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Kríž – znamenie lásky

foto veronika satníková

Nielen človek, s ktorým sa dnes stretneme, môže znamenať veľa v našom živote, ale sú to aj veci, s ktorými prichádzame do kontaktu.
Uvedomili sme si niekedy, pri rannom zhone, čo pre nás znamená kríž, ktorý zdobí naše príbytky?
V priebehu nášho života sa veľakrát zahľadíme na Kristov kríž. Hľadíme naň, pretože chceme z neho čerpať silu a odpovede na mnohé životné otázky. Nosíme ho v podobe šperku či prívesku. Žehnáme sa ním pri
modlitbe, ráno i večer, na začiatku i na konci svätej omše. Matka ho
udeľuje deťom, keď opúšťajú rodné
hniezdo. Na križovatkách poľných
ciest sa starší ľudia pri ňom zastavia a s úctou sa mu poklonia. Ten istý
kríž s ukrižovaným Kristom je vystavený potupe a výsmechu ľudí, ktorí žijú medzi nami. Mnohým až príliš zovšednel, zľahostajnel. Podobne ako
ich vlastný život. Ježišov kríž, ktorý
niesol za nás všetkých, sa takto pre
nás stal uistením, že každá ťažkosť,
každý kríž nesený v spojení s ním, má
zmysel. Uctievame kríž, lebo Ježiš
nám v ňom zjavil svoju veľkú lásku
k nám a skrze utrpenie, ktoré na ňom
znášal, nás zachránil a uzdravil.
Kríž nás učí, čo je láska. To, čo bolo drevo potupy, zmenilo sa na drevo
života a rebrík spásy. Keď Ježiš roz-

päl ramená na kríži, naplnila ho veľká radosť. Chcel, aby všetci pochopili, že jeho ramená budú takto vítať
hriešnikov, ktorí sa k nemu priblížia.
Videl, ako ľudia budú milovať kríž
a klaňať sa mu, pretože on na ňom
zomrel. Videl aj nás, ako pri mnohých príležitostiach s úctou bozkávame kríž, videl i naše časté začínania odznova. Ježišov je pre nás školou každodenného života. Majme odvahu ísť ku krížu. V ňom sa prejavila nielen nekonečná Božia láska, ale
dáva nám aj svetlo a zmysel pre každodenné situácie, ba vedie nás ďalej:
v ňom sa nám odhaľuje tajomstvo Ježišovho i nášho zmŕtvychvstania.
Život prináša rôzne situácie,
s ktorými si často nevieme rady. Utrpenie a bolesť prišli do nášho ľudského života spolu s hriechom. Skrze Kristov kríž sa však stali bránou,
ktorá vedie od hriechu k svätosti. Ak
sa však tento človek stretne s utrpením, uvedomí si svoju slabosť a spoznáva, že nemá toľko síl a čností, ako
si myslel. Mnohokrát sa cítime bez-

mocní voči ľudskému utrpeniu, bolesti. Nemáme síl niesť svoj kríž, prijímať ho s láskou do svojho života.
Tak ako pri Ježišovom kríži, aj pri
nás stojí Mária –  Ježišova i naša milujúca matka. Ježiš nám na kríži nemohol dať väčší dar ako svoju matku. Kresťanský život má byť podobný Kristovmu životu. A čo iného nás
môže zblížiť s Ukrižovaným viac ako
kríž? Neraz sa tento kríž bude prejavovať drobnými nepríjemnosťami v práci, v škole, v medziľudských
vzťahoch, ľahkou chorobou ... Utrpenie môže byť prostriedkom, aby
sme sa cvičili v čnostiach a zjednocovali sa s utrpením Krista Spasiteľa, ktorý hoci bol nevinný, predsa
trpel za naše hriechy. Niet pochýb
o tom, že utrpenie nám umožňuje rozvíjať sa, rásť. Z utrpenia môže
vzísť schopnosť úprimne a nesebecky ľúbiť, dokonale a pravdivo pochopiť seba samých. Na Kristovom kríži sa na nič nezabúda. Je tam výkrik
operovaného, tragédia prepusteného
z práce, vyhodeného z bytu, je tam

hlad detí, zúfalstvo matiek, pokorenie nezamestnaného, muky chorej
na rakovinu, opustenosť starca, chrčanie umierajúceho, dráma zvedeného dievčaťa, dlhé hodiny nespavosti,
smútok tuláka, fyzické mučenie, duševné úzkosti, ... nič sa tu nestráca.
Aj v tomto zmysle je pravda, že Syn
človeka prišiel hľadať a zachrániť,
čo zahynulo. Prišiel hľadať aj tvoju bolesť a našiel ju. Prišiel sa podeliť, zúčastniť, okúsiť a vziať na seba
bolesť ľudí. Odvtedy človek chápe, že
utrpenie nie je zbytočné.
Prichádzajme ku krížu spolu
s Máriou, novou Evou a sprostredkovateľkou milostí, aby sme hľadali slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista. Pre svet je kríž bláznovstvo, ale pre nás je miestom odpovede. Odpovede ako On miluje svet.
Objavujme lásku Boha v každodennom kríži, lebo len tu sa môžeme
úplne odovzdať Bohu, vyprázdniť
svoje vnútro, aby vstúpil Boh, Pán
pokoja a lásky.
Patrik Ondáš, farár
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obecné zastupiteľstvo zasadalo
Uznesenia zo zasadania Obec
ného zastupiteľstva obce Sihelné
(OZ), ktoré sa uskutočnilo dňa
9. 2. 2018 o 1500 hodine v zasa
dačke OcÚ Sihelné (skrátené)
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Prehl'ad a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdo‑
bie IV. štvrťroka 2017.
2. Žiadosť o zrušenie prevádzky
pani Pitákovej Anny, bytom Sihel‑
né … prevádzky „Textil Anna“.
3. Žiadosť o zriadenie prevádz‑
ky a otváracích hodín v prevádzke
„Textil Anna“.
D. Ukladá:
1. Vyhlásiť oznam v obecnom  roz‑
hlase, ak neplatiči do 30. 3. 2018
nevyplatia všetky svoje podlž‑
nosti za komunálny odpad a dane
z nehnutel'nosti aj z minulých ro‑
kov, budú zverejnení na obecnej
stránke obce a v Sihelníku.
2. Vypracovať kontrolórovi obce
správu o stave úverov v obci Sihelné.
E. Schvaľuje:
1. Doplnenie programu rokova‑
nia OZ.
2. VZN č. 11/2018 o spôsobe ná‑
hradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpa‑
dových vôd a o zneškodňovaní ob‑
sahu žúmp na území obce Sihelné.
3. Žiadosť pána Jozefa Gabriela,
bytom Sihelné …, o predlženie ná‑
jomnej zmluvy na dva roky.
4. Žiadosť pána Matúša Košúta,
bytom Rabča …, o pridelenie ná‑
jomného bytu, ktorý bude zarade‑
ný do poradovníka.
5. Žiadosť pani Mgr. Jany Vonšá‑
kovej o poskytnite finančného  prí‑
spevku pre Chrámový zbor v Si‑
helnom vo výške 700 €.
6. Žiadosť pani Ing. Jaroslavy Ja‑
rošovej, ERko o finančný príspe‑
vok 600 €.
7. Žiadosť o finančný príspevok
150 € na miništrantský tábor.
8. Schval'uje projekt Pol'sko‑slo‑
venskej spolupráce.
9. Schval'uje cenu pitnej vody
v obci Sihelné podl'a výpočtu z Ur‑
sa v sume 0,7586 €/m3 bez DPH.

dových vôd a o zneškodňovaní ob‑
sahu žúmp na území obce Sihelné.
2. Neschválenie žiadosti zo zasad‑
nutia OZ 15. 12. 2017 pána Micha‑
la Kolčáka, bytom Sihelné …, o pri‑
delenie priestorov    v budove po‑
žiarnej   zbrojnice – večierky z dô‑
vodu prevádzkovania kaviarne.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce
Uznesenia zo zasadania Obec
ného zastupiteľstva obce Sihelné
(OZ), ktoré sa uskutočnilo dňa
11. 5. 2018 o 1700 hodine v zasa
dačke OcÚ Sihelné (skrátené)
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Hospodárenie a čerpanie roz‑
počtu Obce Sihelné za rok 2017.
2. Správa o hospodárení Príspev‑
kovej organizácie Obce Sihelné
– drobná prevádzka za rok 2017.
3. Stanovisko kontrolóra k záve‑
rečnému účtu Obce Sihelné a prí‑
spevkovej organizácie za rok   2017.
4. Prehľad a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdo‑
bie I. štvrťroka 2018.
5. Polročná správa a vyhodnote‑
nie plánu kontrolnej činnosti hlav‑
nej kontrolórky za obdobie od júna
do decembra 2017.
6. Majetkové priznanie za rok
2017 starostu obce Mgr. Ľubomí‑
ra Pitáka.
D. Ukladá:
1. Pozvať na nasledujúce zastu‑
piteľstvo p. Krušinského ohľadom
Návrhu územného plánu obce Si‑
helné.
2. Vyčistiť protipovodňové stoko‑
vé  priepusty.
3. Stanoviť cenu pitnej vody pre
predaj vody OVS, a. s.

E. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ.
2. Záverečný účet Obce Sihelné
za rok 2017.
3. Vytvorenie účtu rezervného
fondu vo výške 20 728,15 €.
4. Návrh plánu kontrolnej čin‑
nosti na II. polrok 2018.
5. Komunitný plán sociálnych
služieb obce Sihelné 2018 – 2022.
6. Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č.
1/2016 o nakladaní s komunálny‑
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pána Michala Kolčá‑ mi odpadmi a s drobnými staveb‑
ka, bytom Sihelné …, o pridele‑ nými odpadmi na území obce Si‑
nie  priestorov v budove požiarnej helné.
zbrojnice – večierky z dôvodu pre‑ 7. Žiadosť pani Mgr. Daniely Mas‑
ničákovej o poskytnutie finančné‑
vádzkovania kaviarne.
ho príspevku vo výške 500 € pre
potreby Detského folklórneho sú‑
G. Ruší:
1. VZN č. 1/2017 o spôsobe ná‑ boru Sihelček.
hradného zásobovania vodou   8. Žiadosť DHZ Sihelné o príspe‑
a náhradného odvádzania odpa‑ vok 1000 €.

9. Žiadosť pána Jozefa Rusná‑
ka a manželky Jolany Rusnákovej
o odpredaj pozemku.
10. Žiadosť pána Miroslava Sivku
o odpredaj pozemku.
11. Žiadosť pána Brandysa Miro‑
slava a Pauliny Brandysovej, by‑
tom Sihelné …, o pridelenie ná‑
jomného bytu podľa poradovníka.
12. Žiadosť o predĺženie nájom‑
nej zmluvy pani Márie Brišákovej,
bytom Sihelné …, na dva roky.
13. Žiadosť o predĺženie nájom‑
nej zmluvy pani Evy Vnenčákovej,
bytom Sihelné …, na dva roky.
14. Poplatok za prenájom miest‑
nosti v Požiarnej zbrojnici vo výš‑
ke 30 €, plus spotreba elektrickej
energie.
15. Navýšenie pracovného času
kontrolórke obce o 1 hodinu denne.
16. Znenie listu pre OVS, a. s.
ohľadom platenia za asfaltovanie
ciest po vykopaní kanalizácie.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce
Uznesenia zo zasadania Obec
ného zastupiteľstva obce Sihelné
(OZ), ktoré sa uskutočnilo dňa
21. 6. 2018 o 1700 hodine v zasa
dačke OcÚ Sihelné (skrátené)
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko kontrolóra k prvej
úprave programového rozpočtu
Obce Sihelné na rok 2018.
2. Správu kontrolóra o vykona‑
ných kontrolách.
3. Žiadosť Mariána Rusnáka, Si‑
helné … o opravu asfaltovej cesty
na nižnom konci pri p. Vonšákovi.
4. Žiadosť pani Mgr. Beaty Grižá‑
kovej na obsadenie funkcie štatu‑
tára príspevkovej organizácie.

