
 Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv.  apoštola Pavla v Sihelnom č. 3/2017
Úvodník
Ahojte! Volám sa Emma Kutláková a v tomto školskom roku si ma dec-
ká zo Žurnalistického krúžku vybrali za šéfredaktorku. Určite ma väč-
šina z vás pozná, no pre tých, ktorí predsa len nie, sa patrí predstaviť.

 Som žiačkou 7. B triedy. Pre časopis Úsmev pracujem už tri roky. Za-
čínala som  malými správičkami a kresbami. S pribúdajúcimi vedomosťa-
mi pribúdali aj  väčšie články.  Rada recitujem, pečiem a šijem, no najrad-
šej mám lezenie na školskej  lezeckej stene. Mojím najobľúbenejším sviat-
kom sú Vianoce, preto som rada, že prvým číslom, ktorému „šéfujem“ bude 
práve vianočné vydanie časopisu Úsmev. V ňom sa môžete tešiť na tradičné 
rubriky. Dokončili sme rubriku Naše naj o mede a včielkach,  Eko okienko 
sme spojili s rubrikou Anketôčka otvor očká. Nebude chýbať Školský spra-
vodaj s množstvom aktivít, na ktorých sme s časopisom nechýbali. Varíme 
s úsmevom sme zas pozmenili na pečenie, kde sme piekli vianočné oplátky. 
Nebudú chýbať vtipy, osemsmerovka, tajničky, ktoré neodmysliteľne patria 
k vianočnej pohode. Na záver  vám želám spolu s našou mini redakciou  
šťastné a požehnané vianočné sviatky a veselé čítanie Úsmevu.

Šéfredaktorka Emma Kutláková, 7. B, usmevczs@gmail.com

ČAro ViANoC

Poznáte to čaro Vianoc?
To, čo chodí v jedinú noc? 
Od rána sa všetko chystá,
sladký medík aj kapusta.
 
Šalátik a tiež pečenú rybu,
na Vianociach nič nemá chybu. 
Stromček krásne na nás svieti,
pod nim počuť radosť detí.
 
Darčeky zvedavo otvárajú,
vytúžené sny v nich hľadajú. 

Tešia sa na denný jas,
keď slnko zobudí ich zas.
Snehuliak v záhradke zametá chodník,
na lúke počuť odvšadiaľ detský krik.
Vidieť na nej sánky, deti,
a radosť im z duší svieti.
 
Ten  krásny vianočný čas,
mal by ostať v každom z nás.
Stačil by  len úsmev úprimný,
rozdať denne na všetky strany.

Nina Kolčáková, 5. A

Vytvorili sme duchovnú 
kyticu pre otca biskupa
Andreja

Školský spravodaj

Otec biskup Andrej Imrich prijal 8. júna 1974 v Dóme sv. Martina 
v Bratislave Kňazskú vysviacku pre pastoračnú službu v Spišskej 
diecéze.

Mnohí naši starí rodičia si ho eš-
te pamätajú ako kaplána v Rabči, 
na jeho prvom pôsobisku. Potom 

pôsobil v Dolnom Kubíne, Spišskej 
Novej Vsi, Zázrivej i Trstenej. Nový 

Pokračovanie – s. 2
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Vytvorili sme duchovnú 
kyticu pre otca biskupa
Andreja
diecézny biskup Spišskej diecé-
zy Mons. František Tondra ho 1. 
novembra 1989 vymenoval za ge-
nerálneho vikára a neskôr za far-
ského administrátora v Spišskom 
Podhradí. Dňa 4. júna 1992 bol 
pápežom sv. Jánom Pavlom II. 
vymenovaný za pomocného bis-
kupa Spišskej diecézy. Dňa 15. 
októbra 2015 pápež František 
prijal jeho zrieknutie sa úradu po-
mocného biskupa Spišskej diecé-
zy a stal sa emeritným biskupom. 
9. januára 2018 oslávi otec biskup 
Andrej Imrich 70 rokov. Naši žia-
ci mu vytvorili duchovnú kyticu, 
ktorá obsahuje naše dobré skut-
ky, modlitby, účasť na svätých 

Naša škola sa do tejto výstavy 
zapojila tiež. Počas decembra sa 
bude nachádzať na chodbe našej 
školy.

Výstavu tvorí osem pane-
lov, ktoré deťom druhého stup-
ňa základných škôl interaktív-

nym spôsobom približujú Rad-
linského životné míľniky, jeho 
všestranné nadanie, dielo a vý-
znamné aktivity. Dynamický ná-
boj dáva výstave výtvarné a gra-
fické stvárnenie. Interaktív-
ne prvky na jednotlivých pane-
loch vzbudzujú v deťoch záujem 
a podnecujú ich logické mysle-
nie. Výstave nechýba ani humor 
– deti môžu cez malý priezor na-
hliadnuť dovnútra panela, kde sa 
ukrývajú vtipné príbehy zo živo-
ta Andreja Radlinského. A keď-
že Andrej Radlinský bol moder-
ným a pokrokovým mužom svo-
jej doby, je isté, že dnes by použí-
val tie najmodernejšie technoló-
gie. K výstave je preto priprave-
ná počítačová hra, v ktorej môžu 
deti plniť zaujímavé úlohy, zbie-

AnDrej rADlInSKý 
na našej chodbe

„Knihy  nám  prinesú  múdrosť  au-
tomaticky,  ale  môžu  byť  aj  cestou 
ako sa k nej dostať.“

Aj tento rok sa naša škola pri-
hlásila do projektu spojeného 
s Medzinárodným dňom škol-
ských knižníc – Záložka do knihy 
spája školy. Žiaci vyrobili viac ako 
150 záložiek a poslali ich do školy 
v Jimrove v Čechách. Deti naozaj 
naplno využili svoju fantáziu. Vy-
rábali záložky v podobe ružičiek, 
obľúbených zvieratiek, interak-
tívne záložky, záložky, ktoré zdo-
bili prírodnými materálmi i jed-
noduché záložky v podobe ceruz-
ky. Deti z nich mali veľkú radosť 
a niektorých výroba tak bavila, že 
vyrobili aj dve – tri.  Mnohé z de-
tí na založky napísali aj svoje kon-

taktné údaje. Veríme, že s deť-
mi z Čiech nadviažu aj príjemné 
priateľstvá.

Medzinárodný deň školských 
knižníc vyhlásila Dr. Blanche 
Woolls, prezidentka Medziná-
rodnej asociácie školského kni-
hovníctva (IASL) a pripomí-
na sa od roku 1999. Deň je osla-
vou školských knižníc, ich význa-
mu a prínosu pri vzdelávaní de-
tí. Hlavnou myšlienkou je podpo-
ra vzťahu žiakov ku knihám, škol-
skej knižnici, čítaniu a poznáva-
niu.

Snažme sa nájsť v knihách 
priateľa, ktorého vymeníme 
za smartfón a mobil. Je to priateľ, 
ktorý ťa nezradí. Keď už nie inak, 
tak len tak, že sa jej nevybijú ba-
terky a jej signál bude fungovať aj 

Záložky pre deti z českej školy v Jimrove

Dokončenie – zo s. 1 omšiach, poslušnosť a sebazápor. 
Všetky tieto „kvetiny“ do kytice 
žiaci zbierali počas októbra a no-
vembra. Každá trieda zvolila inú 
taktiku. Jedni lepili farebné lepky 
do srdiečka, druhí maľovali rôzne  
farebné tvary, iní stavili na oby-
čajné paličky. Všetko to sa na zá-
ver spočítalo a poslúžilo ako mo-
zaika na vytvorenie apoštola Pav-
la, patróna školy, ktorý poputu-
je na Spiš. Veríme, že náš dar otca 
biskupa poteší.

Naša duchovná kytica sa skladá: 
 1573 svätých omší
 1400 modlitieb
 460 poslušnosť
 370 sebazápor

Simona Grižáková, 7. B

rať body a napokon vyhrať pek-
né tričko.

Spolok svätého Vojtecha pripravil pre školy putovnú interaktívnu 
výstavu o Andrejovi radlinskom, katolíckom kňazovi, jazykovedco-
vi, spisovateľovi a redaktorovi.

Všetkých srdečne pozývame!
Karol Vonšák, 9.B

tam, kde ťa iný signál zradil.
Čítaním sa učíš nielen o no-

vých faktoch, prijímaš informá-

Medzinárodný deň školských knižníc

cie, no učíš sa aj gramatiku a šty-
listiku.

Zuzana Vonšáková, 5.A
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Hurá! Školu ovládla nová sú-
ťaž. Tento raz je cieľom vy-
tvoriť vlastnú knihu o svät-
coch. Deti, ktoré sa zapoja, 
dostanú každý týždeň nálepku 
jedného svätca.

