že by im krivdil. Schyti-
li všetci traja sekerky a ťali, čo im 
sily stačili. Bodliaky nenarástli ani 
na druhý, ani na tretí deň. Mlá-
denci oslobodili od bodliakov ce-
lé lúky. Pri práci pochopili, že ich 
úspech spočíval v tom, že pri prá-
ci držali spolu. To bolo lúčnym ta-
jomstvom, ktorým premohli bod-
liaky.

Lúky potom zorali a zúrodni-
li. Matej a Juraj si tu postavili do-
my a založili rodiny, dedinu. Naj-
mladší Jano sa vrátil k rodičom 
do Rabče, lebo tí zostárli a potre-
bovali opateru.

Aj dnes sa ešte kde-tu na lúkach 
nájde veľký bodliak. Je ich už má-
lo. Dodnes však platí, že ľudia ži-
júci na týchto lúkach si svorne po-
máhajú. A aby na to nezabudli, 
vložili si bodliak i do svojho erbu.

Jakub Chudiak, 8. B, 
1. miesto v celoslovenskej  

súťaži Budimírske studničky

Pod Pilskom raz žila chudobná vdova Johana s dcérou. Zle sa im žilo odvtedy, čo im hora otca vzala. Zomrel, keď ho pri ťaž-
kej lesnej robote privalil strom. Často Johana na horu nadávala, že jej muža vzala. Hlavne vtedy, keď nemali ani do úst čo 
vložiť. V lete sa však ženy mali lepšie. Zabehli do hory a hladné žalúdky zasýtili čučoriedkami, malinami a i húb na poliev-
ku nazbierali.

Raz takto Johana odbehla 
s malou mištičkou do lesa, aby 
si nazbierala lesných plodov. 
Zrazu v húštine zazrela sve-
tielko. Pristúpila k nemu bliž-
šie a len čo sa ho chcela do-
tknúť, zmizlo a objavilo sa ďa-
lej. Takto ju svetielko privied-
lo na lúku, na ktorej tancovali 
víly. Toľko krásy žena ešte nik-
dy nevidela. Krásne šaty, dlhé 
vlasy a ich ladné pohyby jej ne-
dali odtrhnúť z nich oči. Zrazu 
si ju jedna z víl všimla. Pristú-

Víly zmizli a na mieste, kde 
tancovali, začal vyvierať pra-
meň, ktorý sa zmenil na po-
tôčik. Žena nevedela, či sníva, 
či je to skutočnosť a vzala no-
hy na plecia. Bežala, čo jej sily 
stačili, rovno domov ku dcére. 
A potôčik za ňou.

Doma všetko vyrozpráva-
la a s dcérou misku vyskúša-
li. Fungovala výborne. Od tej 
doby už nemuseli znášať bie-
du a hlad. Mali čo jesť i piť, le-
bo potôčik im tiekol rovno po-

pred chalúpku. Dcéra sa one-
dlho dobre vydala a s mužom, 
deťmi i svojou materou šťastne 
nažívali. Len miska sa im kdesi 
podela. No nesmútili za ňou. 
Manželove šikovné ruky doká-
zali rodinu vyživiť. A voda, tá 
zostala. Dodnes tečie do dedi-
ny. Pramene spod Pilska záso-
bujú vodou celú našu obec.

Monika Jurášová, 5. A,
2. miesto v okresnej 

literárnej súťaži Majáčik

PRAMEŇ V PILSKU

29. 7. 1999 Unikátny bodliak na Sihelskom hrádku foto v. briš

pila k nej a spytuje sa: „Potre-
buješ pomoc?“ Johana nevede-
la slovka vyriecť. Horko-ťažko 
vykoktala, že sú s dcérou hlad-
né a že prišla len trošku čučo-
riedok nazbierať.

Víla sa usmiala, vzala jej 
misku a čosi čudné začala 
do nej šepkať. Po chvíli jej ju 
vrátila so slovami: „Odteraz 
ti táto miska vždy dá také jedlo, 
na aké si pomyslíš. A teraz sa 
spokojne vráť domov. Všetko sa 
na dobré obráti.“

V rodine Nováčikovcov v Rab-
či to nebolo vždy jednoduché a ru-
žové. I na túto rodinu doľahla bie-
da, hlad a starosti o prežitie. Polia 
tu neboli veľmi úrodné. Nie vždy 
sa urodilo toľko, aby bolo i pre ro-
dinu, i pre pánov na Oravský hrad 
dosť. Namiesto toho, aby bratia 
v ťažkých chvíľach držali pokope 
a snažili sa pomáhať otcovi s gaz-
dovkou, povadili sa a pohnevali 
na smrť. Všetkým sa čohosi máli-
lo, každý každého obviňoval z ne-
úspešnej gazdovky. Darmo sa ich 
otec snažil zmieriť. Darmo im vy-
svetľoval, že len keď spolu budú 
držať, môžu čosi dosiahnuť. Dar-
mo mať plakala, keď sa pohne-
vaní rozhodli odísť  z otcovského 
do sveta.