5. Prípravu projektu protipovod‑
ňovej ochrany pri materskej škole.
D. Ukladá:
1. Zverejniť v Sihelníku pána Mi‑
roslava Skurčáka, Sihelné 50, kto‑
rý nezaplatil faktúru č. 247/2017
v sume 179,50 €.
2. Domontovať vodomery do
konca júla všetkým občanom, kto‑
rí sú napojení na obecnú vodu.
3. Stanoviť cenu pitnej vody pre
odpredaj OVS, a. s. do septembra
2018.
E. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ.
2. Prvú úpravu programového
rozpočtu obce Sihelné na rok 2018.
3. Na nasledujúce volebné obdo‑
bie 2018 – 2022 počet 9 poslan‑
cov, ktorí budú zvolení v jednom
volebnom obvode utvorenom pre
celú obec.
4. Plný rozsah výkonu funkcie
starostu obce Sihelné na nasledu‑
júce  volebné obdobie 2018 – 2022.
5. Peňažný príspevok vo výške
200 € pre Petra Grižáka za prá‑
cu vo folklórnom súbore za rok
2017/2018.
6. Nenávratný príspevok pre ľu‑
dovú hudbu Šelec v sume 1000 €.
7. Sponzorský príspevok v sume
5000 € na opravu poškodených
podláh v triedach Cirkevnej zák‑
ladnej školy v Sihelnom.
8. Žiadosť Mgr. Viery Kozákovej,
Sihelné … o predlženie nájomnej
zmluvy na dva roky.
9. Schvaľuje spoluúčasť na pro‑
jekte na zmenu palivovej základne
v kultúrnom dome.
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce

Rozvoj mládeže v obci

V máji tohto roku naša obec začala spolupracovať s ASOCIÁCIOU
KRAJSKÝCH RÁD MLÁDEŽE (AKRAM) na vytvorení Koncepč
ného programu zameraného na podporu rozvoja mládeže v obci.
S týmto cieľom sme zorgani‑
zovali už 3 stretnutia. Na prvom
stretnutí, ktorého sa zúčastni‑
li mladí ľudia, sme riešili, ako oni
vnímajú problémy rozvoja svo‑
jej generácie v obci. Pozreli sme
sa na to, čo v obci ich najviac trá‑
pi, čo im chýba ale aj na to, na čo
sú v obci najviac hrdí. Druhého
stretnutia sa zúčastnili dospe‑
lí, ktorí zastupujú rôzne pozície
v obci, ako pán starosta, poslan‑
ci a tiež zástupcovia: hasičov, fol‑
klórneho súboru Sihelček, Klubu
dôchodcov a Erka. S dospelými
sme tiež rozoberali problemati‑

ku mládeže, no tentoraz z pohľadu
dospelých. Všetky návrhy a pripo‑
mienky z oboch stretnutí sme spo‑
jili na treťom stretnutí, ktorého sa
zúčastnili aj mladí aj dospelí a spo‑
ločne sa pozreli na príčiny a dôsled‑
ky problémov, ktoré uviedli. Všet‑
ky stretnutia, ktoré prebehli vied‑
la Mgr. Karin Grobarčíková z Rady
mládeže Žilinského kraja. Na vy‑
tvorení koncepčného dokumen‑
tu sa ďalej bude podieľať 8-člen‑
ná skupina, medzi nimi aj facilitá‑
tor projektu: Mgr. Karin Grobarčí‑
kova a koordinátor projektu: Ivana
Stašová.
Ivana Stašová

Samospráva obce / Zo života obce

Stalo sa

Koncert vážnej hudby
V nedeľu 8. 4. 2018 sa konal v našom kostole koncert vážnej hud
by. Predstavil sa nám Komorný orchester slovenských učiteľov (KO
SU). Je to orchester plný nadšených hudobníkov z celého Slovenska.
Bol založený učiteľmi – nad‑
šencami v r. 1963 a dodnes pôso‑
bí pri Domove Speváckeho zboru
slovenských učiteľov v Trenčian‑
skych Tepliciach.
Za tie roky sa v ňom realizova‑
lo prostredníctvom hudby množ‑
stvo učiteľov ZUŠ, ZŠ a orches‑
ter sprostredkoval kvalitnú hud‑
bu na rôznych miestach Sloven‑
ska, ale aj v zahraničí. Samozrej‑
me dvere do komorného orches‑

3. strana / 11. 9. 2018

Sihelník 2

tra majú otvorené všetci nadšen‑
ci pre sláčikovú komornú hud‑
bu zo všetkých oblastí Sloven‑
ska. KOSU pracuje pod vedením
p. Alžbety Ševečkovej a stretáva sa
raz mesačne na dvojdňových, prí‑
padne trojdňových sústredeniach
v mieste koncertov. Orchester sa
zameriava predovšetkým na ba‑
rokovú hudbu, ale v jeho reperto‑
ári nechýbajú ani skladby neskor‑
ších umeleckých období až po ko‑
mornú tvorbu súčasných autorov.

Starosta, na slovíčko
Čo sa podarilo:
• v letnom období bol vybudovaný
verejný rozhlas, ktorý by mal skvalitniť služby pre občanov. Rozhlas
je káblový, takže sa vyhneme častým poruchám,
• veľakrát sme sa pokúšali získať
peniaze na prestavbu kultúrneho
domu z eurofondov, počas čakania sa začalo s prácami za vlastné, – v roku 2016 bola zrekonštruovaná krčma, v tomto roku sa vybudovala malá sála, kuchyňa,
sociálne zariadenia, pracuje sa
na veľkej sále, na zvýšení kapacity a úprave priestorov. Sú vymenené okná,
• dostali sme peniaze na multifunkčné ihrisko, ktoré bude postavené pod hlavným ihriskom,
• momentálne prebieha kontrola
verejného obstarávania na VÚC
na prístavbu MŠ, rozšírenie kapacity,
• čakáme výsledky spracovania  
žiadosti na projekt cezhraničnej
spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom,

• rozšírili sme obecný vodovod,
• vybudovali sa nové chodníky,
Plánuje sa:
• dokončiť KD aj zvonku,
• pokračovať v realizácii pripravenej projektovej dokumentácie  
na vybudovanie vodovodu a kanalizácie na niektorých uliciach,
• vysporiadať pozemky pod novými cestami a budovať cesty,
• rozšíriť cintorín.
Ľ. Nováková

Okresná súťaž mladých
poľovníkov
Dňa 9. 6. 2018 sa v Oravskej Ja
senici konala súťaž mladých po
ľovníkov, ktorú organizoval Slo
venský poľovnícky zväz.
Súťaže sa zúčastnili aj mla‑
dí poľovníci  z našej obce, ktorí sa
v disciplíne jednotlivec umiestni‑

li: 1. Michal Fernéza, 3. Adam
Vronka, 4. Matej Gabriel. Cel‑
kovo skupina získala 1. miesto
a postupuje na celoslovenské ko‑
lo do Banskej Štiavnice.
Ďakujeme za reprezentáciu
obce a zároveň držíme palce v ce‑
loslovenskej súťaži.

Stavanie mája
Samotný máj je pôvodne mladý
stromček, najčastejšie smreko
vý, jedľový alebo brezový, kto
rý mal symbolický význam a bol
výrazom prírodného mýtu v bo
ji zimy s jarou, smrti so životom.
Takmer u všetkých národov
bolo zvykom nosiť máje začiat‑
kom jari alebo leta v slávnostnom
sprievode po dedine. Často sa má‑
je rôzne ozdobovali, najmä pestrý‑
mi stužkami, farebnými papiermi.
A nebolo to inak ani u nás, v na‑
šej obci. Pripravil sa máj a skôr
ako sme ho postavili, po dedine
prešiel voz s muzikou, ktorá  pote‑
šila obyvateľov našej obce a záro‑
veň ich pozýval na stavanie mája.
Potom sa už práce chytili požiar‑

nici, ktorí máj postavili a zabezpe‑
čili proti zvaleniu.. Počas pekné‑
ho večera nás sprevádzala hudba
Brandýsovcov, deti zo Sihelče‑
ka a členovia Jednoty dôchodcov.
O občerstvenie sa postaral obecný
úrad a kultúrna komisia.
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Kultúra / Tradície

XVI. folklórne slávnosti pod Pilskom
a Babou horou
Amfiteáter Sihelné, 22. júl 2018
Program
Na gazdinky – program detských
folklórnych súborov
Z druhej strany Tatier – program
zatatranských goralov
Rusnacka natura – FS Vrchovina

Svadobné obrázky – fragmenty
goralskej svadby
Sprievodný program
Tvorivé dielne pre deti a jarmok
ľudových remeselníkov
Ľ. Nováková

Kultúra / Tradície
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Ako prázdninoval
Sihelček

Súbor Sihelček nezaháľal ani
cez prázdniny.

Svojimi vystúpeniami spestri‑
li program na folklórnych sláv‑
nostiach pod Pilskom a Babou
horou,   na Jánošíkových dňoch

v Terchovej a divákov potešili aj
v Zuberci. Zúčastnili sa tvori‑
vých dielní –tradičné ľudové re‑
meslá v Koszarawe. Odmenou
bol výlet do ZOO parku v Poľ‑
sku.
K. Maslaňáková

Sihelček v Likavke
Dňa 17. 6. 2018 sa v Likavke or
ganizoval už 43. ročník Detské
ho folklórneho festivalu.
Festival sa začal sprievodom
obcou, po ktorom nasledoval ga‑

laprogram, v ktorom účinkovali aj  
deti zo Sihelčeka. Deti boli záro‑
veň aj ako „predskokani“ hudob‑
nej skupiny Kollárovcov, na kto‑
rých sa všetci tešili.
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Činnosť klubu Jednoty dôchodcov
v Sihelnom
Činnosť sa neorientuje len na stretnutia, ale členovia chcú byť nápomocní tam, kde je to potrebné.
Pripravili sme pohostenie pre čle‑
nov Komorného orchestra slo‑
venských učiteľov, ktorý vystú‑
pil v miestnom kostole. Potravi‑
ny na pohostenie poskytli naši čle‑
novia. Náš klub je ešte mladý, ale
chceme činnosť rozvíjať, zapá‑
jať sa do súťaží, ktoré organizujú
okolité  kluby, a tak zviditeľniť na‑
šu prekrásnu obec. Obohatili sme
programom aj stavanie mája.
V Námestove sa uskutočnila
športová súťaž, kde sa zúčastnili aj
naši členovia a získali pekné oce‑
nenia: 1. miesto: Mgr. Janka Ferne‑

zová – v behu na 50m aj na 200 m;
2. miesto: Pavol Vnenčák –  v behu
a hode granátom; 2. miesto: Má‑
ria Pindjáková –   v hode váľkom
a v hode granátom; 2. miesto: Jan‑
ka Grižáková (na svoj vek 74 ro‑
kov bodovala) – v behu 50 m, 60 m
a v hode váľkom.
Dňa 29. júna sme si spríjemni‑
li deň pri chutnom guláši, ktorý
nám navarili naši členovia: Ferdi‑
nand Pindják, Pavol Vnenčák, Ig‑
nác Maslaňák, Anton Mačinec.
Pri spomienkach a peknej muzike
Milana Vonšáka sme si zaspievali.

Na folklórne slávnosti sa nám
napriek nepriaznivému počasiu
podarilo pripraviť stánok, v kto‑
rom sme ponúkali langoše, pa‑
lacinky a pečenú klobásu. Prijali
sme pozvanie na ochutnávku poľ‑
ských špecialít.
Dňa 5. júla bolo príjemné
stretnutie pri kaplnke na chotári
medzi Oravským Veselým a Sihel‑
ným. Stretli sme sa seniori z Orav‑
ského Veselého, Sihelného a Rab‑
če. Toto stretnutie pripravili se‑
niori z Oravského Veselého.
Po dlhej úvahe sme sa rozhod‑

li zapojiť do akcie spievajúci senio‑
ri, ktorá sa konala v Rabči. Na tom‑
to podujatí vystúpilo 14 členov.
Vystupovali sme v nových kro‑
joch, ktoré ušili Margita Klušáko‑
vá, Margita Gabrielová a pomá‑
hala Iveta Masničáková. Na látku
prispeli dobrovoľným darom pani
Janka Pindjáková (bar Hugo) a pán
František Mazurák. Krojové spod‑
ničky, na ktoré poskytla aj materi‑
ál, šila Iveta Masničáková. Týmto
dobrovoľným darcom vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať.
Kolektív Jednoty dôchodcov

Jaskynná krása
Dňa 31. 7. 2018 sa v Sihelnom
na obecnom úrade vo výstavnej
sieni zišli milovníci fotografické
ho umenia.
Konala sa vernisáž fotografií
poľského fotografa mgr inž. Wla‑
dyslawa Magieru. Fotografuje
krásu jaskýň po celom svete.

Výstava bude nainštalovaná
do začiatku septembra.
Všetci záujemcovia majú
možnosť obdivovať nádherné fo‑
tografie v pracovných dňoch po‑
čas pracovnej doby na obecnom
úrade.

Odovzdanie
protipovodňového
vozíka
Dňa 7. 6. 2018 ministerka vnút‑
ra Denisa Saková odovzdala na‑
šim hasičom protipovodňový vo‑
zík, ktorý bude slúžiť obci počas
výnimočných situácií.

Záujmy
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Sviatok svätého Floriána
Svätý Florián je ochranca hasi
čov, má sviatok 4. mája.
Naši požiarnici si ho uctili po‑
čas svätej omše, ktorú celebroval  
duchovný otec. Po svätej omši na‑
sledoval slávnostný sprievod k ha‑
sičskej budove , kde bolo priprave‑
né občerstvenie.