Tú si nalepia do svojho zoši-
ta, zapíšu k nej svätcov životo-
pis a za splnenú úlohu dostanú 
vlajku krajiny, z ktorej svätec po-
chádza. Tou si tiež ozdobia svoje 
knihy. Do súťaže sa zapojilo veľa 
detí. Ide totiž o veľa. Deti z prvé-
ho stupňa majú od pani riaditeľ-

Sprav si svoju knihu 
o svätcoch

ky sľúbenú vecnú odmenu a tí star-
ší, z druhého stupňa, bojujú o deň 
voľna. Súťaž trvá osem týždňov. 
Začala začiatkom novembra a bu-
de trvať do januára. O tom, kto bu-
de vytrvalý a vypracuje životopi-
sy všetkých svätcov a zároveň aj 
mená víťazov sa teda dozvieme 
až v novom kalendárnom roku. 
Samozrejme, o výsledkoch súťa-
že vás budeme informovať, no už 
vo veľkonočnom vydaní Úsmevu. 
Všetkým súťažiacim teda želáme 
veľa kreatívnych nápadov.

Tamara Vronková, 5.A

Pohodlne sa usadiť, vybrať de-
siatu, pobaviť sa a poučiť z mi-
lých príbehov. Tak takú možnosť 
mali naše deti z ročníkov 1. – 4.

Počas novembra im totiž žiaci 
8. A 9. ročníka v školskej knižnici 
čítali z knihy Detským srdiečkam. 
Príbehy o priateľstve, úcte k star-
ším či  o ochrane prírody malých 

zaujali aj vďaka tomu, že ich star-
ší žiaci zdramatizovali alebo si 
ich pripravili vo forme scénické-
ho čítania. Deťom sa čítanie páči-
lo. Svedčí o tom návštevnosť kniž-
nice. Často tu zavítali i starší žiaci 
a započúvali sa do čítania.

Na záver deti spoločne s pa-
ni učiteľkou Kutlákovou prí-
beh zhodnotili a porozprávali sa 

VeľKí číTAlI MAlýM
Deviataci čítajú deťom z 1. stupňa

Scénické čítanie

o tom, čo z príbehu vyplýva. Pou-
čenia si potom odnášali vo svojich 

detských srdiečkach.
Anton Kutlák, 9.B
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rok sv. Martina sme ukončili mi-
sijným jarmokom. Ten sa aj ten-
to rok konal posledný deň pred 
jesennými prázdninami, 27. 10.  
v telocvični našej školy.

Na jarmok všetkých v obci po-
zývali naše plagáty, ktoré sme 
vlastnoručne vyrobili. Každá 
trieda vyrobila jeden plagát, kto-
rý informoval nielen o misijnom 
jarmoku, ale i o ukončení Roku 
sv. Martina.

Pani riaditeľka s misionárkou Alžbetou Zelnou

Deň sme začali svätou omšou 
v kostole. Pozvanie na ňu prijala 
Alžbeta Zelna, mladá misionár-
ka, ktorá pôsobila v Angole. Po-
čas kázne priblížila svoje zážitky  
z misií a život ľudí v Angole. Uká-
zala nám aj typické látky, ktorými 
sa skrášľujú africké ženy a diev-
čatá.

Po sv. omši sa, samozrejme, 
všetky deti ponáhľali do školy 
na jarmok. Niektoré aby predáva-
li, iné aby kupovali. Telocvičňou 
sa aj tento rok šírila vôňa všelija-

kých dobrôt. V kurze boli lango-
še a sladké koláčiky. Návštevníci 
si ale odnášali aj vianočné ozdo-
by, hračky či varešky. Záujem 
bol aj o tombolu, ktorá mala vla-
ni premiéru. Aj tento rok bodo-
vala. Predávali ju žiaci 9. B a po-
pritom piekli aj langoše. Zarobi-
li 191 eur. Celá škola zarobila spo-
lu 1 159, 18 eur. Peniaze poputujú 
do Angoly. Všetkým, predávajú-
cim i kupujúcim, posielame veľ-
ké ďakujem.

Zuzka Vonšáková, 5.A 

Milión detí sa modlilo 
ruženec, my sme sa 
pridali

V stredu 18. októbra o 9.00 hod. 
sa aj žiaci našej školy zapojili 
do medzinárodnej aktivity Milión 
detí sa modlí ruženec. 

Prípravu na modlitbu sme za-
čali už na prvej vyučovacej hodi-
ne. Náš rodák, vdp. Jozef Bran-
dys, nám prišiel porozprávať 
o tajomstvách ruženca. Vysvet-

lil nám, že tajomstvá Bolestné-
ho a Radostného ruženca sú úzko 
prepojené a navzájom spolu súvi-
sia. Už počas besedy sa deti strie-
dali a modlili ruženec v kaplnke. 
Po besede, o 9. hodine, sa k mod-
litbe pridali aj ostatní žiaci cez 
školský  rozhlas.

Táto aktivita je organizova-
ná  katolíckou nadáciou Kirche in 
Not. Vznikla v roku 2005 vo Vene-
zuele pri soche Panny Márie a od-
vtedy sa rozšírila do celého sveta. 

„Keď sa bude milión detí modliť ru-
ženec, svet sa zmení.“

Páter Pio

Stretla sa s veľkým ohlasom. Vla-
ni sa modlitebnej akcie zúčastnili 
deti v 69 krajinách. V roku 2017, 
pri príležitosti 100. výročia zjave-
ní Kráľovnej posvätného ružen-
ca vo Fatime, nemôžeme urobiť 

pre naše úsilie o mier vo svete nič 
lepšie, než zobrať vážne posolstvo 
z nebies. Tento rok sa modlitba 
niesla s úmyslom: „Pokoj a jednota 
v srdciach všetkých ľudí na svete“.

Aneta Pindjáková, 4.A

Od 16. 9. Do 20. 9. 2017 sa žiaci 
5. A 3. ročníka zúčastnili plavec-
kého výcviku v Dolnom Kubíne.

Všetci sa na týždeň vo vode te-
šili. Cesta bola dosť únavná. Hlav-
ne späť, lebo sme boli unavení. 
No spríjemňovali sme si ju rôzny-
mi hrami. Napríklad sme hádali, 
aké dediny budú nasledovať. Obce 
od Námestova po Sihelné uhádol 

skoro každý, no tie od Námestova 
po Dolný Kubín vedeli iba niekto-
rí. No po týždni sme sa ich naučili- 
Oravská Jasenica, Ťapešovo, Lok-
cu ,Vasiľov,Babín, Hruštín, Orav-
ský Podzámok a Dolný Kubín.

Počas prepravovania sme zaži-
li aj kopec zábavy. Niektorí zábud-
livci sa totiž zabudli, že sú v auto-
buse a my sme sa po nich museli 
vrátiť. Iní zase dobiehali autobus.

Týždeň vo vode Po príchode do aqaparku sa 
každý tešil na plávanie. No nebolo 
to také jednoduché. Museli sme si 
vypočuť dlhé plavčíkovo poučenie  
o tom, čo môžeme a čo nemôže-
me. Po prezlečení nasledovali ďal-
šie poučenia a v bazénoch ďalšie. 
Tam sme sa rozdelili do skupín, 
najskôr na plavcov a neplavcov 
a potom na skupinu A, B, C, pod-
ľa toho, ako kto vedel plávať. Kaž-
dá skupina mala svojho plavčíka. 
Učili sme sa však rýchlo, a tak sme 
onedlho tvorili jednu veľkú sku-

pinu výborných plavcov. Za na-
še dobré správanie a výborné plá-
vanie sme sa teda v posledný deň 
mohli v bazénoch iba hrať, šmý-
kať na tobogánoch a potápať sa. 
Na konci kurzu sme dostali dip-
lomy, lízanky a jednu vstupenku 
do aqaparku.

Mnohí nestrácali čas a využili 
ju už najbližší víkend. Svojich ro-
dičov vtiahli do vodného relaxu 
v Kubíne a ukázali im, ako sa na-
učili plávať.

Kristína Pindjáková, 5.B

rok sv. Martina sme ukončili misijným 
jarmokom
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na konci septembra sme sa my, 
žiaci 5. A, prvýkrát zúčastnili 
na duchovnej obnove.

Bolo to pre nás niečo nové. Pa-
ni riaditeľka nás na ňu dôklad-
ne pripravila. Informovala nás 
o tom, ako strávime deň, čo nás 
čaká. Obnovu si pre nás pripravil 
vdp. Ľuboš Laškoty z Oravského 
centra mládeže z Ústia nad Prie-
hradou. Pomáhala mu pri nej aj 
rehoľná sestrička. Pripravili si pre 
nás tému o dôležitosti svätej om-
še. Počas duchovnej obnovy mali 
žiaci možnosť zažiť „židovskú ve-
čeru – seder“. Vdp. Laškoty nám 

predstavil, aké to bolo pri posled-
nej večeri. Jedli sme chlieb a pi-
li víno – Vineu. Rozprávali sme 
sa o sviatostiach a robili sme rôz-
ne aktivity. Mali sme možnosť ísť 
na svätú spoveď, po ktorej nasle-
dovala svätá omša. Po nej sme sa 
premiestnili do triedy, kde nám 
sestrička rozdala kartičky s mod-
lidbou Jána Pavla II. Jej slová nám 
majú pripomínať príjemne stráve-
ný deň.