Vybrali sa každý inou stranou. 
Jano išiel na Dolniaky, Juraj vý-
chodne od svojho rodného dom-
ca. A Matej, ten na sever, pod Pil-
sko, kde sa dnes rozprestiera naša 
dedinka.

Keď tu prišiel, zaujali ho roz-
ľahlé lúky porastené vysokým hus-
tým bodľačím. Jakživ také nevidel. 
Na niektorých miestach sa medzi 
ne nedalo ani vstúpiť. Pichali a ne-
dovolili nikomu narušiť ich územie.

Sadol si Matej tesne pod lesom 
a sledoval tú tajuplnú bodliačinu. 
Čosi ho k nej neuveriteľne priťaho-
valo, čosi zas odrádzalo a navrávalo, 
že je čistý blázon, ak tu chce ostať.

Vzal sekerku, ktorú mu dal ta-
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V minulom čísle časopisu sme pre vás založili novú rubriku o včelách. Navštívili sme  pána Milana Guru a ten nám porozprával, ako sa treba o včely 
starať na jar. Naše ďalšie kroky viedli ku pánovi Martinovi Vronkovi, ktorý je tiež vášnivým včelárom. Tento raz sme sa zamerali na stáčanie medu. 
Bola to u nich naozaj veľká rodinná udalosť, z ktorej mali všetci radosť.
Rozhodli sme sa teda, aby nám o tejto udalosti napísal pár riadkov jeho syn Adam, žiak 8. B triedy.

Na prázdniny sa samozrejme teší každý školák. Môžeme byť dlho 
vonku, hrať sa a nemáme školské povinnosti. Ja sa na prázdniny 
teším ešte pre jednu vec. S otcom totiž stáčame med. Je to taká ma-
lá alchýmia a zároveň aj veľká rodinná udalosť.

VYTÁČANIE MEDU. Tento rok si to vyskúšal aj môj malý bratranec.

Takto vyzerajú zaviečkované plásty

Odviečkovanie plastov a ich vkladanie do medometu

NAŠE NAJ… Včielky, včely, včeličky Medobranie – (2. časť)

Deň, na ktorý sa vždy teším

– red

Med získavame z plástov od 
včiel. Šikovné robotnice nano-
sia do nich nektár. Ten keď do-
zrie, včely ho zaviečkujú a to je 
náznak, že ho z plastov treba 
vybrať-vytočiť.

Oco prinesie plásty z včelí-
na. Tie treba špeciálne očis-
tiť odviečkovacími vidličkami. 
To, čo sme z plástov odstrá-
nili-viečka, dávame do misky 
a s radosťou z nich vycmuľká-
vame med. Je to veľmi zdravé.  
Očistené plásty dáme do me-
dometu a stáčame. Väčšinou 
to robím ja, no dlho sa pri me-
domete neohrejem, lebo stáča-

nie si chcú vyskúšať aj iné de-
ti a pozorovatelia tejto udalos-
ti. Keď vytočíme jednu stranu 
plástu, plást otočíme a pokra-
čujem ne druhej strane. Po vy-
točení všetkých plástov sa me-
domet otvorí, dá sa podeň hr-
niec, do ktorého bude med 
stekať. Pri vytekaní treba med 
precediť. Čisťučký  a voňavý 
medík potom dáme do fliaš. 
Oco sa každému pomocníko-
vi odvďačí fľaštičkou medu a 
nezabudne pripomenúť: „Keď 
ho budete na Vianoce natierať 
na oblátky v dobrom na nás spo-
mínajte.“ Adam Vronka, 8. B
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Varíme s Úsmevom

Mrkvičková  polievka
Úroda je pozbieraná, prázdniny 
sa skončili a deti už bežia do ško
ly. Zo školy prídu hladné. A čo te
raz? 

Keďže ešte rastú, potrebujú nie
čo zdravé a plné vitamínov. No 
deti nejedia hocičo. A preto sme 
pre vás pripravili recept na zdra
vú a zároveň veľmi chutnú po
lievku, ktorej príprava zaberie 
málo času. Zvládnete ju i vy, ma
lí čitatelia. 

Je pripravená z mrkvičky, kto
rá obsahuje vitamíny B, C, E, 
H. Táto polievka posilní, zasýti 
a určite si budete chcieť dať ďal
šiu porciu.

Potrebujeme: mrkvu, olej, soľ, ko-
renie, mrveničku alebo ľubovoľné 
cestoviny, bylinky (podľa chuti).