DHZ

Plameň
Dňa 9. 6. 2018 sa v Rabči uskutoč‑
nila súťaž mladých hasičov Pla‑

meň. Našu obec reprezentovali
dievčenské aj chlapčenské druž‑
stvo. Súťaž im pomohla  načerpať
nové skúsenosti.
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Zo života v obci / Tvorba / Rady

Výlety

Tábor v Novoti
Pre spríjemnenie letných prázd‑
nin sme pre deti zo základnej školy
zorganizovali  od 6. do 10. augusta
detský tábor v Novoti.
Tábor sa niesol v duchu témy:
SOM BOŽÍ BOJOVNÍK, ktorý
má byť odvážny, pracovitý, múd‑
ry, tvorivý a starostlivý. Správny
boží bojovník však nezabúda na to
najpodstatnejšie – modlitbu. My
sme mali možnosť zažiť svätú om‑
šu vo farskom kostole ale aj pria‑
mo v areáli, ktorú pre nás odslúžil
náš duchovný otec Patrik Ondáš.
Deti plnili počas tábora rôzne úlo‑
hy, ktorými si preverili isvoju vy‑

trvalosť, fantáziu, logické mysle‑
nie a kondičku. No a samozrejme
nemohla chýbať opekačka či dis‑
kotéka, spoločenské hry, ale hlav‑
ne kúpanie sa v bazéne, na ktoré
sme sa všetci tešili. Zaujímavos‑
ťou tohtoročného tábora bolo aj
strieľanie z luku, ktoré bavilo rov‑
nako dievčatá ako chlapcov.
Toto všetko bolo možné vďa‑
ka ochotným ľuďom, ktorí finanč‑
ne, materiálne, ale i modlitbami
prispeli k realizácií tábora.
Týmto všetkým vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať.

Kompostovanie v záhrade
Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prí
stupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organic
ké látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky
z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu zá
hradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych
organizmov (napr. dažďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganiz
mov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo =
kompost .
Domáce kompostovanie má tú
výhodu, že vieme, čo si do kom‑
postu dáme a výsledný kompost
ostáva priamo využiteľný pre naše
potreby. Môžeme takto vrátiť zá‑
hradke živiny, ktoré sme z nej for‑
mou úrody odobrali.
Význam kompostu:
Používaním kompostu pôdu obo‑
hacujeme o organické látky a hu‑
mus.
Zlepšujeme mechanicko-fyzikál‑
ne vlastnosti pôdy, najmä pórovi‑
tosť a vlhkosť pôdy.
Zlepšujeme fyzikálno -  chemické
vlastnosti pôdy – kompost doká‑
že na seba viazať ťažké kovy a du‑
sičnany.
Humus, ktorý je v komposte zvy‑
šuje odolnosť pôdy proti okysle‑
niu.
Zlepšujeme biologické vlastnosti
pôdy – zvyšujeme množstvo pôd‑

nych mik‑
roorga‑
nizmov.
Kompos‑
tom za‑
bezpečí‑
me rastli‑
nám do‑
statok ži‑
vín počas
celého ve‑
getačného obdobie.
Zvyšujeme výnosy pestovaných
plodín a zlepšujeme ich kvalitu.
Používaním kompostu znižujeme
riziko výskytu chorôb a škodcov
pri pestovaní ovocia a zeleniny.
Použitím kompostu pri výsadbe
zabezpečíme úspešnejšie zakore‑
nenie nielen priesadám ale aj stro‑
mom a krom.
Spracovala: Ing. Ďurišová

Matka, maľba – ikona, Michaela Tarčáková – ukážka z tvorby

Pálenie jánskej
vatry
Naši hasiči sa dňa 23. 6. 2018
zúčastnia súťaže, preto sa roz
hodli, že pálenie Jánskej vatry
bude o týždeň skôr.
Počasie im prialo a všet‑
ci si vychutnali občerstvenie
a program, ktorý pre nich pri‑
pravili.
Celému DHZ ďakujeme
za prípravu.

Kultúra / Výlety
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Výstava nášho rodáka Petra Kolčáka

Plastiky a portréty
Dňa 7. 9. 2018 sa v Art galérií
Shurger v Tvrdošíne  konala verni‑
sáž, na ktorej bola otvorená výsta‑
va nášho rodáka Petra Kolčáka.

Pamätný deň smrti
Božieho slubu biskupa
Jána Vojtaššáka
Dňa 4. augusta 2018 (sobota)
sa v Zákamennom uskutočni
lo spoločné celodiecézne sláve
nie Pamätného dňa smrti Bo
žieho sluhu biskupa Jána Voj
taššáka.
Ďakovnú slávnostnú svätú
omšu o 10.30 hod. vo farskom
kostole Nanebovzatia Panny
Márie celebroval spišský die‑

Výstava potrvá do 9. 10. 2018.
Všetci ste srdečne pozvaní.

cézny biskup Mons. Štefan Seč‑
ka a kázal levočský dekan Mons.
František Dlugoš. Keďže v spo‑
mínaný deň bola aj prvá sobo‑
ta v mesiaci august, svätej omši  
predchádzala fatimská pobož‑
nosť a modlitba posvätného ru‑
ženca so začiatkom o 9.30 hod.
Celé slávenie pamätného dňa
bolo vysielané prostredníctvom
Rádia Lumen.

Po stopách svätého
Požehnaný deň v Krakove Pátra Pia
Tento rok sa v sobotu 5 má
ja 2018 konala už v poradí 14.
rozhlasová púť Rádia Lumen
do Sanktuária Božieho milosr
denstva v Krakove.

gáč, košický pomocný biskup. Ce‑
lá slávnosť bola doprevádzaná bo‑
hatým sprievodným programom,
modlitbami, svedectvami, pred‑
náškami i koncertom gospelovej
skupiny F6.
Počasie aj tohto roku nám všet‑
Na tomto vydarenom podujatí
kým veľmi prialo, a tak sa na tom‑ sa zúčastnilo aj viac než 100 pút‑
to posvätnom mieste zišlo odha‑ nikov z našej farnosti.
dom okolo 25 000 pútnikov zo  
Odchádzali sme odtiaľ povzbu‑
Slovenska. Slávnostnú svätú om‑ dení a tešíme sa znova na ďalší
šu celebroval Mons. Marek For‑ ročník púte.

Sú miesta, kam sa oplatí cestovať aj stovky kilometrov. Trpezlivé
znášanie útrap z cestovania je nakoniec odmenené jedinečnými zá
žitkami na miestach, ktoré sa oplatí vidieť.
Počas dlhočizného okruhu Ta‑
lianskom sme navštívili niekoľ‑
ko pútnických miest, ktoré priam
dýchajú niečím posvätným a du‑
chovným. Prvá zastávka smero‑
vala do Loreta. Toto miesto sa
spája nielen s Loretánskymi litá‑
niami, ale aj s jednou zaujímavou
stavbou. Do tohto mesta bol v ča‑
se križiackych výprav prenesený
domček z Nazareta, v ktorom žila
Svätá rodina. Zaujímavé miesto je
aj Lanciano, kde je už stáročia  vy‑
stavený k zhliadnutiu eucharistic‑
ký zázrak. Hlavná pozornosť pú‑
te bola venovaná   miestam, ktoré
sa spájajú so životom Pátra Pia. Je
to jednak rodné mesto Pietrelcina,
ale hlavne miesto, kde prežil veľkú
časť svojho života, kam za ním ako
výnimočným, svätým a charizma‑
tickým rehoľníkom prichádzali ti‑
sícky ľudí. San Giovanni Roton‑

do je dnes vybudované pútnické
miesto, kde  možno vidieť aj nepo‑
rušené telo svätého Pátra Pia.
Poslednou zastávkou na na‑
šej púti bolo hlavné mesto   Rím
a hlavne Vatikán, kde sme sa zú‑
častnili tradičnej audiencie so Svä‑
tým Otcom Františkom. Po ofici‑
álnom programe, prehliadke Ba‑
ziliky svätého Petra, sme navští‑
vili ešte niekoľko bazilík a hlavne
mariánsku baziliku Santa Maria
Maggiore, kde sme zakončili svä‑
tou omšou naše putovanie. Čakala
nás už len dlhočizná cesta na Slo‑
vensko.
Vrátili sme sa síce trochu una‑
vení z cestovania, ale plní dojmov
a duchovných zážitkov. Ale hlavne
sme si mohli v tomto výnimočnom
roku uctiť svätého Pátra Pia, kto‑
rého 50. výročie od smrti si tohto
roku pripomíname.
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Seniori v akcii
Dňa 2. 9. 2018 sa v Rabči konal
5. ročník prehliadky pod ná
zvom Spievajúci seniori, do kto
rej sa zapojili aj naši seniori.
Spievali slovenské piesne, ktoré
striedali s goralskými. Prehliadky
sa zúčastnili takmer všetky organi‑
zácie Jednoty dôchodcov v okrese.
Dňa 8. 9. 2018 cestovali senio‑
ri do Starého Smokovca na festi‑

val Goraľ na gory. Tam varili ha‑
lušky na rôzne spôsoby – nasla‑
no, nasladko, s bryndzou, s tvaro‑
hom s makom, s orechami. O tom,
že chutilo svedčili ľudia, ktorí stáli
v rade na chutné jedlo.
Za úspešnú reprezentáciu obce
celému klubu ďakujeme.
Ľ. Nováková

Svätý Hubert
Všetci, ktorí prijali pozvanie poľovníckeho združenia a prišli v ne
deľu 2. septembra 2018, sláviť sv. omšu na chválu Stvoriteľa a oslavu
patróna poľovníkov sv. Huberta, spojili duchovný zážitok uprostred
našej krásnej prírody s turistickou vychádzkou.
Keď sa po raňajšom daždi po‑
časie predsa len umúdrilo, všetko
mohlo prebiehať tak, ako si to poľov‑
níci naplánovali. Čakali veľké množ‑
stvo našich ľudí, ktorí radi prídu aj
kvôli výbornému jeleniemu gulášu,
ale bolo pozvaných aj viacero hostí
z okolitých poľovníckych združení.
Za zvukov slávnostných poľovníc‑
kych fanfár sa mohol sprievod krás‑
ne vyobliekaných poľovníkov pre‑
sunúť, na čele s vlajkonosičmi, ku ol‑
táru a posvätnej tabuli svojho pat‑
róna sv. Huberta. Odovzdali nášmu
duchovnému otcovi symbolické da‑

ry – obetného srnca, ryby, lesné kve‑
ty a plody, ktoré ponúka náš okolitý
les. Slúžená svätá  omša bola obeto‑
vaná za poľovníkov a ich rodiny, ale
aj za všetkých prítomných. Duchov‑
ný otec v kázni zdôraznil, ako je po‑
trebné vážiť si prírodu, jej bohatstvo
a tým sa mať aj navzájom v láske a žiť
v porozumení.
Všetkým, ktorí prišli a prija‑
li pozvanie, poľovnícke združenie
v Sihelnom ďakuje!
Sv. Hubert oroduj za nás!
LESU ZDAR!
D. Chudiaková

Kultúra / Zo života obce
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Sihelnianska gajdovačka 2018
Už po štvrtýkrát sa v našej obci
konala gajdovačka.
Tento rok sa program konal
v kostole. Program sa začal svätou
omšou, po ktorej vystúpili gajdoši
z Írska, Chorvátska, Čiech, Poľska

a Slovenska. Na druhý deň sme si
uctili hroby našich najväčších gaj‑
došov Jána Fernézu a Ondreja Ma‑
činca. Celý program ukončili na‑
ši folklóristi. Už teraz sa tešíme
na ďalší ročník.

Letné kino v Sihelnom

Rozprávkové premietanie. Aj
takto môžeme opísať letné kino
v Sihelnom.
Dvakrát počas leta sme mali
možnosť vychutnať si kino priamo
pod holým nebom. Na prvom pre‑
mietaní sa organizátori tešili nie‑
len vysokej účasti, ale aj pozitív‑
nym ohlasom. Preto sa obec roz‑
hodla premietanie zopakovať. Obe
rozprávky sme si mohli vychut‑
nať úplne zadarmo aj vďaka na‑
ším sponzorom: PS-STAV ORA‑
VA, s. r. o. – Peter Skurčák, EL‑

KORN s.r.o. – Vladislav Kornhau‑
ser, Kaderníctvo Artemiss – Dáša
Chudiaková, OravPit s.r.o. – Pe‑
ter Piták, Poľovnícky zväz Sihel‑
né, Caffe bar HUGO – Janka Pin‑
djaková a Obec Sihelné. ČI už roz‑
právka FERDINAND, alebo ZO‑
OTROPOLIS, obe dotiahli na ih‑
risko veľký počet ľudí, ktorých ne‑
odradilo ani ochladenie vo večer‑
ných hodinách. Ďakujeme všet‑
kým, ktorí prišli a dúfame, že ta‑
kéto akcie sa budú opakovať a bu‑
de ich stále viac.
Ivana Stašová

F UTBAL
Minulá sezóna nášmu futbalu nepriala. Muži vypadli zo skupiny.
Je to pre nás sklamanie, ale musíme to akceptovať.
Problém vidím v tom, že muž‑
stvo má nedostatok stabilných
hráčov, skoro každý zápas hrala
iná zostava.