Vdp. Ľuboš Laškoty bude po-
čas školského roka obnovovať aj 
srdcia iných žiakov. Do školy bude 
prichádzať každý mesiac, aby ro-
bil duchovné obnovy i pre iné trie-

naša prvá duchovná obnova

dy. Do vianočných prázdnin sa te-
da stihli duchovne posilniť žiaci 
5. B, 6. A a 7. A. Ostatné triedy sa 

na svoju duchovnú obnovu môžu 
tešiť v novom kalendárnom roku.

Simona Záhumenská, 5. A

na jar minulého školského roka 
k nám prvýkrát zavítal spisova-
teľ Martin Hunčár.

Vtedy nám rozprával o tom, 
ako treba rozvíjať svoj talent a čo 
je dôležité v partnerskom vzťa-
hu. Jeho prednášky nás veľmi za-
ujali, preto sme ho radi privítali aj 
v tomto školskom roku.

Besedu rozdelil na tri časti. 
V prvej časti sa venoval štvrtá-

kom a piatakom. Rozprával im 
o Mjarmansku (neoficiálne Bar-
ma). Krajine, ktorú prednedáv-
nom navštívil aj svätý otec Fran-
tišek. Obyvatelia sa volajú Či-
ni. Sú veľmi spontánni a vďační. 
V dedine, ktorú navštívil, nemali 
sedemdesiat rokov žiadneho hos-
ťa. Preto ho posadili na stoličku 
a nosili po celej dedine. Boli vďač-
ní za každé slovo, za každý malý 
darček. Aj keď väčšina z nich žije 

na hranici chudoby a majú ťažký 
život, sú srdeční a šťastní.

Šiestaci a siedmaci sa dozve-
deli o zdravom životnom štýle. 
Sám spisovateľ je vášnivý špor-
tovec. Chodí behávať aj mara-
tón. Žiakov upozornil, že život 
a zdravie máme od Boha, pre-
to si ho musíme vážiť a starať sa 
oň. Netreba zabúdať na zdravú 
stravu a pohyb. Myšlienky a rady  
o zdravom životnom štýle zhrnul 
aj do svojej knihy s názvom Zdra-
vý životný štýl. Žiaci si ju mohli 
kúpiť aj s autorovým podpisom 
a venovaním. Požičať  sa dá aj 

v našej školskej knižnici.
Najstarším žiakom venoval té-

mu holokaustu. Rozprával o Ži-
dovskom kódexe. Boli to práv-
ne normy, ktoré sa vzťahovali 
len na Židov. Stálo v ňom naprí-
klad, že Žid nesmie vlastniť zvie-
ratá, nesmie chodiť do parku, ki-
na, musí byť označený hviezdou… 
„Ako by ste sa cítili, keby tam bolo 
namiesto  slova  Žid  napísané  Slo-
vák?“ vyzval spisovateľ k zamys-
leniu. Žiakov nabádal k tolerancii, 
pokore a porozumeniu, lebo len 
tak môže byť vo svete pokoj.

nina Kolčáková, 5. AMartin Hrnčár hovoril o zdravom životnom štýle

Prezentácia autorových kníh

Martin Hunčár opäť v škole

Aj v tomto školskom roku v na-
šej škole pracuje školský par-
lament. Tvoria ho starostovia 
tried 5. – 9. ročníka a pracujú 
pod vedením pani učiteľky Bo-
libruchovej.

V období od septembra do de-
cembra vytvorili v škole viacero 
zaujímavých akcií. Väčšina z nich 
mala charitatívny rozmer. Začali 
21. septembra. Vtedy po prvýkrát 
v našej škole otvorili projekt Biela 
pastelka. Každý, kto daroval 1 eu-

ro, získal záložku – bielu pastelku 
alebo kartičku Mareka Hamšíka. 
Táto verejná zbierka zlepšuje životy 
tých, ktorí sa ocitli v neľahkej život-
nej situácii kvôli zrakovému postih-
nutiu. Výnos Bielej pastelky je kaž-
doročne použitý na poskytovanie 
sociálneho poradenstva a sociálnej 
rehabilitácie, teda na financovanie 
aktivít, ktoré nevidiacim a slabo-
zrakým ľuďom pomáhajú začleniť 
sa do bežného života. Biela pastel-
ka patrí medzi 10 najväčších zbie-
rok na Slovensku.

Školský parlament Počas októbra sme zas na chod-
bách školy mohli stretnúť deti 
s krabičkou a tehličkami. Deti tak 
predajom tehličiek bojovali pro-
ti hladu v krajinách tretieho sve-
ta. Predávali aj srdiečka. Peniaze 
z predaja išli na misie.

Dňa 10. novembra si deti mohli 
vyzdobiť svoj šat odznakom s po-
stavičkou gašparka. Žiaci zo škol-
ského parlamentu všetkých vyzý-
vali, aby sa zapojili do zbierky Ho-
dina deťom. 1. júna začal už 19. roč-
ník tejto zbierky. Je celoročná a pri-
spieť môže každý aj prostredníc-
tvom sociálnych sietí.

Medzi ďalšie aktivity školské-

ho parlamentu patrí organizovanie 
súťaže v riešení sudoku, vybíjanej 
a futbale. Aj to decká z parlamentu 
stihli. Najúspešnejší riešitelia su-
doku z našej školy si svoje matema-
tické schopnosti zmerali s deťmi zo 
škôl z námestovského a tvrdošín-
skeho okresu v Hladovke. Najlep-
šie si z našich detí poradil Maroš 
Miklušák zo 7. B. V súťaži získal vo 
svojej kategórii 2. miesto.

Chuť pracovať nášmu parlamen-
tu rozhodne nechýba. Veríme, že aj 
v nasledujúcich mesiacoch ich ne-
bude opúšťať a pre žiakov vymyslia 
ďalšie zaujímavé akcie.

Anton Kutlák, 9. B
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Ignác Kolčák bol  náš rodák 
a uznávaný slovenský akademic-
ký maliar. V rokoch 1952 – 1958 
študoval na Akadémii výtvar-
ných umení v Prahe.

Tu sa zoznámil aj so svojou 
manželkou Bělou. V roku 1960 
s ňou prišiel na Oravu a podieľal 
sa na založení Oravskej galérie 

v Dolnom Kubíne. Päť rokov bol 
aj jej riaditeľom. Zomrel v roku 
2008. Jeho manželka Běla, kto-
rá žije a tvorí v Bratislave, je tiež 
akademická maliarka. Na Oravu 
sa však vracia rada. Svedčí o tom 
aj jej výstava v tvrdošínskej Art 
galérii Schürger. Pri príležitosti 
oslavy okrúhleho jubilea (80 ro-
kov) v nej vystavovala svoje diela. 

Ignác v siednom nebi

Na strome sedí
Na Sihelné hľadí
Vínko popíja

Voda šumí
Zo stropov
Lanká púšťajú
V jaskynke 
Svetielka blikajú
Obraz žije

David Vonšák, 11 rokov

Čarovanie s farbou

Běla štetcom maľuje,
obrázky krásne čaruje.
Osemdesiatku oslavuje,
z maľovania sa vytešuje.
Obrazov má plnú kopu,
zanechá nám svoju stopu.

Nina Kolčáková, 5. A

nA POTulKácH GAlérIOu
Dňa 10. A 11. októbra sa ich 

žiaci 6. Až 9. ročníka vybrali ob-
divovať. V galérii nás nečaka-
li len prekrásne obrazy, ale aj od-
borný výklad a rôzne tvorivé ak-
tivity. Jednou z nich bola aj tvor-
ba básne na vybraný obraz. Ako 
sa to niektorým podarilo, môžete 
posúdiť sami.

Peter Pilátik, 6.A

je potrebné poznať svoju mi-
nulosť. Máme sa z nej poučiť 
a uvedomiť si, aké chyby ne-
máme po predkoch opakovať 
a naopak, na koho a čo máme 
byť hrdí.