1. Pripravíme si všetky suroviny.

2. Očistíme a nahrubo nastrúha-
me mrkvu.

3. Na troške oleja ju opražíme 
a potom zalejeme vriacou vodou. 

4. Pridáme väčšiu hrsť cestovín a po-
varíme 10 – 20 min. Nasekáme si by-
linky a pridáme do hotovej polievky.

5. Ako prílohu si môžeme spraviť chlieb obalený vo vajci a vypražený 
v oleji. 

PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ. 
Diana Kutláková, 8. A

Vytočený med treba precediť HOTOVÝ MEDÍK
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Neviem prečo, no mojím 
najväčším nepriateľom bola 
vždy tma. Bála som sa jej od-
malička. Len pár mesiacov do-
zadu by ma potme a samú nik-
to vonku nedostal. Tma bo-
la pre mňa najväčšia autorita. 
Dokonca ešte aj keď som bola  
v tme s niekým, dokázala som 
sa báť.

S príchodom letných me-
siacov sa to vo mne ale zlo-
milo. S kamarátkami sme čo-
raz častejšie vysedávali na la-
vičke za domom a sledova-
li západ Slnka. Vychutnáva-
li sme si jeho teplé lúče, deba-
tovali sme o škole, muzike a aj 
o chlapcoch. Veľa sme sa smia-
li a často si púšťali najnovšie 
hity či vtipné videá. No vždy, 
keď sa začalo stmievať sme sa 
rozišli.

Raz sme sa tu takto stre-
tli s mojou najlepšou kama-
rátkou Simonou. Začali sme 
vášnivo diskutovať na tému 

škola. Aj keď boli prázdni-
ny moje spomienky sa vráti-
li ku sporu, ktorý som mala 
s Dášou. Tá ma totiž natre-
la, keď som odpisovala na pí-
somke z matiky a ja som jej to 
akosi nevedela odpustiť. Za-
čala som ju nepekne ohová-
rať a Simone sa to nepáčilo. 
Jasne mi dala najavo, že som 
podvádzala, hoci som nemu-
sela.

„Aj keď si sa poriadne neučila, 
určite by si to dala aspoň na troj-
ku,“ skonštatovala Simona.

„Dáša sa len bránila, keď ju 
učka upodozrievala a poveda-
la pravdu. Nemôžeš sa na ňu do-
nekonečna hnevať. Ty by si určite 
urobila to isté,“ bránila ju Simo-
na, „konečne jej už odpusť.“

Do mňa akoby vošlo sto 
čertov a pobúrene som sa 
na Simonu rozkričala, pre-
čo ju zastáva. Začala som ako 
nepríčetná vyťahovať ďalšie 
skutočnosti a fakty, ktorými 
som sa chcela stočostoj ob-
hájiť.

ZÁCHRANA PRIATEĽSTVA
Simona videla, že to so 

mnou nemá zmysel ďalej rozo-
berať. Postavila sa, vzala svoj 
mobil z lavičky a odišla.

Ja som sa tiež nahnevane 
otočila na päte a pobrala sa 
spať.

Lenže akosi to nešlo. Prevra-
cala som sa v posteli a hlavou 
mi vírili myšlienky o dnešnom 
rozhovore. Keď sa mi to v hla-
ve ukľudnilo, uvedomila som 
si, že Sima mala pravdu. Vždy 
má pravdu. Je moja najlepšia 
priateľka a chce mi len to naj-
lepšie. Lenže ostane ňou aj na-
ďalej, keď som sa takto sprá-
vala?

Vzala som do ruky mobil 
a vyťukala jej číslo. Nič. Nedo-
stupná. Čo teraz? Znova. Ne-
dostupná.

„Ráno je múdrejšie večera,“ 
pomyslela som si a otočila sa 
na druhý bok. Zavrela som 
oči a čakala, kedy ma navští-
via pekné sny. No sny nepri-
chádzali.

Vonku bola tma, hodiny 
ukazovali jedenásť a mne na-
padlo navštíviť Simu a ospra-
vedlniť sa. Lenže čo môj 
strach? Je načase ho prekonať. 
Nestojí mi predsa za to, aby 
som prišla o moju najlepšiu 
priateľku.

Hodila som na seba staré 
tepláky a hybaj o dve ulice ďa-
lej, ku domu, v ktorom bývala 
Simona. V jej izbe sa už nesvie-
tilo. Našla som nejaké kamien-
ky a začala hádzať do jej okna. 
Ani si neviete predstaviť, akú 
úľavu som pocítila, keď sa v jej 
izbe rozsvietilo. Simona vy-
kukla z okna a ja som ju zavo-
lala von. Tam som sa jej ospra-
vedlnila a priznala, že mala 
pravdu. A vtedy sa rozsvietilo 
aj v mojom srdci.

Domov som sa vracala úpl-
ne pokojná. Ani som si neuve-
domovala, že všade naokolo je 
tma. Asi to bude tým, že keď 
je svetlo v srdci, svieti aj vša-
de navôkol.