Na začiatku sezóny žiaci zís‑
kali dve výhry, dorastenci získali
zatiaľ len jeden bod. Mužstvo do‑
spelých tiež prvý zápas vyhralo.

Verím, že máme na to, aby
sme opäť postúpili, no uvidíme,
či sa to podarí.

Chceme pozvať všetkých priaznivcov futbalu, aby prišli povzbudzovať všetky družstvá na zápasy. Veríme, že sa nám bude dariť
čo najlepšie. Martin Fernéza

Urobíme, čo budeme môcť.
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Práca našich hasičov
Už od skorej jari sa naši členovia DHZ aktívne zapájali do akcií:

» 7. 4. 2018 Štefanov nad
Oravou –  11. miesto;
» 28. 4. 2018 Námestovo
– vysielač – taktické cvičenie;
» 9. 6. 2018 – súťaž Plameň
Rabča;
» 24.6.2018 Zákamenné
– muži – 14. miesto, muži nad
35 rokov – 2. miesto;

» 1. 7. 2018 Hruštín – Plameň:
2. dievčatá, 5. chlapci;
» 8. 7. 2018 Babín – muži
9. miesto;
» 22. 7. 2018 Vasiľov – Plameň
dievčatá 3. miesto, nočná súťaž
pre ženy – 1. miesto;
» 28. 7. 2018 Oravská Poruba
– Plameň dievčatá – 1. miesto
a získali putovnú prúdnicu;
» 12. 8. 2018 Ťapešovo – muži
– 9. miesto, ženy – 2. miesto;
» 11. 8. 2018 Vavrečka – nočná
súťaž;
» 26. 8. 2018 Krivá – dorastenci
– 12. miesto.
» 1. 9. 2018 Sihelné súťaž o Po
hár starostu obce
Do súťaže sa zapojilo 34 družstiev
z 10 obcí.
Súťaž sa začala svätou omšou
v miestnom kostole a pokračova‑
la na ihrisku.

Najúspešnejšie sa darilo dievčatám
Našim sa darilo – získali: Pla‑
meň chlapci – 3. miesto, Pla‑
meň dievčatá – 4. miesto, ženy
– 1. miesto, muži A – 4. miesto,
muži B, dorast – 2. miesto, muži C
– mix – 5. miesto, muži nad 35 ro‑
kov – 2. miesto.
Za reprezentáciu a dobré výsledky ďakujeme všetkým členom
DHZ a novej technike, ktorú sa podarilo zakúpiť za pomoci obecného
úradu a firmy Mazurák, s. r. o
DHZ

POZOR !
Do 30. 9. 2018 posielajte fotografie kvetinových
výzdob svojich domov
Vyhodnotenie súťaže bude na vianočnom jarmoku
FUTBALOVÁ JESEŇ 2018 – Rozpis plánovaných zápasov v sezóne

Termín konania
8. 9. 2018 13:30
8. 9. 2018 15:30
9. 9. 2018 12:30
15. 9. 2018 13:30
15. 9. 2018 15:30
16. 9. 2018 15:00
22. 9. 2018 13:00
22. 9. 2018 15:00
23. 9. 2018 12:00
29. 9. 2018 13:00
29. 9. 2018 15:00
30. 9. 2018 15:00
6. 10. 2018 12:30
6. 10. 2018 14:30
7. 10. 2018 14:30
13. 10. 2018 12:30
13. 10. 2018 14:30
14. 10. 2018 11:30
20. 10. 2018 12:00
20. 10. 2018 14:00
27. 10. 2018 12:00
27. 10. 2018 14:00
21. 4. 2019 13:00
28. 4. 2019 16:00
5. 5. 2019 13:30
12. 5. 2019 16:30
18. 5. 2019 17:00
26. 5. 2019 14:00
2. 6. 2019 17:00

Súťaž
IV. liga U15
V. liga U19
VIII. liga dospelí
IV. liga U15
V. liga U19
VIII. liga dospelí
IV. liga U15
V. liga U19
VIII. liga dospelí
IV. liga U15
V. liga U19
VIII. liga dospelí
IV. liga U15
V. liga U19
VIII. liga dospelí
IV. liga U15
V. liga U19
VIII. liga dospelí
IV. liga U15
V. liga U19
IV. liga U15
V. liga U19
VIII. liga dospelí
VIII. liga dospelí
VIII. liga dospelí
VIII. liga dospelí
VIII. liga dospelí
VIII. liga dospelí
VIII. liga dospelí

Domáci
TJ Družstevník Mútne
TJ Družstevník Mútne
ŠK Beňadovo
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
OŠK BREZA
OŠK BREZA
TJ Družstevník Mútne
TJ Tatran Oravské Veselé A
TJ Tatran Oravské Veselé A
OŠK SIHELNÉ
TJ Slovan Magura Vavrečka
TJ Slovan Magura Vavrečka
OŠK SIHELNÉ
OŠK SIHELNÉ
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Pozvánka
na cvičenie
aerobicu
AEROBIC sa bude
cvičiť v telocvični
každú stredu o 18.00
Všetkých srdečne
pozývame !

Výzva pre
nespokojných občanov
Ak sa Vám niečo nepáči,
ste s niečím nespokojní,
môžete to zmeniť!
Dvere sú otvorené pre všet‑
kých – v škole, v kostole,
na obecnom úrade…
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Časopis žia

Školský spravodaj

Škola v minulosti a dnes
Interaktívna tabuľa, internet, počítač… to je len zlomok vymožeností, ktoré sa pri dnešnom vyučovaní používa. To, že to nebolo vždy
tak, sme si uvedomili až pri spracovaní projektu z dejepisu, kde bolo za cieľ do školy priniesť školské pomôcky našich starých rodičov
a prarodičov.
Začalo veľké pátranie. Niektorí priniesli ozajstné zaujímavosti ba až rarity. Tí, ktorých príbuzní hmotné spomienky na školu nezanechali,
aspoň spísali, ako
to kedysi
v škole
chodilo.
Z „historických“
po-

...štýlovo do školičky...

môcok sme si vytvorili výstavku,
ktorú si mohli pozrieť aj mladší
žiaci. Nechýbali na nej školské aktovky, staré knihy, časopisy, šlabikáre, vysvedčenia, ba i pionierske
oblečenie.
Veru nebolo im čo závidieť.
Okrem školy museli aj tvrdo pracovať na poli, no i tak sa snažili
učiť čo najlepšie. Najviac nás zaujali vysvedčenia, na ktorých sme
vyčítali, že okrem predmetov, ktoré máme v škole teraz my, mali aj hodnotenú hodinu krasopisu. Ktovie ako by sme z nej obstáli
teraz my, keď náš krasopis ospravedlňujeme tým, že sa všetko píše na počítačoch. Ďalšou zaujímavosťou bola hodina ručných prác.
Dnes mnohí mladí nevedia do rúk
chytiť ihlu či kladivo. Možno by
nebolo na škodu sa k týmto predmetom vrátiť.

ÚVODNÍK
Opäť september, opäť škola! Mnohí si obdobie školského roka spájajú len s povinnosťami a považujú ho za čas písomiek, domácich úloh, učenia sa. Lenže povinnosti sme mali aj počas prázdnin
a človeka sprevádzajú počas celého jeho života. Všimnite si, koľko
ich majú naši rodičia! Treba si ale
uvedomiť, že to naše „školské trápenie“ je popretkávané aj množstvom zábavy a zaujímavosťami.
V škole nás okrem učenia čakajú
besedy, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, s priateľmi, prostredníctvom exkurzií navštívime rôzne
miesta, veľa sa dozvieme. Nehovoriac o tom, že tých desať mesiacov nie je až tak veľa, lebo sú popretkávané prázdninami. Ubehnú ako voda.
O spestrenie vášho pobytu
v škole sa budeme počas školského roka starať aj my, redaktori

časopisu Úsmev. Ak by sa k nám
chcel niekto pridať, budeme veľmi
radi, že sa náš redakčný tím zas
rozrastie. Začíname už v septembri a prinášame vám rubriky, ktoré dôverne poznáte. V Školskom
spravodaji vám pripomenieme, čo
sme prežili posledné mesiace minulého školského roka. V rubrike
Naše naj... by sme sa v tomto roku chceli zamerať na plodiny, ktoré, patria medzi najstaršie a najbežnejšie pestované v našej obci. Začíname so zemiakmi. Predstavíme vám víťazné práce našich
„malých spisovateľov“ a posvietili
sme si aj na prázdninové hubárčenie našich žiakov. Samozrejme nebude chýbať osemsmerovka,
vtipy a zábava.
Prajeme vám veľa zábavy pri
čítaní nášho časopisu.
S pozdravom šéfredaktorka
Emm a Kutláková
usmevczs@gmail.com

Úsmev je opäť prvý
Náš školský časopis Úsmev totiž znova potvrdil svoju kvalitu
a v súťaži Najlepší školský časopis získal 1. miesto. Súťaž každoročne vyhlasuje Knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s týždenníkom MY Orava
-red
Mravy, čiže správanie, bolo
známkované trochu inak. Stupeň
chválitebný bol ako terajší výborný. Učitelia sa s výchovou nemaznali. Bolo bežné, že žiak schytal
zaucho a doma sa ani nepriznal,
lebo by ho ešte potrestali aj rodičia. Palička ako ukazovadlo mala
aj výchovnú funkciu.
No i napriek vymoženostiam,
ktoré v škole máme, si školu a vyučujúcich nie vždy vážime a príde nám otravná. Ako nám v nej bolo dobre, pochopíme asi až časom,
keď dospejeme a opustíme školské
lavice.

„Kde bolo
lepšie ako v škole...“ tak na ňu
spomínajú tí,
ktorí ju opustili.
Sabína
Macso
diová, 9. A

Učebné pomôcky
našich rodičov a starých rodičov
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Deň slobody tlače 3. máj
Na konci februára Slovenskom otriasla správa o smrti
novinára Jána Kuciaka a jeho
priateľky.

Aké je to byť nevidiacim
„Byť slepý veru nie je jednoduché. Väčšina sa na vás pozerá ako na iného. Žijete svoj život v nepoznaní a v tme. Viete si to predstaviť? No i tak
netreba strácať nádej a nevzdávať sa…“ takto začali svoje rozprávanie
Marek a Juraj, dvaja nevidomí mladí muži, ktorí nám prišli priblížiť
svoj život s postihnutím.
Neprišli sami. Sprevádzali ich
priatelia. Jedným takým bol aj slepecký psík. Predviedol nám, čo
všetko dokáže a ako môže nevidomému pomôcť. Rozozná dvere,
vie zastaviť pred prekážkou, podá
spadnutú vec. Má povolené vojsť
všade tam, kde môžu ísť ľudia. Pri
jeho práci ho netreba rozptyľovať.
No možnosť mať takého psa, nemá každý slepý. Jeho výcvik je totiž veľmi drahý. Väčšina slepcov
si musí vystačiť s paličkou. Tá ich
„palička-pomocníčka“ je bielej
farby. Preto, keď uvidíte takého
človeka, neváhajte a pomôžte mu.
Aké je to byť slepý, sme si mali
možnosť vyskúšať aj my. S previazanou šatkou sme mali chytiť loptu. Čo myslíte, dá sa to? Nevidiaci

Tieto správy nenechali chladnými ani nás malých novinárov
časopisu Úsmev. Hoci ešte veľa vecí nechápeme, jedno však
vieme a uvedomujeme si naplno. Novinár má písať pravdu bez
ohľadu na to, aká je krutá a nemá
byť za to v demokratickom štáte trestaný. Preto sme si 3. máj –
Deň slobody tlače pripomenuli
vysielaním v školskom rozhlase.
V roku 1991 Organizácia spojených národov pre vzdelanie,
vedu a kultúru vyhlásila 3. máj
za Svetový deň slobody tlače .
Ide o deň, kedy sa pripomínajú
základné princípy slobody tlače. Svetový deň slobody tlače po-

skytuje príležitosť pripomenúť
základné princípy slobody tlače,
hodnotiť jej úroveň, brániť médiá
pred útokmi na ich nezávislosť
a v neposlednom rade spomenúť si aj na novinárov, ktorí boli zabití pri plnení si svojich povinností. Sloboda prejavu sa musí rozšíriť aj na bezpečnosť médií
na internete. Tento deň sa podľa
OSN má osobitne týkať bezpečnosti novinárov, odstraňovania
beztrestnosti za zločiny spáchané proti slobode tlače, ďalej bezpečnosti a otvorenosti internetu ako podmienky pre bezpečnosť na počítačovej sieti. Sloboda tlače nie je niečo, čo majú médiá a občania automaticky dané,
je to hodnota, ktorú si treba vážiť, neustále za ňu bojovať.
Zuzana
Vonšáková, 6. A, internet

majú lopty, ktoré štrngajú, a tak sa
aj oni môžu zahrať. Musia však pri
tom využívať ďalšie zmysly omnoho viac ako človek vidiaci. Tie majú oproti vidiacim oveľa lepšie vyvinuté. Napríklad taký hmat. Vďaka nemu čítajú Braillovo písmo.
Moderná doba prináša aj mnohé vychytávky, ktoré sú takýmto
ľuďom nápomocné. Ukázali nám,
ako vyzerá váha, ktorá rozpráva,
mobil, ktorý vám povie, na akej
aplikácii ste a čo máte urobiť aby
ste ju otvorili. Zaujímavou bola aj
menšia „obdĺžniková vecička“,
ktorá napovie, akej farby sa práve
slepý dotýka.