Minulosť predkov sme sa teda 
8. novembra vybrali spoznávať 
do Martina, kedysi najdôležitej-
šieho kultúrneho centra Slová-
kov. Šiestaci navštívili Etnogra-
fické múzeum. Tu sú sústredené 
zbierky, ktoré charakterizujú ži-
vot dedinského človeka v minu-
lom stororčí, kroje, dobové ná-
radie. My ôsmaci sme zas na-
vštívili Literárne múzeum. Síd-

li v priestoroch, v ktorých kedysi 
pôsobila Matica slovenská, prvý 
kultúrny spolok Slovákov zalo-
žený v roku 1863. Za predsedu 
bol vtedy zvolený biskup Štefan 
Moyses, za podpredsedu supe-
rintendent Karol Kuzmány. Šte-
fan Moyses bol rímskokatolícky 
biskup a Karol Kuzmány evan-
jelický farár. Týmto chceli po-
vedať, že aj napriek rozdielnemu 
náboženstvu, musia ľudia držať 
spolu. Zaujali nás nielen aktivi-
ty Matice slovenskej, ale aj  vý-
voj slovenskej literaratúry, ja-
zyka a písma. Mali sme mož-
nosť nahliadnuť do prvých spi-
sov napísaných v hlaholike, ber-

nolákovčine i štúrovskej sloven-
čine, spoznávali sme kníhtlač, 
život štúrovských básnikov i re-
alistov. Naše poznávanie sme 
ukončili na Martinskom národ-
nom cintoríne. Je tu pochova-
ných veľa významných osobnos-
tí slovenských dejín. Ich život 
a miesto odpočinku sme si mohli 
vyhľadať na nových interaktív-
nych tabuliach, ktoré len pred-
nedávnom na cintorín umiest-
nili.

Naše dojmy, vedomosti a zá-
žitky z exkurzie sme nasledu-
júci deň v škole prediskutovali 
na hodinách slovenčiny.

Diana Kutláková, 8. A

lePŠIe rAZ VIDIeť, AKO STOKráT POčuť
Po stopách dôb minulých

Žiaci si vyskúšali nové digitálne in-
formačné tabule na Národnom cin-
toríne v Martine
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V škole sme opäť mali zaujímavú 
návštevu. na konci septembra 
nás prišla pozrieť naša rodáčka 
Vierka Masničáková (sestra ju-
dita).

Patrí do rehole premonštran-
tiek a pôsobí vo Vrbovom. Po-
rozprávala nám o živote v reho-
li a o sv. Norbertovi zo Xantenu, 
ktorý je patrónom jej rehole. Roz-
právanie začala tým, ako sa mož-
no stať rehoľnou sestrou. Diev-
ča, ktoré začuje vo svojom srdci 
Božie volanie, musí prejsť štyr-
mi obdobiami. Prvým je obdo-
bie kandidatúry. Po ňom nasledu-
je postulát. Je to prípravná doba 

do noviciátu a trvá približne je-
den rok. Tretím obdobím je novi-
ciát. Ten trvá spravidla dva roky. 
Novicka dostáva návod pre du-
chovný život, oboznamuje sa s re-
hoľnými pravidlami a zvykmi, má 
byť pekným svedectvom pre oko-
lie. Potom skladá rehoľné sľuby. 
Niekoľkokrát na jeden rok a asi 
po šiestich rokoch navždy. Vybe-
rá si rehoľu, do ktorej chce pô-
sobiť. Na spečatenie lásky a več-
ných sľubov s Bohom dostane 
sestra prsteň, na ktorom je obraz 
eucharistie. Ten sme si mali mož-
nosť aj pozrieť.

Každá duchovná sestra má iné 
povolanie. Niektoré varia v ku-

Beseda so sestrou juditou

Dňa 27. novembra našu školu 
navštívila setra emília. Poroz-
právala nám o jej misii v Kaza-
chstane. 

Tá pozostáva z toho, aby 
v krajine šírila vieru a podporo-
vala to málo kresťanov, ktorí tam 
sú. Kazachstan je štát v stred-
nej Ázii, bývalej ZSSR. Väčšinu 
obyvateľstva tvoria moslimovia. 
Je to krajina veľmi bohatá na ne-
rastné suroviny. Cez leto je tam 

veľmi teplo a v zime zas veľmi 
chladno, aj -40°C. Chovajú tam 

Moja misia
v Kazachstane

napríklad ťavy a ovce. Jedia naj-
mä baranie a konie mäso. Na de-

dinách väčšinou nejazdia auto-
busy, a tak ľudia stopujú na ces-
tách a čakajú, kým im niekto za-
staví. Vzdialenosti medzi jed-
notlivými obcami sú veľmi veľ-
ké. Na uliciach sa predávajú rôz-
ne potraviny ako napríklad va-
jíčka, mäso.

Pri počúvaní o takýchto kra-
jinách si často uvedomíme, ako 
sa tu máme dobre. Musí byť ťaž-
ké odíjsť niekde preč, kde je iné 
náboženstvo, kultúra, zvyky, 
ľudia. No práve o tom sú misie. 
Pán Boh pomáhaj všetkým misi-
onárom!

Sofia Teleláková, 7. B

chyni, iné zase pracujú v záhrade, 
starajú sa o chorých v nemocnici, 
vyučujú náboženstvo. No všetky 

majú niečo spoločné, vieru v jedi-
ného Boha.

emma Kutláková, 7.B

Naša Zem

Pani naša, Zem!
Nech rozkvitáš do krásy,
pretože pre nás potrebná si.
Nech sa stromy zelenajú,
vtáčiky veselo poletujú.
Aby sa nám dobre žilo,
veselo a hlavne živo!

Tamara Vronková, 5. A

Odpadky Približná doba rozkladu
ohryzok jablka, hrušky 16 dní
papier 4 mesiace
šupka od banánu 5 mesiacov
šupka od pomeranča 1 rok
vlnená ponožka 1,5 roka
krabica od nápoja bez hliníko-
vej fólie 7 rokov

nedopalok cigarety s filtrom 15 rokov
plechovka 15 rokov

igelitový sáčok či taška
25 rokov (nové ekologické tašky 
s samorozkládacím degradabil-
ním plastom 1 rok)

žuvačka 50 rokov
plastový kelímok 70 rokov
PET fľaša, plastová fľaša 100 rokov
alobal alebo s tetra-pak s hliníko-
vou fóliou 100 rokov

jednorázové plienky 250 rokov
sklo 1000 rokov (ale možno nikdy) 
polystyren 10 000 rokov (ale možno nikdy)

struny do kosačky pravdepodobne nikdy (nové bio 
struny do 10 rokov)

Do plastov patria: fólie, sáčky, plastové tašky, stlačené PET flaše (mô-
že byť aj s vrchnákom), obaly od pracích, čistiacich a kozmetických 
prípravkov, kelímky (od jogurtov, mliečných výrobkov), baliacie fólie 
od spotrebného tovaru, plastové cd obaly, polystyrén (veľké kusy ide-
álne rozkúskovať).
Do plastov nepatrí: mastné obaly, obaly so zvyškom potravín alebo 
čistiacích prípravkov, obaly od oleja (ani kuchynského, pokiaľ nie je 
fľaša umytá), žeravín, farieb a iných nebezpečných látok, podlahové 
krytiny, novodurové rúrky.

EKO

ANKEtôČKA otVor oČKá…

Téma separovanie odpadu je 
stále živá. riešia ju politici, no-
vinári, dospelí i deti. Pravidelne 
ju riešime aj my v škole na ho-
dinách chémie a biológie. Zao-
berali sme sa ňou aj na hodine 
slovenčiny.

V skupinách sme vytvárali an-
ketu na tému, ako deti vidia proble-
matiku separovanie a či ony sepa-
rujú odpad. Anketové otázky zne-
li: Triediš doma plasty? Ako často 
sa v obci zbierajú plasty? Čo patrí 
(nepatrí) do plastov? Ako dlho sa 
rozkladá plast v zemi? Hotovú an-
ketu sme dali vyplniť siedmakom 
a šiestakom. Z ich odpovedí sme 
zistili, že vedia o plastoch, ktoré 
ničia našu planétu, ale aj tak s tým 
nič nerobia. Potom sme na hodine 

viedli diskusiu na túto tému. Za-
oberali sme sa tým, aké problémy 
nám plasty prinášajú a snažili sme 
sa nájsť vhodné riešenie. Zazne-
li mnohé návrhy. Medzi ne patri-
li napríklad tie, že by si každý mal 
zaobstarať svoju vlastnú pláte-
nú tašku namiesto jednorázovky 
z obchodu, kupovať menej výrob-
kov v plastovom balení, že v každej 
domácnosti by sa mal triediť od-
pad, že plasty nepatria do prírody.

Pre tých, ktorí ešte nemajú se-
parovacie návyky, sme na chod-
bách rozmiestnili koše na plasty 
a papier. Prosíme, všimnite si ich 
a začnite triediť odpad!

Diana Kutláková, 8.A
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Aj tento rok do našej školy za-
vítal hosť z cudziny. Presnej-
šie z Anglicka a volal sa luke 
Prince.