Natália Fernézová, 
2. miesto v okresnej 

literárnej súťaži Majáčik

DEŇ ZEME je 22. apríla. Každý rok sa snažíme  pripomenúť si tento sviatok zberom železa.

Tohtoročný apríl nám to však 
nedovolil. Zber železa sme preto 
presunuli na 15. mája. 

Na stanovištiach rozmiestne-
ných po celej dedine nás čakali pa-

POZOR!!! AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU SEPARUJEME!!!
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
OBEC JE ZAS ČISTEJŠIA

Príroda už okúzlila nejedno ľudské oko a stále viac vábi všetko vôkol.

Čisté a priezračné jazierko, 
v ktorom sa odráža jas slnka 
a ligot hviezd sa skamarátilo 
s nejedným kamienkom, kve-
tinkou, rybkami  ba dokonca 
i s okolitými domami. Okolo 
jazierka je mnoho kvetov, kto-
ré krásne rozváňajú všade na-
vôkol. Vábia všetky oči, aby 
sa prišli na ich krásu pozrieť 

Očarujúca príroda

a obdivovať ich. Pyšne týčiace 
sa stromy na každého dozera-
jú a čakajú, či si niekto pod ich 
vetvami neoddýchne, a tak za-
budne na všetky starosti. A do-
my? Tie len pozerajú z diaľ-
ky na krásne jazierko, počú-
vajú smiech okolo a snívajú 
o tom, aby boli bližšie a rado-
vali sa spolu s jazierkom, kvet-

la im odmenu. No odmenení sme 
však všetci. 

Našou odmenou je totiž čistej-
šia obec a v takej sa predsa lepšie 
žije. 

Staré železo patrí do zberu sta-
rého železa. Preto si ho odložte 
a v apríli sme tu zas. Radi ho po-
zbierame a dáme tam, kde patrí. 

Natália Pientáková, 5. A

ni učiteľky. Tie si zapisovali, koľko 
železa sme doniesli. 

Najusilovnejších  „zberačov“ 
potom vymenovala pani riaditeľ-
ka v školskom rozhlase a udeli-

mi. V jazierku rezko pláva ne-
jedna rybka, a tá sa hrá so svo-
jimi sestričkami od rána do ve-
čera. Stmieva sa. Na prírodu 
padá súmrak, obloha má krás-
nu modrastú farbu a obláčiky 
vyzerajú sťa veľká huňatá peri-
na. Všetci sa chystajú spať, aby 
sa mohli ráno zase spolu hrať 
a zabávať.

Príroda ma očarila svojou 
krásou, nádherou, harmóniou 
a čistotou. 

Teraz už zreteľnejšie chá-
pem, že by sme sa mali snažiť 
vážiť si prírodu, aby v nej na-
šiel pokoj každý človek. 

Bianka Macsodiová, 5. A
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Z  V Ý T VA R NE J  T VOR BY  NA ŠICH  ŽI A KOV

Kristína KurákováKristína Kuráková

Jakub Luscoň, 6. B

Miroslava Stašová Tomáš Tarčák
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OSEMSMEROVKA
L A Ľ E V S D Z A Ť Á M A M P

A E T E B E E Á U N Ž E K U O

K Í V M V Ď Ň B L A D S S B T

T O K I O N D A L CH E T Á E R

J I H S U S V V S I S O L E E

Č Í S L O O F A T E U Á P P B

N F A R E B N É L I S T Y R O

J E D N O T K A R N ô Ž E Í V

P Á S K A Y D O H A J L T B A

Č A R O V N É O B D O B I E Ť

R O D O B R E M E D V E Ď H

Á D Ú R O D A N I D O R N Y S

D D H O V O R Í M O Á L O K Š

I Y Z A T V O R E N É Ž S A D

O CH L A D E N I E R M E Ď O K

KRESLENÉ 
V TIPY

FAREBNÉ LISTY, DÁŽĎ, SAD, ATMOSFÉRA, ÚRODA, OCHLA-
DENIE, ČAROVNÉ OBDOBIE, ODDYCH, SYN, CHLADNO, ŠKO-
LA, ZÁBAVA, ZAŤ, PRÍBEH, JAHODY, DOLE, MEDVEDE, TOKIO, 
POTREBOVAŤ, RÁDIO, IDOL, RODINA,MEĎ, ZATVORENÉ, STÁ-
LE, REP, JEDNOTKA,DEŇ,  NEOVALNÁ, VEĽA, LAK, HOVORÍM, 
LÁSKA, SUSHI, SUSED, ČÍSLO, DOBRE, TEBE, MESTO, BUM, 
LEV, SEĎ, PÁSKA, NÔŽ. Diana Kutláková, 8. A

Karin Stašová 5. B