Žiaci si vyskúšali, aké je to byť nevidiacim

Svoje rozprávanie a aktivity dopĺňali pesničkami, ktorými rozospievali aj nás.

Veríme, že z tejto peknej výchovnej akcie odišli všetci poučení
a keď uvidia niekoho s poruchou

zraku, budú vedieť správne zareagovať a vhodne pomôcť.
Kristína Pindjáková, 6. B

Umožňuje nájsť partnerskú
školu, s ktorou možno realizovať projekty v rámci vyučovania
v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). Je to spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy.

z týchto krajín prijali veľkonočné
pozdravy a vystavili ich na hlavnej chodbe, kde si všetci mohli pozrieť to, čo vytvorili naši kamaráti
z partnerských škôl.

Žiaci školy sa zapojili do krátkodobého projektu „Writing Easter cards in national languages“.

Takto pekne vytvárame pozdravy pre deti do cudziny

eTwinning
Naša škola sa zapojila do programu eTwinning. Ten sa zameriava
na podporu využívania informačných a komunikačných technológií
za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.

Deti vyrobili viac ako 100 kusov ručne maľovaných a zdobených veľkonočných pohľadníc, pozdravov. Vpisovali do nich slovenské veršíky aj veľkonočné vinše.
Postupne sme vytvorili prezentáciu o našej škole v anglickom jazyku. V marci sme rozposlali veľkonočnú poštu do partnerských škôl
v Rumunsku, Poľsku, Čechách,
Litve, Fínsku, Grécku ale aj Taliansku.
Koncom marca sme aj my

Väčšina našich partnerských
škôl boli veľmi aktívnymi a prínosnými členmi projektu. Pravidelne sme spolu komunikovali. Projekt skončil na konci marca. Tento
školský rok sa naša škola opäť plánuje do projektu zapojiť. Už teraz
sa všetci veľmi tešíme na nových
priateľov z európskych krajín.
Aneta Pindiaková, 5. A

Jeden z našich veľkonočných pozdravov
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Netradičný Deň detí
Medzinárodný deň detí sme tento rok oslávili netradične. Oslavovalo sa už týždeň pred termínom na lúke Hrbik medzi Oravskou Polhorou,
Rabčou a Rabčicami. Z týchto dedín tam prišli aj všetky deti.

O zábavu sa postarali aj naši deviataci

O to bolo celé podujatie zaujímavejšie, lebo sme sa tu mohli
stretnúť so svojimi kamarátmi,
sesternicami a bratrancami z okolitých dedín.
Celý program si pre nás pripravili požiarnici našej i okolitých obcí spolu so starostami. Bol naozaj pestrý. Mohli sme sa povoziť
na štvorkolkách, vyskákať na nafukovacích hradoch a trampolínach. Prišli aj páni policajti s cvičeným psom, ktorý nám ukázal,
ako naháňa zločinca. V akcii sa
ukázali aj hasiči. Tí hasili horiace auto a rozstrihovali ho. Zásah
a boj s ohňom predviedli aj na-

ši žiaci s Požiarnického krúžku.
O kultúrny program bolo tiež postarané. Každá škola si totiž pripravila krátke vystúpenie. Nechýbal folklór, tanec, spev. Z našej
školy si predstavenie pripravili deviataci. Za doprovodu gitary, saxofónu a dvoch maskotov-tučniačikov spievali veselé pesničky.
Nechýbalo ani občerstvenie.
Každý žiak dostal kupón, za ktorý
si mohol vybrať kofolu a klobásku.
Z pekne stráveného dňa sme si
domov odnášali nielen milé spomienky, nové priateľstvá ale i malé
odznaky, ktoré nám tento deň majú
pripomínať. Nina Kolčáková, 6. A

a ihličnaté lesy alebo rašeliniská,
kde si opatruje potravu zberom
a hrabaním. Živí sa bobuľami, travinami, ihličím a mravcami. Samica znáša a zahrieva 6 až 10 vajec
a sama sa po vyliahnutí stará o kuriatka. V prvom roku života v priemere prežije len asi desať percent
mláďat.
K jeho prirodzeným predátorom patria kuna a líška, vajcia
z hniezd vyberajú straky a vrany.
Na jar začína tokať ešte za tmy
v korunách stromov a tok dokončuje na zemi. Za posledné roky
hlucháňov u nás ubúda.
Prázdniny prinášajú aj časté
prechádzky do prírody a hríby či
čučoriedky. Možno ste aj vy mali cez ne to šťastie a zahliadli ste
tieto milé operence. Ak áno, dajte

nám vedieť. Radi o tom napíšeme
do Úsmevu. Tamara Vronková 5. A

Novoty z ríše vtáctva
Vrabca, lastovičku, bociana, orla určite každý z vás pozná. No poznáte aj kuvička vrabčieho či tetrova hlucháňa? O nich nám prišla
porozprávať Ing. Zuzana Kertysová. Tie totiž patria medzi vzácne
druhy vtáctva, ktoré žijú v ekosystéme CHKO Horná Orava. Tieto
vtáky žijú v pralesoch na Pilsku a v Babej hore.

Kuvičok vrabčí
Kuvičok je najmenší druh sovy v Európe. Meria iba 16 cm, čo
je sotva veľkosť škorca. Základná farba vrchnej časti tela je tmavo hnedá s výraznými bielymi alebo žltobielym škvrnami. Chvost je
tiež tmavohnedý s bielymi koncami pier a niekoľkými svetlými
priečnymi prúžkami. Má v pomere k telu malú guľatú hlavu, sfarbenú podobne ako chrbát. Zobák

má voskovo žltý, pri koreni zelený, nohy má operené, špinavo
biele s hnedými škvrnami, pazúry čiernohnedé. Samec a samica
sa navzájom zafarbením nelíšia,
mláďatá sú iba tmavšie. Samica je
väčšia ako samec. Jeho let je vlnitý, v období hniezdenia lieta aj vo
dne. Na rozdiel od ostatných sov
má pomerne vysoký pískavý hlas.
Väčšinou sa ozýva jednoduchým
opakovaným pískaním.
Tetrov hlucháň je najväčší vták
spomedzi bažantovitých vtákov.
Volá sa tak preto, lebo keď spieva, robí „pop“ a je na pár sekúnd
hluchý. Samec je tmavý s nevýrazne sfarbenou hlavou a svetlým
zobákom. Dospelí jedinci merajú
až 60 cm a vážia 1 až 1,5 kilogramov. Jeho výrazný chvost má široké oblé zakončenie. Samica je
asi o 10 cm menšia ako samec a je
sfarbená hrdzavo-hnedo.
Väčšinu roka žije tetrov skryto
a samotársky v miestach, kde nie
je rušený prítomnosťou človeka.
Potrebuje vhodný životný priestor
o rozlohe až 30 kilometrov štvorcových. Obýva slnečné zmiešané

Tetrov hlucháň
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Škola v prírode
Posledné týždne školského roka strávili naši tretiaci v škole v prírode v Ústí nad Priehradou.
Okrem posledného opakovania
a učenia zažili pod vedením ani-

mátorov a pani učiteliek kopec zábavy.
-red

Misia Život
„Spravuj, čo si dostal, neber, čo si nedaroval“ – tak s týmto mottom
k nám na sviatok Božieho tela, 31. mája, zavítalo spoločenstvo Misia Život.
Spevom, vlastnými svedectvami a tvorivými úlohami, chceli
žiakom priblížiť jedinečnosť každého z nás. V tíme týchto mladých
bola aj politička Renáta Ocilková,
ktorá žiakom rozpovedala vlastný životný príbeh a Božie pôsobenie v ňom. Spoločne sa so žiakmi rozprávali o tom, čo znamená

Neskrývaj sa za masku

byť dobrým. Deti ukázali, že budovanie hodnôt im nie je cudzie
a uvedomujú si svoju vlastnú ľudskú hodnotu. Aktívne sa zapájali
do hier a tvorivých úloh. Tí menší
si z podujatia odnášali masky, ktoré vlastnoručne dokresľovali. Celý program bol doplnený spevom
a hudbou. Nina Kolčáková 6. A

Zo školy

Zo školy
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Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť
Staré hory
Medzi pravidelné exkurzie našich žiakov patria návštevy Krivej, Zákamenného či Banskej
Štiavnice.
Tieto trasy absolvovali aj v závere minulého školského roka.
No 6. júna mali žiaci 5. a 6. ročníka možnosť navštíviť aj pútnické miesto Staré Hory a neďalekú
dedinku Španiu Dolinu. Obe tieto
obce vznikli okolo 13. storočia ako
banícke osady a spracúvala sa tu
strieborná a medená ruda. Vo vyťaženej hlušine sa dokonca našli aj
kamenné nástroje používané pri
ťažbe rudy. Vrchol rozvoja Staré
Hory dosiahli na prelome 15. a 16.
storočia, kedy bol v obci vybudovaný rozsiahly komplex taviacich
hút, čo podmienilo aj rozvoj ťažby
dreva a uhliarstva.
Zatiaľčo v Španej Doline na návštevníkov čaká bohaté spoznávanie histórie ťažby rúd, Staré Hory

sú navštevované kvôli Bazilike minor, starodávnemu a preslávenému kostolu, zasvätenému Navštíveniu Preblahoslavenej Panny Márie, v ktorom sa už od 15. storočia
uchováva pamätná socha Bohorodičky a Studničke Panny Márie.
Podľa ústneho podania obyvateľov obce Staré Hory sa vznik

Padali rekordy
Deň 23. apríl je špecifickým dátumom pre svetovú literatúru. V tento deň roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes y Savedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la
Vega.
cúzskeho spisovateľa bájok Jean
de la Fontaine. Každý, kto sa čítania zúčastnil, potvrdil účasť v maratóne svojim podpisom. „Takéto
maratónske čítania chceme v škole
konať každoročne. Uvidíme, ktorý
ročník bude mať najviac čitateľov,“
povedala pani učiteľka Kutláková,
ktorá maratón organizovala.
Ďalšou peknou aktivitou, kto-

Deti čítajú bájky od Jeana de La
Fontaine
Výročie narodenia alebo úmrtia majú v tento deň aj Maurice
Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov, Joseph Pla a Manuel Mejía Vallejo. Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28.
zasadaní roku 1995 prijala návrh,
ktorým sa 23. apríl stal Svetovým
dňom knihy a autorských práv.
V škole sme si tento deň pripomenuli čitateľským maratónom. Čítalo sa počas celého dňa a do maratónu sa zapojilo až 230 žiakov
školy od prvákov až po deviatakov.
Deti čítali bájky od známeho fran-

prameňa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17. storočí, keď
celé okolie Starých Hôr bolo v rukách protestantského vojska. Obyvatelia Starých Hôr sa obávali, že
nepriatelia dostanú sochu Panny
Márie. Sochu zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali na mieste terajšej Studnič-
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ky. Roku 1711 ju vykopali z úkrytu
a v slávnostnom sprievode ju preniesli na oltár. Na pamiatku, že tu
na kopci bola kedysi ukrytá socha,
vyvesili obraz Panny Márie. Pod
obrazom vyvieral svieži prameň.
Dlhé roky bol prameň zanedbávaný. Zmenilo sa to až 1. 9. 1886,
keď bol náhle uzdravený z ťažkej
choroby starohorský farár Matej
Hrivňák. Po prechladnutí mal veľké bolesti hlavy, uší a ďasien. Pre zapálené ďasná nemohol ani jesť. Keď
zlyhali lieky a bolesti sa zväčšovali,
obrátil sa s dôverou o pomoc k Panne Márii – Uzdraveniu nemocných.
Dal si priniesť vodu z mariánskej
Studničky a len čo vypil prvý pohár
vody, bolesti hneď prestali.
On dal ako prvý podnet, aby sa
na tomto mieste postavila kaplnka. Odvtedy toto miesto prešlo viacerými rekonštrukciami
a úpravami. O zázračnej sile tohto
miesta svedčia aj tabuľky s poďakovaniami na stene pri prameni.
Toto pútnické miesto každoročne, a to nielen počas púti, navštívi
množstvo veriacich. Sme radi, že
aj my sme boli medzi nimi.
Simona Záhumenská, 6. A

rá sa konala v knižnici, bola Súťaž
o najkrajší čitateľský denník. Išlo
o druhý ročník súťaže. Svoje denníky predstavilo 37 žiakov.
Spomedzi nich žiaci, ktorí navštívili knižnicu, tajným hlasovaním vybrali tri najkrajšie. Na 1.
mieste sa umiestnil denník Karinky Stašovej, ktorá zaň získala viac
ako šesťdesiat hlasov. Na druhom
mieste sa umiestnila Zuzana Vonšáková a tretie miesto získala Tamara Vronková.
Výherkyniam gratulujeme a pra
jeme im veľa kreativity pri písaní
a zdobení denníkov.
Emma Kutláková, 8. B