Bol veľmi priateľský a dosť sme 
sa s ním zabavili. Počas štyroch 
dní, od 13. Do 16. novembra, sme 
sa mohli zdokonaliť v angličtine. 
Kurzu sa zúčastnilo 22 detí z roč-
níkov 6. – 9. Bola to veľmi dobrá 
príležitosť na zlepšenie konver-
zácie v anglickom jazyku. S Lu-
kom sme sa hrali hocijaké hry 

Pohltení angličtinou
a predvádzali scénky. Samozrej-
me, po anglicky. Počas celého týž-
dňa sme poslednú hodinu venovali 
hre, ktorú sme si mali vymyslieť so 
svojim spolusediacim. Posledný 
deň sme ju prezentovali pred celou 
triedou. Pohltení angličtinou sme 
si ani neuvedomili, ako rýchlo pre-
šiel týždeň.

Veľmi sa mi tam páčilo a určite 
pôjdem aj na budúce. Vrelo odpo-
rúčam všetkým.

Diana Kutláková, 8.A

Dňa 22. novembra 
sa žiaci 3. A, 3.B a 4. A 
vybrali do Bábkového  
divadla v Žiline. 
cesta 
autobusom bola  
pre niektorých  
dosť náročná, ale zvládli 
sme to.

Po príchode do divadla všet-
kých zaujala jeho výzdoba. 
Na chodbe nás vítali bábky, kto-
ré hrajú v predstaveniach.

Divadielko bolo veľmi pek-
né. Volalo sa Hlbokomorské roz-
právky. So zatajeným dychom 
sme sa ponorili pod morskú hla-
dinu. Sprevádzala nás tam ška-
redá, no dobrosrdečná ryba Bi-
ba, jej kamarát had Rado a ďal-
šie živočíchy, ktoré hlbokomor-
skú temnotu presvetľujú svoji-
mi lampášmi a spolu podnikajú 

S ryBOu 
BIBOu 
pod morskou 
hladinou

dobrodružné výpravy. Jej posol-
stvom bolo poukázať na hodno-
ty priateľstva, pomoci bližnému 
a na to, že často hľadáme niečo 
lepšie ďaleko od domova a pri-
tom to máme rovno pod nosom.

Po predstavení nechýbali ná-
kupy  darčekov v Tesku. Potom 
už len hurá domov, aby sme sa so 
svojimi zážitkami podeleli s naj-
bližšími.

Aneta Pindjáková, 4. A

Mucha sa zo zvedavosti vybra-
la do ZOO, aby videla, aké zvie-
ratá tam bývajú.

Ako tak, obzerajúc sa, lete-
la, tak narazila do slona. Slon 
sa urazil a chcel to muche vrá-
tiť. Zaháňal sa chobotom a mu-
chu nemohol chytiť. Šikovná 
mucha mu preletela popod veľ-

ké brucho a prosila o prepáče-
nie.Ale slon bol veľmi nahne-
vaný a odpustiť muche nechcel. 
Vyčerpaný po hodinovom sú-
boji s muchou zistil, že mucha 
aj keď je veľmi maličká, je oveľa 
šikovnejšia a silnejšia ako on.

Poučenie: NIE VŠETKO 
VEĽKÉ  MUSÍ  ZVÍŤAZIŤ.

Tamara Vronková, 5. A

Mucha a slon
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najlepší slovenčinári si zmerali sily na olympiáde

… Puberta je najťažšie obdobie 
v živote. Prejde si ňou skoro kaž-
dý. Niektorí ju zvládnu sami a nie-
ktorí zas potrebujú pomôcť. V pu-
berte sa veľmi ľahko dostaneme 
do zlej partie. Správanie druhých 
nás ovplyvňuje, chceme byť ako 
ostatní. Niekedy robíme veci tak, 
ako chcú iní, chceme zapadnúť, 
a preto sa s nami ľahko manipu-
luje. Puberta je vlastne dospieva-

Ach, tá puberta

…môžeme povedať, že o veku pí-
sal aj Sládkovič: ,,A čo je mladosť? 
Dvadsaťpäť rokov?“ Chce tým po-
vedať, že vek je len číslo. Na veku ne-

Proti veku nieto lieku…
záleží. V zdravom tele zdravý duch. 
Počul som, že človek má toľko ro-
kov, na koľko sa cíti. Ale je to naozaj 
tak? …

…Dnešní ľudia už bez výdo-
bytkov techniky nedokážu fun-
govať. Na to, aby sa zobudili po-
trebujú mobil, v ktorom je budík. 
Na to, aby boli čístí, potrebujú au-
tomatickú práčku. Na zábavu vy-
užívajú taktiež techniku – počítač, 

mobil. Už malé deti akoby sa rodi-
li s ďalším zmyslom, ktorým vedia 
odmala ovládať všetko, čo má tla-
čídlo a displej. V minulosti ľudia 
všetko robili ručne, mali viac po-
hybu, boli zdravší a mám pocit, že 
aj šťastnejší…

Výdobytky modernej techniky

…Zajtra je písomka z geogra-
fie. Je už veľa hodín a ešte som sa 
nič neučila. Nechce sa mi, no mu-
sím si k tomu sadnúť, lebo inak to 
nedopadne dobre. Viem, že dostať 
päťku nie je veľká katastrofa, v ži-
vote sa stávajú omnoho horšie ve-
ci, no vždy sa treba snažiť.

Premohla som sa. Naučila sa 
všetky látky na písomku a bola 
z toho jednotka. Nevzdala som to.

Myslím si, že nič v živote netre-
ba vzdávať. Je to naša povinnosť 
robiť všetko poriadne až do úplné-
ho konca…

Život – nikdy sa nevzdávaj

Víťazi školského kola olympiády v slovenskom jazyku- 1. miesto Anna 
Chudjáková, 9. A;  2. miesto Anton Kutlák, 3. miesto Kristína Kuráko-
vá, 8. B

Prvý novembrový piatok v našej škole prebehla olympiáda zo slovenského jazyka. Svoje vedomosti si otestovali najlepší žiaci ôsmeho a devia-
teho ročníka. Spolu dvanásť súťažiacich si preverilo svoje rečnícke i štylistické schopnosti, otestovalo svoje čítanie s porozumením. Práve štylistika 
textu a rétorika dali žiakom zabrať najviac. Pri rétorike totiž museli v priebehu pätnástich minút vymyslieť úvahu na tému, ktorú predtým nepoznali, 
náhodne si ju vybrali a prezentovať ju pred porotou. Tú tvorili pani učiteľky Nováková, Kutláková a Hajdučáková. Po sčítaní bodov si prvé a druhé 
miesto odniesli deviataci – 1. Anna Chudjaková, 2. Anton Kutlák, 3. miesto patrilo ôsmačke Kristíne Kurákovej. u je niekoľko tém, s ktorými sa mu-
seli súťažiaci popasovať:

Patrícia Sitaríková

Anton Kutlák Blažej Staš

nie. Obdobie, v ktorom sa chceme 
spoznať s množstvom ľudí. Chce-
me toho čo najviac zažiť a splniť si 
všetko, o čom sme snívali. No nie 
je ľahké odolávať všetkým veciam, 
ktoré v puberte prídu. Alkohol, ci-
garety a u niekoho drogy. Väčši-
nou nám pomôžu rodičia, no nie-
kedy nám nevie pomôcť nikto. Je 
len na nás, ako pubertu prežije-
me … Simona repáňová

Žiackym perom
Drevorezba mu priniesla 
úspech
Minulý školský rok bola vyhlásená celoslovenská súťaž s názvom 
V krajine remesiel pre žiakov do 15 rokov v tvorivosti. Z našej ško-
ly sa do nej zapojilo viacero žiakov. Karol Vonšák, žiak 9. ročníka, sa 
tejto súťaže zúčastnil taktiež. Išiel do toho s úmyslom uliať sa z ho-
dín výtvarnej výchovy. čo sa mu veľmi nepodarilo, keďže na svo-
jom výrob- ku pracoval skôr doma. Podarilo sa mu však vyre-
z a ť nádherného vtáčika, s ktorým vyhral vo svojej ka-

tegórii 1. miesto. 

• Odkedy vyre-
závaš?

Ako si sa k tomu 
dostal?

mu neprišiel pomôcť do dielne. 
Povedal som si: ,,Takáto ponuka sa 
nedá odmietnuť.“ Šiel som a cibril 
ešte viac svoje zručnosti.

• čo ťa viedlo k tomu, aby si vy-
rezal práve vtáčika?

V kabinete výtvarnej výchovy 
bolo otvorené okno a bolo počuť 
čvirikať vtáčiky. A tento motív sa 
mi zdal veľmi jednoduchý. Zvládol 
som ho a priniesol mi prvenstvo.

• Odovzdávanie cien bolo v ok-
tóbri v Košiciach. čo ťa tam naj-
viac zaujalo?

Kráľ remesiel. Bol to pán, ktorý 
bol prezlečený za kráľa a korunu mal 
zostrojenú z varešiek. Veľmi vtipne 
sa správal. Mali tam pripravený veľ-
mi pekný program. Vystúpil pán, 
čo hral na fujare, píšťalke a na rohu. 
Vtipné bolo aj to, že z našej školy bo-
li ocenení až štyria žiaci, ktorí získali 
čestné uznania, no odovzdávania sa 
nezúčastnili. Takže všetky ceny som 
za nich preberal ja a neustále vystu-
poval na pódium. Okrem mňa sa 
do súťaže zapojili aj Adrián Kolčák, 

Ester Pitáková, Matej Piták, ktorí 
získali čestné uznanie, ale aj Natália 
Brišáková, Diana Kutláková a Ľubo-
mír Kekelák.

• Vyrezávaš teraz niečo?
Len tak sa hrám s lipovým dre-

vom, ešte neviem, čo z toho kusu 
polena vznikne.

Prajeme ti veľa tvorivých nápa-
dov a úspechov.

Anton Kutlák, 9. B

Otec študoval umelecké rezbár-
stvo. Pred pár rokmi som našiel je-
ho staré dláta a opýtal som sa ho, 
či by som s nimi mohol skúsiť vy-
rezávať. Nedovolil mi. No keď zba-
dal, že som neo dbytný, tak mi to 
dovolil a vznikali moje prvé dielka. 

• čo bolo prvé, čo si vyrezal? 
Ako si začínal?

Prvou vecou boli srdiečka. Ne-
skôr si môj ujo všimol, že mám ta-
lent, tak si ma zavolal, či by som 

V krajine remesiel – 1. miesto Ka-
rol Vonšák
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najskôr sme sa tešili, že nás to 
celé obíde. ešte v septembri totiž 
na Testovanie 5 neboli peniaze. 
no keď prišla nová ministerka, 
na poslednú chvíľu sa na minister-
stve našlo dosť peňazí na to, aby 
sme sa 22. novembra otestovali.

Naše pani učiteľky veľmi chce-
li, aby sme to napísali čo najlepšie. 
Záležalo im na našich dobrých vý-
sledkoch často viac, ako niekto-
rým žiakom. A tak sme mali určité 
dni, v ktorých sme si precvičovali 
rôzne testy. Týždeň pred testova-
ním sme sa už len testovali a testo-
vali, až sa nám o testovaní snívalo. 
Tesne pred testovaním sme dosta-

li aj presný zoznam pomôcok, kto-
ré môžeme a nesmieme používať 
a program testovania, ktorý pred-
pisoval čo, kedy môžeme a nemô-

Testovanie 5

žeme. K blížiacemu sa dátumu sa 
čoraz viac žiakov pýtalo učiteliek, 
či je testovanie povinné a či mu-
sia prísť. „Nepovinné,“ odpovedali 

nám naše pani učiteľky. „Tak pre-
čo ho potom píšeme?“…

Keď prišiel deň testovania, všet-
ci sme sa báli a zároveň hnevali, na-
čo sme dnes vlastne prišli do ško-
ly. Prišli aj pani učiteľky z iných 
škôl. Ostro sledovali naše výkony 
a striehli, či náhodou neodpisuje-
me. Lenže čo môže nesmelý piata-
čik odpisovať, keď už samotný ná-
zov Testovanie 5 ho straší?

Nakoniec sme to však všetci 
zvládli. Niektorí lepšie, iní horšie. 
Predbežné výsledky nám pani uči-
teľky povedali už na druhý deň, no 
oficiálne sa dozvieme po vianoč-
ných sviatkoch. Uvidíme, či si ob-
hájime známky zo štvrtého ročníka.

Kristína Pindjaková, 5. B

Sihelnianske povesti

Inak to nebolo ani v lesoch 
pod Pilskom.

V doline pod vysokým kop-
com rástla mocná jedľa, vedľa 
ktorej vyvieral malý prameň vo-
dy. Na jej konároch, tesne nad 
zemou, si vystavali domček les-
ní škriatkovia. Žilo sa im tam pre-
nádherne. Pani škriatková udr-
žiavala v domčeku poriadok 
a keď bolo treba upratať okolo 
jedle na pomoc radi prišli i ma-

Studnička s vajcovou 
vodou

lí mravčekovia. Rada vypeka-
la a vyvárala všelijaké dobroty, 
ktorými hostila zvieratká z celé-
ho okolia.

Raz, keď sa vrátila do svojho 
domčeka, zazrela v strede izby 
veľké vajíčko. Pýtala sa muža 
škriatka, kde sa vzalo, no i ten 
zostal celý prekvapený. Čo teraz 
s vajcom robiť? Chodia škriatkov-
ci okolo vajca, obzerajú ho a hú-
tajú: „Iste ho tu nechala kukučka, 

lenže ako sa my oň postaráme?!“
Zhodli sa na tom, že ho mu-

sia aspoň posunúť do rohu izby, 
aby mohli po domci chodiť. No 
len čo sa doň zapreli, vajce šmyk 
a už bolo v prameni pod jedľou. 
Od tej doby voda v ňom zmenila 
svoju chuť a vôňu. Akoby ste vo-
du s vajcom pili. Dlho si škriat-
kovci vyčítali, akí boli neopatrní 
a že sa mohli pozornejšie o vajce 
starať.

Raz k ním zavítal chrobá-
čik a sťažoval sa na bolesti bru-
cha. Pani škriatková nelenila, 
zbehla k prameňu, nabrala vo-
dičky a ponúkla chrobáčika. To-
ho bruško hneď prestalo bolieť 
a chýr o  vyliečení sa v lese rýchlo 
rozšíril. K prameňu začali prichá-
dzať i iné zvieratká a jeho liečivú  
moc si nevedeli vynachváliť.

Neskôr sa o tejto vode dozve-
deli i obyvatelia Sihelného a blíz-

Obeťou komunizmu sa sta-
la i naša rodina. Pradedo vlastnil 
pozemky, ktoré odmietol podpí-
sať družstvu, preto o všetky pri-
šiel. Jeho pozemky dostali tí, ktorí 
predtým ,,nič“ nevlastnili. No i tak 
si pradedo spolu s dedkom chova-
li aspoň kravu. Seno jej vykosovali 
popod lesy, na miestach, ktoré zo-
stali po družstevníkoch, tam, kde 
sa ich traktory už nedostali. Nie-
kedy im seno dali nakosiť tí, kto-
rí vlastnili ich pozemky. No naj-
smutnejšia situácia nastala vtedy, 
keď chceli dedkovi zobrať aj ten 
posledný kúsok zeme pri dome, 
ktorý mu zostal na sadenie zemia-
kov. Na pozemok sa vtedy zbehli 

ľudia – „kamaráti“ z blízkeho oko-
lia a všetci horlivo („veď ty si ne-
podpísal, čo chceš!“) o dobrú par-
celu zeme bojovali. Nebyť jedného 
súcitného družstevníka, dedko by 
si nemal ani len kde zemiaky zasa-
diť. Počas doby trvania JRD stá-
le dedka presviedčali, aby sa doň 
podpísal, že sa bude mať lepšie, no 
on to zásadne odmietal. No viem, 
že v niektorých častiach ČSSR to 
bolo ešte dramatickejšie. Tí, čo ne-
podpísali vstup do JRD, sa dostali 
aj do väzenia.

V Sihelnom sa do JRD nepodpí-
salo asi 8 rodín. Pozemky sa ded-
kovi vrátili až po roku 1989, po pá-
de komunizmu.

Komunizmus bola doba, ktorá priala tým, ktorí neváhali zapredať svoju dušu a prevrátili kabáty, len aby sa mali dobre a mohli ťažiť z aktuálnej si-
tuácie. Mnohí však na to i tak doplatili, pretože sa stali obeťou doby. no tí, čo komunizmus a stranu zásadne odmietali, sa mali omnoho horšie. Bo-
li pod neustálym politickým tlakom, prenasledovaní, boli im zhabané majetky, vykonávali tie najposlednejšie práce a ich deti nemohli študovať.

Družstevníci nenarábali s pô-
dou súcitne. Zničili množstvo 
úrodnej zeme používaním ťažkej 
techniky. Vyrovnali medze, vyťali 
kry a stromy, ktorých funkciou bo-
lo zadržiavanie vody.

Pred týmto rokom sa nedalo  
ani hocičo kúpiť. Tovar bol pod-
pultový, tzn. že keď prišiel do ob-
chodu, predavačky si ho odložili 
pre svojich známych. Medzi pod-
pultové patrili napríklad Horal-
ky, cukríky Čočky. Na mäso, ovo-
cie a iný tovar sa čakalo vo veľkých 
radoch.