Víťazka súťaže Najkrajší čitateľský
denník Karin Stašová z 6. B

Deň kvetov – 21. jún
Tento dátum si väčšina z nás spája so začiatkom leta – s letným slnovratom. No vedeli ste, že tento deň je aj Dňom kvetov? Je určený
hlavne pre všetkých milovníkov kvetov, zelene či záhradkárov. Pripomenuli sme si ho aj v škole.
Deti i učitelia mali do školy priniesť kvetinu a darovať ju
svojmu kamarátovi; osobe, ktorú majú radi, na ktorej im záleží.
Takže štvrtkové ráno cupitali do školy žiaci vyzbrojení peknými kytičkami, ktoré počas
dňa darovali. Do akcie sa najviac zapojili druháci. Kvetinka
v ruke nechýbala takmer nikomu. A ako sa ukázalo, pre žiači-

kov boli najmilšími pani učiteľky,
pretože práve im kvetinky smerovali.
Veríme, že
tento pekný
sviatok si pripomenieme aj v tomto školskom
roku.
Diana Kutláková, 9. A
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Privítali sme …

Rozlúčili sme sa …

1. A

9. A

1. B

9. B

F6
Stlačením klávesy F6 označíte
v internetovom prehliadači adresu internetovej stránky, na ktorej sa práve nachádzate. V kombinácií s CTRL + C a s CTRL +V
dokážete takto rýchlo a efektívne kopírovať odkazy internetových stránok.
Nie, nebojte sa, nebudem vás
učiť, ako narábať s počítačom
a na čo slúžia klávesy F1 – F12.

S F6-ou si zaspievali aj naši žiaci

Hovoriť budeme o hudobnej skupine F6, ktorá nás prišla v poslednom týždni školského roka potešiť svojimi piesňami. Je to rómsko-slovenská evanjelizačná kapela, ktorej názov je odvodený ako
skratka z Listu Efezanom. Kapitola 6,10-20 tu hovorí o Božej výzbroji, ktorú nám prišli chlapci
z kapely svojimi piesňami a svedectvami priblížiť.
„Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste
mohli čeliť úkladom diabla.

Lebo nás nečaká zápas s krvou
a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských
sférach.
Preto si vezmite Božiu výzbroj,
aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
Stojte teda:
bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti
a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!
Pri všetkom si vezmite štít viery,
ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!

A zoberte si aj prilbu spásy
a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!
Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase
v Duchu!
A v ňom vytrvalo bdejte a proste
za všetkých svätých!
Aj za mňa, aby mi bola daná
reč, keď otvorím ústa, a aby som
smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktorého vyslancom som aj
v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.“
List Efezanom 6,10-20
Diana Kutláková, 9. A
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Žiackym perom
Naše naj …

zemiaky
Určite každý veľmi dobre vie,
že zemiaky sa ku nám dostali po objavení Ameriky. Predpokladá sa, že pochádzajú z peruánskych Ánd, kde ich pestovali
Inkovia už pred 4 až 5 tisíc rokmi.
Španielski dobyvatelia ich
na prelome 15. a 16. storočia objavili v Ekvádore na zemiakových
trhoch a doviezli do Európy. Veľmi skoro sa stali potravinou na lo-

…kedysi
diach. Námorníci, ktorí ich jedli, netrpeli chorobami. V Európe
však dlho trvalo, kým sa zemiaky
udomácnili . Na túto napohľad nie
veľmi príťažlivú plodinu sa na starom kontinente dlho pozerali s nedôverou. Keď ich doviezli prvýkrát
do Talianska a Francúzska, ľudia
ich odmietli. Vyzerali vraj odpudzujúco a mali trpkú príchuť.
Na Slovensku sa prvýkrát
o pestovaní zemiakov zmieňuje
mních Cyprián z Červeného Kláštora – v spise Pojednaní o poľnohospodárstve na Spiši z roku 1768.
Skutočný rozmach pestovania zemiakov tu nastal až na začiatku
19. storočia. V mnohých obecných
kronikách sa však môžete dočítať,
koľko peripetií ich pestovanie ob-

nášalo. Stalo sa i to, že ľudia nevedeli, že sa jedia podzemné plody. Pojedli zelené hľuzy na vrchnej
časti rastliny, tie sú prudko jedovaté, tak pomreli.
Ich pestovanie tiež nebolo jednoduché. Teraz sme zvyknutí, že
ich na jar traktor zasadí a na jeseň zas vykope. My ich maximálne tak pozbierame. No v minulosti si zemiaky vyžadovali oveľa viac.
Na poliach sa schádzali celé rodiny, aby sa podieľali na ich pestovaní. Začalo to skoro na jar, keď
sa „hádzala podskyba“. Do riadkov vyoraných koňom sa dávali sadenice. O dva týždne bolo treba
zem prekopať, aby mohli zemiaky
rýchlejšie vyrašiť na povrch. Potom nasledovalo ďalšie kopanie,

Kto straší päťkárov
Bola raz jedna trieda a v tej triede sídlila veľká príšera. No videl ju len ten, čo dostával samé
päťky. Pýtate sa prečo? Pretože
k čomu by bola príšera, keby niekoho nestrašila?
Príšera nosila na hlave velikánsku korunu a pýšila sa množstvom
päťkárov, ktorých utrápila. Nikto
však nevedel, ako presne vyzera-

la, lebo vzbudzovala takú hrôzu,
že sa päťkári báli o nej rozprávať.
Najčastejšie prehla päťkára cez
koleno, obkrútila ho svojím dlhým
chvostom tvarovaným do špica
a vyniesla až hore na komín školy.
Päťkár tam s plačom sedel až dovtedy, kým jej nesľúbil, že si známky opraví a bude sa vzorne učiť.
Kedysi vraj chytila jedného žiaka, ktorý sa nechcel učiť sloven-

takzvané „rušanie“ a za ním okopávanie. To sa robilo okolo sviatku
svätého Jána. Gazdovia takto okopaný krásne sa riadkujúci záhon
ozdobili vetvičkami stromov. Potom mali zemiaky pokoj až do jesene. Začínali sa kopať v polovičke septembra, samozrejme ručne.
Zase sa stretli rodiny. Ich členovia
sa okrem práce porozprávali, posedeli pri ohníku, opiekli zemiaky, slaninku.
Dnes je všetko veľmi rýchle
a moderné. Zemiaky sa sadia hneď

do riadkov, burina sa namiesto kopania odstraňuje chemikáliami,
rast sa podporuje ďalšími „modernými postrekmi“, kone vystriedali traktory.
No zemiaky sa stále tešia veľkej
obľube a i v našej dedine ich pestuje takmer každá domácnosť. To, čo
neskonzumujú jej členovia, skonzumujú domáce zvieratá. Poslúžia
ako príloha, no dajú sa z nich uvariť i všelijaké fajnové dobrôtky. Pár
z nich vám aj ponúkame.
Simona Záhumenská, 6. A

dnes…
činu, hodila ho medzi myši, sysle, kobyly a býky a ten hneď sypal
všetky vybrané slová.
Iný zas prepadal z geografie.
Nechala ho teda kopať zem dovtedy, kým sa neprekopal do Austrálie. Ak sa chcel dostať domov, musel peši prejsť viac ako pol zemegule a naučil sa tak všetky mestá,
moria, oceány.
Jeden zas nič nevedel o starom
Ríme. Tak ho veru naša príšerka zavrela do kabinetu dejepisu
medzi všetky tie vykopávky a on

sa odtiaľ vykopal až vtedy, keď sa
spoznal so všetkými rímskymi panovníkmi.
A takto by sme mohli pokračovať a hovoriť o ďalších, ktorí
zle dopadli. Vlastne dobre, lebo
z hlupákov sa stali mudrci. Lenže
za akých okolností!
My pevne veríme, že sa s touto
príšerou stretnúť nechcete a budete sa vždy svedomito učiť. Potom
príšerina hrdá korunka spľasne
a ona zmizne do zabudnutia.
Tamara Vronková, 6. A
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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!!!

Pracanti z 9. B na čele s pánom školníkom.

Aby po nás niečo zostalo
Je zvykom, že deviataci pobyt v našej škole zakončia niečím, čo
po nich zostane. Niečím, čo ich bude pripomínať mladším žiakom,
čo bude pre nich užitočné.
všetkým povzbudením a poučením, ako správne s odpadom nakladať. Zároveň sa tešíme, že keď
sa po rokoch zastavíme našej škole, povieme si:
„To sme urobili my.“
Anton Kutlák
Informácie o dĺžke rozkladania odpadu sme vám prinášali už
v minulom čísle, no pripomeňme
si, čo niektorí veľmi rýchlo zabú-

Dejepisná hlavička
Najobľúbenejším predmetom nášho spolužiaka Blažeja Staša je jednoznačne dejepis. Pri spomenutí nejakej historickej udalosti vás
hneď zahrnie množstvom faktov a súvislostí.
V minulom školskom roku sa
mu svoje vedomosti podarilo zúročiť. Nielenže vyhral v okresnom kole dejepisnej olympiády
2. miesto, ale na krajskom kole sa
spomedzi 22 žiakov umiestnil ako
tretí. Boli sme teda na všeličo zvedaví a opýtali sme sa ho:
• Ako dlho si sa pripravoval
na olympiádu?
Od septembra do marca. Na krajské kolo som sa začal učiť už v septembri. Preštudoval som niekoľko kníh a učebnice 5. – 9. ročníka.
Medzi nimi bola aj jedna poriadne „tučná“ kniha Lexikón dejín.
Po víťazstve v krajskom kole som
ešte doťahoval nejaké nedostat-

Aj v minulom školskom roku sa
našim žiakom veľmi darilo, či
už to boli atletické súťaže, literárne súťaže ale aj mnohé iné.
Dúfame, že aj v tomto školskom roku sa našim žiakom bude dariť. Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších
úspechov.

EKO

Naši
predchodcovia
tak
na školskom dvore v spolupráci
s pánom školníkom a pani učiteľkami vytvorili mozaikovú krížovú
cestu, okrasnú záhradu, hojdačky
a posedenie. My sme k tomu všetkému tiež troškou prispeli. Vytvorili sme informačné tabule s názvom Príroda je Boží dar, ktoré
majú informovať, ako dlho sa odpad rozkladá, keď mu nenájdeme
správne miesto. Veríme, že tabule nebudú len okrasou, ale predo-

Naši víťazi

ky. Okresné kolo bolo vo februári a krajské v marci. Celé to obdobie som chodil do kostola a modlil sa, aby sa mi to podarilo. A podarilo sa.
• Čo bolo pre teba na učení
najťažšie a čo ťa bavilo najviac?
Učiť sa dátumy, hlavne tie menej
významné a tiež aj životopisy menej významných osobností. Najviac ma bavilo medzivojnové obdobie, diktatúry, to je moja srdcovka.
• Prečo práve dejepis, čo ťa
inšpiruje k učeniu?
Dejepis ma baví už od 5. ročníka.
No tam to bolo len také ľahké, zo-

Vianočná pohľadnica: 1.
Dejepisná olympiáda: 2. Blažej
Staš (okresné kolo), 2. (celoslovenské kolo)
Chemická olympiáda: 2. Marta
Kekeláková (okresné kolo)
Biblická olympiáda: 2. Matej
Piták, Peter Mazurák, Peter Perveka (regionálne kolo)
Kubínske spievanky: 2. Matej
a Ester Pitákovci (krajské kolo)
Galéria talentov – vlastná literárna tvorba: 1. Zuzana Vonšáková
Detský literárny majáčik:
1 – 4. poézia: 2. Emil Bielák, 3.
Samuel Chudják;
dajú. Eko-informačné tabule nás
upozorňujú:
Druh odpadu Rozklad
• ohryzok z jablka 3 – 6 mesiacov
• cigaretový ohorok 3mes – 2 roky
• zápalka 6 – 10 mesiacov
• list papiera 2 – 5 mesiacov
• pomarančová kôra 6mes – 1,5 roka
• ponožka 1 – 2 roky