Počas komunizmu sa nesme-
lo cestovať za hranice ČSSR. Kto 
chcel vycestovať, musel mať špeci-

álne potvrdenia a bol ostro sledo-
vaný. Keď niekto emigroval, nemo-
hol sa sem vrátiť, lebo by ho uväzni-
li. Zle sa mali aj ich príbuzní, ktorí 
tu ostali. Boli ostro sledovaní.

Dnes môžeme voľne cestovať 
takmer kamkoľvek a čokoľvek si 
z tej krajiny doviezť.

Máme sa dobre. Mnohí, hlavne 
mladí, si to ani neuvedomujú. 17. 
november 1989 nám priniesol slo-
bodu, ktorá predtým nebola. Slo-
boda ale ide ruka v ruke so zod-
povednosťou a tá mnohým chýba. 
Preto sa správajme zodpovedne, 
aby sme o ňu neprišli.

Anton Kutlák, 9. B

keho okolia. Začali ju častejšie vy-
hľadávať, lebo i im vždy pomoh-
la pri bolestiach brucha. Z pra-
meňa vybudovali malú studnič-
ku, ktorá tam stojí dodnes. Keď 
pôjdete na Pilsko presvedčte sa. 
Voda má naozaj chuť a vôňu va-
jec. A možno i vám pomôže, keď 
vás bude bolieť bruško.

Nina Kolčáková, 5. A, 
1. miesto v literárnej súťaži Ma-
jáčik

Kedysi dávno sa to v našich lesoch len tak hemžilo všakovaký-
mi lesnými škriatkami a vílami. Domčeky mali v koreňoch stro-
mov, na konároch či na prekrásnych pestrofarebných lúkach.

Vianoce
Už sa blíži zimný čas
a Vianoce sú tu zas.
V dome láska, úsmev v tvári
na stromčeku svetlo žiari.
Pod stromčekom darčeky
na stole sladké venčeky.

Šarlotka Mazuráková

17. november 1989 – Aké to bolo pred týmto dňom
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1. január 2017, Sihelné
Milá babička!

Včera som otvorila starý album a skoro na všetkých fotkách si bola 
so mnou Ty. Bol to krásny pocit spomenúť si na chvíle prežité s Tebou. 
Rozhodla som sa preto, že Ti napíšem. Aj keď neviem, na akú adre-
su tento list odošlem.

Spolu  sme  zažili  naozaj  kopec  zábavy.  Učila  si  ma  piecť  buchty, 
zavárať  i maľovať veľkonočné vajíčka. Na jednej z  fotiek nesiem vy-
maľované  vajíčka  v  košíčku  susedke.  No  nakoniec  som  jej  ich  nedo-
niesla. Polovičku som rozbila, keď sa mi na ceste neuhol kameň. Tak 
si vtedy zhodnotila moju nehodu. Nehnevala si sa. Ošetrila si mi zra-
nené koleno a pustila si sa do ďalšieho skrášľovania kraslíc.

Pamätáš, ako si mi dávala rady, keď sme spolu hrali šach alebo 
dámu? Po večeroch sme sa často hrávali alebo vyšívali či štrikovali. 
Mala si so mnou naozaj veľkú trpezlivosť. Na viacerých fotkách som 
oblečená práve v tvojich štrikovaných svetríkoch.

Večer sme v telke pravidelne sledovali predpoveď počasia. To pre-
to, aby sme si vedeli naplánovať robotu na ďalší deň. Rada som Ti po-
máhala v záhradke a ešte radšej som s Tebou chodila do lesa. Zbiera-
li sme hríby, učila si ma spoznávať bylinky. Tvoje rady a pokyny vyu-
žívam doteraz. Rozprávala som Ti pri tom svoje najväčšie tajomstvá. 
Vedela som, že u Teba budú ako v trezore.

Je mi smutno, chýbaš mi. No zároveň si uvedomujem, že pri každej 
mojej činnosti si so mnou a ja si vždy sama pre seba poviem: „Takto 
by to urobila aj moja babka.“ Smutno je mi aj preto, že som sa Ti ni-
kdy poriadne za všetko nepoďakovala a nepovedala Ti, ako Ťa mám 
rada. Preto drahá starká, ďakujem, ľúbim ťa a do nebíčka Ti posie-
lam milióny pusiniek.

S pozdravom Tvoja vnučka Darinka
PS: Odkedy tu nie si, svoje vďaky a vyznania blízkym neodkladám 

na neskôr, aby náhodou nebolo neskoro.
Darina Kuráková, 8. B, 1. miesto v literárnej súťaži Majáčik

Písal sa rok 1942. Môj ded-
ko mal vtedy len štyri roky, no 
na niektoré hrôzy si dodnes 
spomína. Cez našu dedinu mal 
prechádzať front, malo sa bojo-
vať. Do dediny začalo prichá-
dzať akosi viac vojakov. Chodi-
li po domoch, plienili, brali, čo 
videli. V rukách Nemca skončili 
i sánky môjho dedka, ktoré mu 
vyrobil jeho brat. Ľudia z dedi-
ny museli odchádzať na Lúky 
pod horu Magura, aby tam ko-
pali zákopy. Tam sa mali scho-
vávať vojaci pri bojoch. Dovte-
dy krásne zelené pasienky po-
siate pestrými kvetmi, menili 
zo dňa na deň svoju podobu. 
Ľudia boli hrozne vyčerpaní 
z práce, z nedostatku jedla i zo 
strachu o vlastný život. Zem 
bola dennodenne kropená nie-
len ich potom, ale i krvou. Zo-
hnutí, s tvárou sklonenou k ze-
mi, prosili Boha o pomoc. Šep-

kali jej svoje túžby po mieri, 
po lepšom živote.

Ich prosby boli vypočuté. 
Front sa odklonil a našu obec 
obišiel. Boje sa strhli v poľskej 
Lipnici a na našej strane v Trs-
tenej.

Zákopy na lúkach pod Ma-
gurou však môžete vidieť aj 
dnes. Aj po tých rokoch sa za-
chovali, i keď mnohé zarást-
li malinčím či stromami. Mno-
hé zasypali práve tí, ktorí ich 
kopali. Možno preto, aby oni 
sami zahrabali svoje smut-
né spomienky. Možno preto, 
aby schovali aj niečo iné. Ho-
vorí sa totiž, že na niektorých 
miestach je hlboko v zemi zasy-
pané i vojenské delo. Ktovie, to 
je už len tajomstvo Lúk po Ma-
gurou.

Peter Pilátik, 6. A,
1. miesto v literárnej súťaži Ma-
jáčik

Lúky pod Magurou
Keď sa spomenú roky 1938 –1945, väčšine hneď prebehne 
po chrbte mráz. Bola totiž 2. svetová vojna, a tá poznačila mno-
hé životy. Životy našich starých a prastarých rodičov. Inak tomu 
nebolo ani v našej dedine. Mnohí padli vo vojne, domov sa nik-
dy nevrátili. No jednoduché to nemali ani tí, čo ostali doma. Bie-
da, hlad, vypaľovanie obcí, neustály strach o život. To všetko za-
žili i naši Sihelňania.

Tretiacke zimné 
rýmovačky

Zima
Krátky deň a dlhá noc,
už len pár dní do Vianoc.
Krajina je celá biela,
perina k nám priletela.
Vyberáme lyže, sane,
rýchlo na ne posadáme.
Zima to je krásny čas,
Vianoce k nám prídu zas.
Narodí sa Ježiško,
pripravme Mu srdiečko.

Robko Romaňák

K Vianociam neodmysliteľne 
patria oblátky – krúhle, oválne, 
zvinuté do trubičky, ozdobené 
obrázkom. Symbolizujú hostiu, 
posvätný chlieb, telo Kristovo. 
Zvyknú sa jedávať ešte pred via-
nočnou kapustnicou a šalátom. 
Výborne chutia s medom.

My sme v tomto čísle spojili 
chute medu s vôňou oblátok a pri-
nášame vám texty o včelách, me-
de, oblátkach. Tému oblátok vám 
chceme priblížiť od ich histórie až 
po súčasnosť. Dokonca sme si ich 
sami napiekli.

Kedysi sa oblátky  začínali pie-
cť po Lucii. Pečenie mal na sta-
rosti učiteľ v dedine. Túto po-
vinnosť mal dokonca uvedenú aj 
v príjmacej zmluve.

Pri príprave na pečenie oblá-
tok, na samotnom pečení a roz-
nášaní mal každý v dedine vyme-
dzené povinnosti. V každej  mali 
svoj poriadok.

Najčastejšie však učiteľ v pred-
stihu niekoľkých týždňov pred 
Luciou poslal žiakov po do-
moch, aby zaspievali pieseň, kto-
rú ich naučil a ňou požiadali obi-
lie na múku. Niekde chodili de-
ti po domoch na Martina, aj pred 

Vianočné oblátky
ním, najneskoršie však na Kata-
rínu. Žiaci vyzbierali od gazdov 
pšenicu na oblátky a pre učite-
ľa vajíčka, údené mäso, klobás-
ky, fazuľu aj iné potraviny. Učite-
ľovou starosťou bolo dať zomlieť 
pšenicu do mlyna. V niektorých 
dedinách bol obecný mlyn a vte-
dy dával múku mlynár. Gazdiné 
priniesli do školy mlieko, vajcia, 
maslo v deň, kedy sa začalo pri-
pravovať cesto na oblátky. Mlá-
denci priniesli drevo a mali po ce-
lý čas pečenia na starosti oheň, 
tiež pomáhali pri pečení. Oblát-
ky sa potom obstrihali a pobali-
li podľa toho, koľko členov mala 
rodina. To mala na starosti uči-
teľova manželka.  Upečené ob-
látky roznášali žiaci. Roznášali 
ich  aj na vzdialené salaše a samo-
ty. Predtým sa museli naučiť vinš, 
ktorí prednášali pri odovzdávaní 
oblátok.

Teraz nám obchody ponúka-
jú rôzne druhy oblátok. No čoraz 
častejšie si ich ľudia pečú sami. 
Rozvoniajú nielen svoj by či dom, 
ale navodia si aj príjemnú vianoč-
nú atmosféru. Tak sme to urobi-
li aj my v škole. Recept vám radi 
prinášame.

Peter Pilátik, 6. A

Sneh
Zima k nám už zavítala,
snehom všetko zasypala.
Len čo Jožko ráno vstal,
do okna sa pozeral.
Hurá, biely sniežik tu je,
sem-tam vonku poletuje.
Vezmem svoje veľké sane,
s radosťou posadím sa na ne.
Jedna snehová hviezdička
spadla na moje líčka.

Jožko Pientak

Sánkovačka
Studená zimička,
tepľučká je izbička.
Vetrík, sniežik poletuje,
krajinu snehom posypuje.
Vezmem si sane,
nasadnem si na ne.
Dolu briežkom poletím
bude sranda, už to vidím.

Samko Chudjak

Snehuliak
Zima, zima už nás čaká,
postavíme snehuliaka.
Oči budú z uhlíkov,
zajko príde s mrkvičkou.
Metlu dá mu veverička,
hrncom ho prizdobí sovička.
Snehuliak sa ligoce,
hurá, o chvíľu už sú tu Vianoce.

Evička Pindjáková

OKTóBer – MeSIAc úcTy
K STArŠíM
List do neba
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Varíme (pečieme) s Úsmevom

VIAnOčné OBláTKy
Suroviny
1kg hladkej múky špeciál
1 liter vody 
1 vajce
15 dkg cukru
1 vanilkový cukor
6 lyžíc oleja

4. Ak sa kliešte lepia, vyčistíme ich 
včelím voskom.

3. Kliešte pritlačíme a po minúte 
dvoch otvoríme a vyberieme oblátku.

1. So surovín si mixérom vymieša-
me hladké cesto.

Trubičky
1,2 l mlieka
60 dkg hladkej múky špeciál
20 – 25 dkg kryštálového cukru
6 polievkových lyžíc oleja
2 žĺtky
1 vanilkový cukor

2. Predhrejeme kliešte a rovno-
merne vlejeme lyžicu cesta.

želajú žurnalistky:  Diana Kutlá-
ková, Sabína Mácsodiová a rebe-
ka Kuráková, 8.  A

DoBrÚ Chuť 
a VESELé 
ViANoCE
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Z VýTVArnej TVOrBy

nAŠIcH ŽIAKOV
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rOZnáŠAnIe VIAnOčnýcH OBláTOK 
(podľa Martina Kukučína)
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Po včelárskej sezóne, ktorej 
hlavnou činnosťou včiel bolo ope-
ľovanie kvetov, nastáva obdobie 
jesene a zimného kľudu. V jeseni 
je hlavnou úlohou včelára zabez-

pečiť, aby včelstvá išli do zimy sil-
né, zdravé a s dostatkom peľových 
a cukrových zásob.

Po poslednom vytáčaní medu 
v auguste je potrebné, aby sa vče-

lám vrátili zásoby medu, ktoré 
mali uskladnené na zimu v podo-
be cukrového roztoku. To zabez-
pečí, aby kráľovné nakládli ešte 
dostatok vajíčok, z ktorých sa vy-
vinú dlhoveké včely, ktoré budú žiť 
vo včelstve až do nasledujúcej jari. 

Tak ako aj človeka, aj včely su-
žujú rôzne choroby. Jednou s naj-
známejších je parazit, nazývaný 
klieštik (Varroa). Tento sa prisa-
je na včelu a parazituje na nej, až 
kým včela nezahynie. Včelári sa 
snažia s ním bojovať a to vďaka 
rôznym spôsobom, aby sa ho zba-
vili ešte pred tým, než včelstvo za-
čne zimovať.

Na vrchole leta, môže mať včel-
stvo aj 60 tisíc jedincov. No do zimy 
sa tento počet zníži asi na 10 tisíc.

Včelstvo sa stiahne do chumá-
ča, uprostred ktorého je kráľovná, 
stála teplota a tiež zahriate cuk-

V tomto čísle by sme chceli ukončiť naše celoročné pozorovanie včie-
lok-najusilovnejšieho stvorenia pod slnkom. V predchádzajúcich 
dvoch číslach sme  vám prinášali informácie o tom, ako prebieha sta-
rostlivosť o tento veľmi užitočný hmyz, bez ktorého by ťažko fungo-
val život. navštívili sme včelárov, ktorých práca so včelami je predo-
všetkým ich koníčkom. Tak to je aj v prípade ľuboša Staša. Ten nám 
porozprával, ako sa o včely starať od jesene do jari.

rové zásoby. Včely obmedzia svo-
ju činnosť a hibernujú. Dôležitou 
podmienkou prezimovania je kľud. 
Úhyn včelstva by mohla spôsobiť aj 
obyčajná búchajúca halúzka. Vče-
ly, ktoré odídu zo zimného chumá-
ča skúmať čo sa deje, určite uhynú.

No aj pre nás včelárov sa mô-
že zdať, že nastalo obdobie bez 
práce. Je to len zdanie. Okrem to-
ho, že musíme zhodnotiť uplynu-
lú sezónu, nastáva obdobie, ke-
dy sa musíme pripraviť na ďal-
šiu. Medzi hlavné práce patrí prí-
prava nových rámikov, vyrezá-
vanie starých plástov, dezinfek-
cia úľov, oškrabávanie propolisu 
a mnoho ďalších prác, aby sme bo-
li pripravení na to, keď na jar vyjde 
prvé slnko a naše včielky sa prvý-
krát pôjdu preletieť po dlhej a kru-
tej zime.

Miroslava Stašová, 7. B
Včelíny pána Ľ. Staša

Naše Naj …
VČELy, VČiELKy, VČELiČKy

VčelárSKy rOK 
v jeseni a v zime
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Zábava

O s e m s m e r o v k a
H V I E Z D A Š K V A R I Ť A

R R A T I I U K R A V A Y E N

A A I Ň M E T R A K T O R B N

Č Ň J E A R O O B O R K T A A

K I A V CH A B A B K A O D E K

Á O A A D U U D O B R O T A C

R Ň V R M T S V I E Č K A O R

S V I C A O V Í N O I N O H A

T T Ý Ť M K S N I Ť P I H L A

V Í R R A Ý T T Ŕ Ň I H A V D

O I K  I M O N O R E B A N K A

P L N E M L O K V O J A K0 A M

I I O I R Č E L O K M Ó Č L O

C E V V C Z E M I A A A B I S

A H E O O A R K V E T E K CH T

HRAČKÁRSTVO, HVIEZDA, AUTOBUS, HRIECH, EVA, BABKA, 
SVIEČKA, BANKA, KNIHA, ADVENT, KALICH, SVIECA, KVET, 
IHLA, ADAM, TRAKTOR, NIŤ, OLOVO, VAK, RAK, ČELO, VINI-
CA, STROM, OKO, AKTOVKA, VARIŤ, MAK, RAJ, MAMA, OTEC, 
KRAB, KIMONO, ZIMA, KRAVA, VÍNO, LIEH, Tŕň, ČIARA, JóB, 
VýR, VAňA, OPICA, AňA, KOV, AUTO, DOBROTA, PIVO, ANNA, 
OTO, ZEM, KER, NIŤ, RyBA, VÍR, ČIPI, MIA

Sofia Teleláková, 7. B