5 – 9. miestna povesť: 1. Karin
Stašová, 2. Kristína Pindjaková,
3. Tamara Vronková;
5 – 9. poézia: 1. Kristína
Kuráková;
5 – 9. próza: 1. Emma
Kutláková, 2. Tamara Vronková;
Najlepší školský časopis:
1. Úsmev;
Hviezdoslavov Kubín: Cena
poroty Monika Jurášová;
Villa Zerna: Cena poroty Emma
Kutláková (celoslovenská súťaž)
Atletika:
skok do výšky: 1. Martin Bielák,
3. Richard Hopjak;
beh na 300 m: 3. Martin Bielák;
hod guľou: 1. Richard Hopjak,
2. Nina Ďubašáková;
skok do diaľky: 3. Richard
Hopjak;
beh na 800 m: 3.Martin Bielák;
beh na 60 m: 3. Oliver Gužiňák.
Spolupráca v skupine
– atletika
2. skupina mladších žiakov
-red
• žuvačky 5 rokov
• krabica od mlieka 6 – 10 rokov
• plastový kelímok 50 – 80 rokov
• motorovy olej 10 – 100 rokov
• plechovka 20 – 100 rokov
• batéria 200 – 500 rokov
• pneumatika 250 rokov
• igelitová taška 500 rokov
• PET fľaša 500 rokov
• polystyrén okolo 1000 rokov
sklo okolo 4000 rokov

pár faktov. Od 6. triedy to už bola poriadna história, ktorá ma naozaj zaujíma. A moja inšpirácia?
Rodičom chcem dokázať, že učenie je rovnako dôležité ako manuálna práca.
• Rodičia sa teda tešili, keď si
vyhral?
Jasné, boli veľmi radi a aj prekvapení. Na kraji som bol prekvapený aj ja, že som vyhral. V okresnom kole som veril, že sa zmestím
do prvej trojky, ale na kraji nie.
• Ako prebiehalo krajské kolo,
mal si trému?
Konalo sa v Martine. Myslel som,
že to bude v historickej budove
prvého slovenského gymnázia, no
ostal som sklamaný. Bolo to v takej „panelovej“ škole. Trému som
ani nemal, možno trochu zo začiatku. Trochu ma mrzí, že som
poplietol roky začiatku pôsobenia
Ruskej dumy, namiesto 1918 som

napísal 1917, to by ma ešte možno
posunulo na 2. miesto.
Čo ty a dejepis v budúcnosti?
Chcel by som ísť na olympiádu aj
v tomto školskom roku a potom si
ďalej vedomosti z dejepisu zdokonaľovať na gymnáziu, ak ma tam
prijmú.
Spolužiaci z 9. B
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Čarovná kniha

Rozpoviem vám, milé deti, o tom, ako ten čas letí. Nie o tom, kde bolo,
tam bolo, ani o tom, kde sa piesok lial a voda sypala, ale skutočný príbeh
o tom, čo sa mi naozaj stalo.
Volám sa Zuzka a na moje jedenáste narodeniny som dostala krásnu knihu o rozprávkovom svete dievčat. Keď mi ju pri gratulácii teta dala, zablahoželala mi, jedným očkom
na mňa žmurkla a povedala: „Uži si
čítanie.“ Vtedy som nechápala, prečo také slová. Čítanie a užiť si ho,
otrava!
Večer po oslave som predsa len
otvorila knihu. Len tak zo zvedavosti. No po prečítaní prvých viet som
sa od nej nemohla odtrhnúť. Akoby
zrástla s mojím telom i mysľou. Ponorila som sa do sveta rozprávok.
Ja, skutočná bytosť, som sa ocitla
v rozprávke a dokonca som sa stala jej súčasťou a hlavnou postavou.
Volala som sa Stela. Bola som princezná. Žila som v zámku a vlastnila som bieleho jednorožca s farebnou hrivou a chvostom. Skrátka, žila som ako princezná. Zažila som
kopec dobrodružstiev. Moji rodičia boli kráľ a kráľovná a moji dvaja
bratia boli princami.
Raz som so Starsonom, mojim
jednorožcom, bola na prechádzke a všetky zvieratá v lese sa s na-

mi živo rozprávali a dokonca sa mi
klaňali. Bola som akoby kráľovnou
lesnej zvieracej ríše. Sťažovali sa
na zlých lesných škriatkov, ktorí im
robili zle.
Spolu so Starsonom sme sa teda
rozhodli proti ním bojovať. Nastražili sme pre nich všelijaké pasce, pochytali ich a pustili až vtedy, keď
sľúbili, že nebudú lesným obyvateľom škodiť.
Vždy a všade kade sme chodili, sme sa snažili, aby dobro vyhralo nad zlom, aby bola krivda porazená. O to predsa v každej rozprávke ide. Nakoniec sa nám to podarilo a celé kráľovstvo sa tešilo. Kráľ
s kráľovnou (teda moji rodičia)
usporiadali veľkú oslavu, na ktorej
som tancovala až do rána.
V tom tanečnom kolotoči som
zrazu knihu dočítala a opäť sa ocitla vo svojej izbe. Svoju úlohu som
splnila. Tým, že som čarovnú knižku prečítala do samého konca, zachránila som rozprávku a porazila zlo.
Kúzlo v knihe už pominulo. No
i tak, keď ju niekedy otvorím a zatvorím oči, spomeniem si na všetky dobrodružstvá, ktoré som v knižke prežila. Ba dokonca oslovím maminu: „Vaša výsosť.“ A keď  teta príde na návštevu, vždy pri odchode
žmurkne, usmeje sa a povie: „Pozdrav Starsona.“
Zuzana Vonšáková, 6. A,
1. miesto v celoslovenskej
literárnej súťaži
GALÉRIA TALENTOV
Jar

Na prechádzke
Kráčam si tak v lese sám,
náladičku dobrú mám.
Preskočím hneď veľkú mláku,
keď zacítim vôňu sladkú.
Pod listami červená sa,
na srdiečko podobá sa.
Malá sladká jahôdka,
to je ale lahôdka!

Už k nám prišla jar,
s ňou i lastovičiek pár.
Slniečko nám krásne svieti,
tešia sa dospelí i deti.
Bicykel už vyťahujem,

Sedmokráska, konvalinka
v nich malá včielka spinká.
Slnečnica, vlčí mak
pozbieram vás, veru tak.

na trampolíne vysoko poskakujem.
Na lúkach kvietky rozkvitajú,
celú ju pekne prevoňajú.
Zemiaky sme posadili,
jarné práce porobili.
Prechádzky, výlety a kopček zmrzliny,

Uvijem z nich kytičku
pre moju milú mamičku.
Nazbieram jej i jahôd do dlane,
určite z nich aj ockovi ostane.
Emil Bielák, 4. B,

už sa všetci tešíme na prázdniny.
Samuel Chudják, 4. B,
3. miesto v okresnom kole
literárnej súťaže Literárny Majáčik

2. miesto
v okresnom kole
literárnej súťaže
Literárny Majáčik
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Sihelnianske povesti

Ako obor staval Hrádok
Stalo sa to dávno, keď ešte v Sihelnom bolo málo ľudí a po okolitých
lesoch sa rôzne zvery a obri potulovali.
V lesoch nad Oravskou Polhorou sa usadila pracovitá obryňa,
ktorá postavila Babiu horu. No
v sihelnianskych lesoch sa potuloval lenivý obor. Nič sa mu nechcelo, ani prstom pohnúť. Lenže
smutno mu bolo samému, tak si
občas zašiel za obryňou na Babiu
horu. Postupne sa do nej zamiloval a aj za ženu by si ju bol rád vzal,

lenže obryni sa veru nepáčila jeho
lenivosť.
„Ak mi do zimy postavíš hrad,
vezmem si ťa,“ zahlásila obryňa.
„A veruže postavím,“ zaumienil si obor.
Vrátil sa do sihelnianskych lesov a začal skaly nosiť na kopu.
Lenže lenivosť bola silnejšia ako
láska k obryni, preto mu práca išla

Tri lipy
Za dedinou Sihelné sú dnes chatky ľudí, lesíky, obrobené polia a vyše nich sa mocne týčia tri lipy. Nebolo to však vždy tak. Kedysi tam
boli iba pasienky a lúky. Neboli však prázdne. Žili tam víly. Víly boli
vznešene jemné a pôvabné stvorenia. Spolu sa hrali, tancovali a spievali.
Raz sa však stala vec, ktorú
žiadna z nich nečakala. Na okraji
ich lúky si začal stavať obydlie jeden mládenec. Víly ho tu nechceli, a tak ho chceli vystrašiť a odlákať z ich kvetnatých lúk. No keď
k nemu prišli, uvideli nádherného mládenca, ktorý všetkým trom
padol do oka. Od úžasu a zaľúbenia ich prešla chuť vyháňať mladíka z lúky. Mládenec si všimol nepozvaných hostí a aj jemu padli do oka. No najviac tá najmladšia, víla Anulienka, s nádhernými

zlatožltými vlasmi, v ktorých bola jej nesmrteľnosť. Jej staršie sestry si všimli úžas mládenca nad
krásou ich sestry a začali jej závidieť šťastie. Nebolo noci, ktoré by
nestrávili spolu. Ich láska rozkvitala a ich dôvera bola čoraz väčšia. Väčšinou sa stretali na okraji
lúky a tam si hovorili, ako sa majú radi. Všade, kde milenci prišli,
začalo všetko rozkvitať všakovakými kvietkami. Anulienkine sestry nezniesli pohľad na ich lásku.
Dohovárali jej, že je to len obyčaj-

Anketôčka otvor očká …

Hurá, našiel som hríb!
Príjemná ranná rosa, vôňa lesa, čerstvý vzduch a džavotavý spev
vtákov.
V ruke košík a pred vami poriadny lesný nerovný terén, ktorý
s ľahkosťou zdolávate lebo pozeráte, kedy zbadáte prvý dubáčik,
alebo inú jedlú hubu. Určite každý z vás pozná tú radosť, keď sa

Zberateľské úlovky Maroša Brišáka z 9. A

Z našej tvorby

veľmi pomaly. Raz pršalo, raz bolo horúco, raz ho bolela ruka, inokedy noha, výhovorku si on veru
vždy rýchlo našiel. A tak sa priblížila jeseň a obor mal iba zopár skál
na kôpke.
„Tak ako ti to ide s tým hradom?“ prišla sa do sihelnianskej
doliny pozrieť obryňa.
Ej, zľakol sa obor. Veď ešte ani
základy nemá! A tak začal vymýšľať: „ A nestačilo by, a nestačilo by,
keby som ti iba taký malý hrad,
hrádoček postavil?“
„Postav hrádoček alebo hrádok
a uvidíme, či sa mi bude páčiť,“ povedala obryňa.
Lenže obor, ktorý poriadnu robotu nikdy nerobil, nevedel ani

ako malý hrádok postaviť. Doniesol ešte zopár skál, ale keď začali prvé mrazy a z neba padali prvé
snehové vločky, uvedomil si, že
žiadny hrad nepostaví.
Hanbil sa obryni do očí pozrieť,
tak sa vytratil zo sihelnianskych
lesov a nik ho viac nevidel. Zostal po ňom iba malý kopček, ktorý z jednej strany zarástol kríkmi
a stromami a z druhej ešte vytŕčajú skaliská. Domáci ho dodnes volajú Hrádok.

ný smrteľník, že ju sklame, opustí. Túžobne očakávali koniec ich
lásky, ale ten neprichádzal. Namiesto toho, ich láska ešte väčšmi vzrastala. Sestry to už ďalej
nemohli zniesť a rozhodli sa, že
ich lásku zničia. Vyčkali na Anulienku na kraji lúky a začali od nej
vyzvedať tajomstvá lásky. Chceli skaziť ich dôveru, pretože keď
vo vzťahu nie je dôvera, nie je ani
láska. Ona im však nič neprezradila a začala sestry karhať za ich
zlobu, nenávisť a závisť. To staršie sestry tak rozzúrilo, že ju začali biť tak zákerne, že jej vytrhli hrsť
krásnych zlatožltých vlasov. Anulienka padla nevládne na zem a jej
posledné slová boli: „Nikdy ho neprestanem milovať.“ Víly sa zhrozili nad tým, čo spôsobili. No už
bolo neskoro. Kto zlo rozsieva, ten
zlo žne. Pomaly začali ich údy me-

ravieť, víly sa premieňali na stromy. Nohy sa stali koreňmi. Trup
sa stal kmeňom. Hlava sa stala korunou a ruky konármi stromu. Ich
slzy sa stali listami a premenili sa
na dve lipy.
Keď mládenec našiel mŕtve telo
svojej milej, horko zaplakal. Veľmi
rýchlo pochopil, čo sa stalo a čo sú
to za lipy. Aj napriek hnevu, ktorý
v sebe mal, pochoval najmladšiu
vílu k svojim dvom sestrám. Po čase z jej hrobu vyrástla tretia lipa,
tri sestry-víly ostali pospolu. Ich
krásu si môžete prísť kedykoľvek
pozrieť. Lemujú cestu, ktorá vedie
spoza dediny ku lyžiarskemu stredisku.

už pred vami konečne ukáže hnedá hlavička a spod lístia či trávy
na vás vykuká dubáčik. Je to síce
typická prázdninová aktivitka, no
keď je vhodné počasie, môžeme si
ju vychutnať aj v septembri a ďalších školských mesiacoch.
Mnohí ani huby nekonzumujú, no ich zber je pre nich relaxom,
súčasťou pohybovej aktivity a nazbieranými hríbikmi potešia svojich blízkych.
Pri zbere húb však treba byť
ostražitý. Netreba zbierať tie, ktoré dobré nepoznáme, pretože by
nám mohli uškodiť. Muchotrávku
červenú isto každý pozná, no jedovatejšou je muchotrávka zelená, ktorá sa podobá na bedľu. Jedla z húb treba vždy správne tepelne upraviť.
Prvé jedlé huby vášniví hubári môžu nájsť v marci a posledné
rastú až do neskorej jesene. Odhaduje sa, že na Zemi rastie (žije) asi 1,5 milióna druhov húb.
V súčasnosti je opísaných iba 5 %
z tohto počtu. Na Slovensku má-

me zaznamenaných 5 104 druhov
húb. Medzi najobľúbenejšie patria: smrčok česky, dubák, modrák,
májovky, sovy, bedle.... No najväčšej popularite sa teší dubák. Svedčia o tom aj výpovede našich žiakov. Hubárčia naozaj radi a so svojimi hubárskymi úspechmi sa podelili aj s nami. Aj keď tohtoročná hubárska sezóna nebola bohvieaká, hubári veria, že to najlepšie „dubákové“ ešte príde v septembri.
Nina Kolčáková,6. A

Karin Stašová, 6. B,
1. miesto
v okresnom kole
literárnej súťaže Literárny
Majáčik

Kristína Pindjáková, 6. B,
2. miesto v okresnom kole
literárnej
súťaže Literárny Majáčik
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9 mýtov o hubách
1. MÝTUS
Huby by sa mali rezať čo najnižšie
pri zemi!
Foto: Adam Vronka, 9. B
• Na huby chodíme radi všetci z rodiny. Toto leto som bol s otcom v robote v Čechách a tam ich
bolo naozaj požehnane. Rástli dokonca aj na poľných cestách. Nazbierali sme ich požehnane. No tu
u nás ich veľa nerástlo, aspoň nám
sa nedarilo veľa nájsť.
Adam, 9. B
• Túto letnú zábavku si nenecháme ujsť. Huby zbierame celá rodina. Je to vždy príjemný rodinný
výlet. Veľa sa nasmejeme. Minule
však bola mamina sama a našla
až 120 pravých hríbikov.
Zuzka, 6. A
• Na huby chodím veľmi rád.
Vždy sa potom teším na hubovú
polievku, ktorú vie najlepšie uvariť
moja mama.
Martin, 6. B
• Ja na huby nechodím rada.
Vždy len obijem kolená a nohy,
mám samé modriny a nikdy nič
nenájdem.
Žaneta, 9. B
• Moje oči veľmi huby nevidia.
Musím na hube prepadnúť, aby
som ju našla. Neviem, prečo to tak
je, asi som nejaká „huboslepá“.
Ale chodím na ne rada. Vždy ideme s kamarátkami a je sranda.
Miška, 9. B
• Na huby chodím rád, rád ich aj
jem. Sušíme ich aj na zimu.
Roman, 4. B
• Huby zbieram rada, ale nerada
ich jem. Akosi mi nechutia pripravené na žiadny spôsob. Zbieram
len kuriatka a dubáky, tie poznám
najlepšie. Iných sa obávam.
Emma, 8. B
• Cez leto som bol na huby len
dvakrát. Nie je to síce nejaký môj
koníček, ale je fajn previezť sa, poprechádzať sa po lese a to, že nájdeš nejakú hubu je veľmi príjemné. No ani zďaleka nie som žiadny skúsený hubár.
Maroš, 9. A

PRAVDA
Huby by sa mali zo zeme vyberať
celé a obkrájať až potom. Pri odrezávaní človek ľahko prehliadne
niektoré dôležité určovacie znaky.
2. MÝTUS
Huby sa môžu zbierať do čohokoľvek!
PRAVDA
Huby by sa mali zbierať do vzdušných košíkov, aby sa nezaparili.
3. MÝTUS
Na otravu hubami je najlepšie vypiť mlieko!

Roman Vronka zo 4. B

PRAVDA
Mlieko, naopak, urýchľuje vstrebávanie jedov, ktoré sú rozpustné
v tukoch. Pri otrave sa podáva len
voda a živočíšne uhlie.
4. MÝTUS
Huby rastú najviac ráno!
PRAVDA
Huby rastú stále rovnako, možno
cez deň aj rýchlejšie. Ráno ich je
viac len preto, že v noci ich nikto
nezbieral.
5. MÝTUS
Kov odhalí jedovaté huby!
PRAVDA
Neodhalí. Strieborná lyžička nesčernie, ak ňou pomiešate jedovaté huby, ani cibuľa nezhnedne. Ani
petržlenová vňať nezožltne.
6. MÝTUS
Huby obhryzené zvieratami sú
jedlé!
PRAVDA
Nie sú. Slimák si pokojne pochutná aj na muchotrávke zelenej
a veveričky tiež môžu jesť huby,
po ktorých by nám prišlo zle.
7. MÝTUS
Jedovaté huby po rozrezaní zmenia farbu!

Veľký a malý kamarát Zuzky Vonšákovej
PRAVDA
Mnohé modrejúce hríby sú jedlé
a chutné a naopak, muchotrávka
zelená farbu nemení.
8. MÝTUS
Ak pália alebo majú odpudivú
chuť, sú jedovaté!

9. MÝTUS
Aperitív ochráni pred jedmi!
PRAVDA
V žiadnom prípade. Maximálne
urýchli vstrebávanie jedov a ich
účinok.
Nina Kolčáková, 6. A, internet

PRAVDA
Muchotrávka zelená vraj chutí výborne!

• Huby mi nechutia, no zbieram
ich rada, hoci toto leto som na ne
nebola.
Dominika, 8. A
• Najradšej mám hubovú praženicu. Zbieram ich rád. Tento rok
som bol na ne dvakrát a celkom sa
mi darilo.
Filip, 8. B

Septembrové zberateľské úspechy pani učiteľky Bolibruchovej

Tak toľko hríbov našla pani učiteľka Nováková v Zákamennom.
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Šišky zo zemiakov
Suroviny:
120 g cukor
42 g droždie
4 ks uvarené zemiaky v šupke
4 PL olej
2 ks vajce
1 kg hladká múka
1/2 liter mlieko
rum, soľ

Postup:
1. Oddelíme žĺtky od bielka
a z bielkov vyšľaháme tuhý sneh.
Múku, cukor, žĺtky, olej, trochu
rumu, soli, nastrúhané zemiaky dáme do misy. V mlieku zarobíme kvások, pridáme do mi-

sy s cestom a vypracujeme vláčne
cesto. Do cesta pridáme sneh a necháme kysnúť.
2. Potom cesto vyvaľkáme na hrúbku 2 cm, povykrajujeme šišky a necháme podkysnúť 10 minút. Vyprážame na horúcom oleji. Najprv ich
smažíme zakryté a druhú stranu
smažíme odkryté.

Kyslá zemiaková polievka
s hubami a vajcom

Varíme / pečieme s Úsmevom
Zemiaky sa dajú v kuchyni využiť naozaj všakovakým spôsobom.
Okrem toho, že sú tradičnou prílohou, sú aj neodmysliteľnou súčasťou polievok ba i dezertov. My sme poblúdili po nete a do jesenného Úsmevu pre vás vybrali to najľahšie z najľahšieho. Keďže sme to
zvládli my, vy to zvládnete so stopercentnou istotou.

Pečené zemiaky s rozmarínom
Suroviny:
800 g zemiaky
3 PL olivový olej
4 vetvičky rozmarín
hrubozrnná soľ

Pečené zemiaky so syrom

Postup:
1. Pekné, veľké zemiaky upečieme
v šupke v rúre. Prekrojíme napoly
a vydlabeme vnútro.
2. Vajcia, uhorky, cibuľu, jablko

Postup:
1. Nakrájané zemiaky a huby zalejeme vodou, osolíme, pridáme korenie, bobkový list a varíme. Uvarené zahustíme zátrepkou z kyslej
smotany, múky a povaríme

2. Podľa chuti pridáme ocot a cukor. Podávame aj s vajcami uvarenými namäkko.
Pripravili:
Diana Kutláková,
Sabína Mácsodiová,
Rebeka Kuráková, 9. A

do vyhriatej rúry na 180 ° C. Na zemiaky poukladáme malé vetvičky
rozmarínu. Pečieme cca 50 minút.

Postup:
1. Umyté zemiaky v šupke dáme
variť do vriacej osolenej vody. Varíme približne 10 až 15 minút.
2. Potom zemiaky nakrájame
na menšie kúsky, poukladáme
na plech, pokvapkáme olivovým
olejom, posypeme soľou a vložíme

Suroviny:
1 kg zemiak
2 ks natvrdo uvarené vajce
2 ks kyslá uhorka
2 ks cibuľa
2 ks jablko
150 g syr
soľ, korenie, horčica

Suroviny:
800 g zemiaky
100 g čerstvé huby
5 g cukor
40 g múka
2 dl kyslá smotana
4 ks vajce
podľa chuti ocot, soľ, voda,
bobkový list, čierne korenie

nakrájame na malé kúsky. Ochutíme soľou, korením, horčicou a naplníme zmesou zemiaky. Prekryjeme plátkom syra a zapečieme
chvíľu v rúre.

Vo svete videa

Vedieť ohodnotiť dobrú fotografiu alebo video vyžaduje určitý prehľad. O tom by vám mohli porozprávať žiaci z 8. A, ktorí v júni
absolvovali workshop s odborníkom na intermediálnu tvorbu
Mgr. art Adamom Motýľom.

„Som veľmi rád, že p. učiteľka Staníková pozvala odborníka, ktorý nás naučil, ako narábať

s kamerou a dokázali sme vytvoriť
pekné video o našej škole.“
„Treba mať pri tom silné nervy
a trpezlivosť.“
„Sú 2 spôsoby. Pohyb kamerou
alebo pohyb objektu. Striedame celok, polocelok, detail. Pozor, volíme
jeden typ písma na celé video.“
Výsledok žiackych snažení vyvesíme čo najskôr na webovej
stránke školy.
-red
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Z v ý t va rne j t vor by  našich žiakov

Mačky, triptych, Viktória Ďubašaková

Ema Kutláková

Ruža: Nina Ďubašaková

Anežka Stašová

V sochárskom ateliéri
Viete, koľko práce a času trávi
sochár pri tvorbe bronzovej sochy na námestie?
Asi jeden rok. Kresebné štúdie,
malý model, model z hliny v plánovaných rozmeroch, výroba formy
a odlievanie do bronzu vo vypaľovacej peci.
Siedmaci a ôsmaci mali možnosť vidieť, ako sa rodí socha
u umelca Petra Kolčáka. Práve

mal vymodelovanú 2,30 m sochu
M. R. Štefánika, ktorá bude stáť
na námestí v Spišskej Belej.
Peter Kolčák urobil bronzový reliéf Titusa Zemana, ktorý visí na stene v našom kostole. Za dedinou je reliéf sv. Huberta a pred
kostolom v Oravskej Polhore stojí
socha Jána Pavla II., ktorú odlieval
do bronzu náš rodák. Aj v Duľove,
aj v Liesku, aj v Bardejove môžete prechádzať okolo jeho bronzo-

vých plastík a pochvalovať si / veď
to je náš.
V septembri vystavuje v Galérii
Shurger v Tvrdošíne. Ak pôjdete
okolo, určite sa tam zastavte.
-red
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JESEŇ, JELEŇ, LASTOVIČKA, EGREŠ, HRÍBY, ŠARKAN, NANUK, HROZNO, KAČKA, KURIATKO, OVOS, STROM, HMYZ,
ZAJAC, BUBNY, ČAJ, ČAJKA, RUŽA, OSA, ŽABA, ZUB, OVOCIE, JABLKO, VIETOR, KLIEŠŤ, OLOVO, ANANAS, HYMNA,
ŇUFÁK, ŽABA, OKULIARE, KOŠEĽA, AUTO, CAP, TULIPÁN, OBLOHA, HROCH, TULEŇ, ULITA, JOJ, LIEK, NOHY, OHEŇ, BABA, JUCH, ISKRA, IGLU, UCHO, HUS, HNOJIVO, NUGÁT, BUBLINKA, HROM, MOST, VLNA, SLIVKA, KUKUČKA, JOJO, VOZ,
IHLA, APRÍL, TEPLO, ANNA, PES, UŠIAK, HOVORIA, KOLESO,
BUK, TELO, KUKUČKA, VOJNY, IHLA, ORALI, OROL,OKO, ZOB
Vanesa Kekeláková, Natália Pientáková, 6. A
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