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Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní
a naplní pokojom a dôverou.
Požehnané sviatky Veľkej noci
praje obec Sihelné

foto Adam Vronka

TÁTO CHOROBA NIE JE NA SMRŤ,
ALE NA BOŽIU SLÁVU…
V jednej veľmi známej piesni skupiny Elán, Smrtka na pražskom orloji
spieva, Jožo Ráž: „Tej kráske na pražskom orloji odkážte, že o ňu vôbec
nestojím, nech si ďalej máva na veži, ja verím, že budem stále žiť. Nech si
na mňa čaká každý deň, ja jej na to rande neprídem, pozývam vás všetkých na pivo, kašlem na smrť – verím na život.“ Jeden nevyliečiteľne chorý
ležal na posteli a počúval túto pieseň a kládol si otázku: „Ako to Jožo Ráž
chce urobiť, keď príde jeho chvíľa a smrtka ho naozaj pozve na rande?“
DRAHÍ MOJI RODÁCI!
od Lazárových sestier, že je Lazár choV pôstnom období počúvame naozaj rý – doslova „ten, ktorého miluješ, je
krásne evanjeliové príbehy, veľmi hl- chorý“ – Ježiš na to povedal: „Táto
boké, živé a silné. Výnimkou nie je choroba nie je na smrť, ale na Božiu
ani opísaná udalosť – Vzkriesenie slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“
Lazára. Žasnem, aké aktuálne je vždy Ježiš teda hľadí na Lazárovu chorobu
Pokračovanie na s. 2
Božie slovo. Keď Ježišovi došiel odkaz

duchovné slovo – na zamyslenie

TÁTO CHOROBA NIE JE NA SMRŤ,
ALE NA BOŽIU SLÁVU…
v id ia prežeh nanie a počujú Otče náš od katechétky, či kňaza
na náboženstve.

Dokončenie zo s. 1
nie len prirodzenými očami, ale aj
očami viery. A očami viery vidí v nej
oveľa hlbší zmysel. „Táto choroba
nie je na smrť, ale na Božiu slávu…“
Na druhej strane, keď ho priviedli
k hrobu, Ježiš zaslzil. Až hovorili tí
okolo: „Hľa, ako ho miloval.“ Ježiš
nás miluje. On je s nami a miluje
nás nekonečnou láskou. Kedysi som
počul povedať: „Ježiš, neprišiel sňať
z nás všetko utrpenie, ale prišiel trpieť spolu s nami.“ No zároveň Ježiš
vidí hlboký zmysel choroby. Prečo je
tu táto choroba? Na Božiu slávu, aby
bol oslávený Boží Syn. Aby sme sa
znovu vrátili k Bohu? Aby sme nežili
len pre to materiálne a telesne. Aby
sme žili duchovne. Aby sme znovuobjavili hodnotu a zmysel ľudského
života. Aby sme znovu našli Boha vo
svojom živote.
Keď som hľadal nejaké pozitíva toho,
čo sa v súčasnosti deje, našiel som
nasledovné:
1. Boh nás učí vďačnosti za obyčajné
veci a obyčajných ľudí – často nám nestačilo, čo sme mali a chceli sme stále
viac a viac. Nie vždy sme si vážili obyčajných ľudí, ktorí nie sú na obrazovkách
a nemajú milión pozretí na youtube.
Začíname viac vnímať, akým darom
je chlieb a ten, kto ho pečie, akým
darom je obchod a predavačka, akým
darom je mydlo a upratovačka, akým
darom je škola a učitelia, akým darom
je kostol a kňaz a samozrejme, akým
darom je nemocnica a lekár.
2. Učí nás zastaviť sa a stíšiť – žili sme
príliš rýchlo, upachtene. Nevedeli sme
sa zastaviť, v kuse sme sa za niečím
naháňali. Táto choroba zastavila všetko
a všetkých. Všade je oveľa väčší pokoj
a ticho, námestia sú prázdne, podobne
obchodné centrá, prostriedky hromadnej dopravy... Zastav sa človeče! Čo to
robíš so svojím životom? Čo to robíš
so svetom, ktorý som ti dal?! Zastav
sa, upokoj, stíš a porozmýšľaj.
3. Učí nás pokore – Mysleli sme si, že
môžeme všetko, čo chceme. A chceli sme
už všetko možné i nemožné. Stratili
sme akékoľvek etické zábrany. Hovorili
sme: „Ja chcem, ja mám právo!“ A tak

7. Učí nás odpúšťať a v yhľadávať
odpustenie – Je to
čas, keď si máme
dať veci do poriadku. Nielen, že doma poupratujeme
a vymaľujeme, ale
máme upratať aj
naše vzťahy: poprosiť o odpustenie a odpustiť.
Nevyčítať si ustavične koldokola,
čo bolo zlé. Očistiť
minulosť a pozrieť
sa dopredu.
tu vzniklo obrovské množstvo nezmyselných pseudopráv. Nehovoriac o tom,
ako sme šliapali po prírode. Táto choroba nás učí, že nemôžeme všetko, učí
nás pokore. Akými bezmocnými sme
sa zrazu stali. Aha, ako sa nám zrazu
všetko rozpadáva na prach v našich
rukách. „Bože, potrebujeme ťa.“
4. Učí nás láske a trpezlivosti – Nemali
sme lásku jeden k druhému, boli sme
ľahostajní a nemali sme trpezlivosť.
Nevedeli sme počkať, dať druhým prednosť. Dnes musíme byť veľmi trpezliví,
keď všade musíme chodiť po jednom
a čakať v rade s odstupmi.

8. Učí nás vnímať
hodnotu spoločenstva – Ako je to ťažko,
keď sa teraz nemôžeme zísť napríklad
v kostole na nedeľnej sv. omši. Lenže
vážili sme si túto možnosť? Koľkokrát
sme mohli ísť na svätú omšu a nešli
sme, len z lenivosti?
9. Učí nás dôverovať Ježišovi – On
nám dnes hovorí: „Táto choroba nie je
na smrť, ale na Božiu slávu, aby bol
oslávený Boží Syn.“ A tiež nám dnes
Ježiš hovorí: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, žiť bude aj keď
zomrie. A nik nezomrie naveky, kto
žije a verí vo mňa.“

5. Učí nás skromnosti – Boli sme zvyknutí všetko mať, na čo sme si pomysleli
a čo sme chceli. Dnes nemáme všetko,
musíme sa uskromniť. Skromnosť je
najlepší spôsob, ako chrániť náš svet
a našu prírodu. Žiť skromnejšie, menej
brať, aby sme menej vyhadzovali.

Áno, Boh nás aj cez túto ťažkú situáciu
učí a múdri pochopia. No Boh je s nami
a miluje nás. Nie je mu to ľahostajné, že
trpíme. Obráťme sa na neho s veľkou
pokorou a dôverou. Povedzme mu, že
ho prosíme, že ho potrebujeme a že
mu dôverujeme. Ježišu, dôverujem ti,
buď s nami a pomôž nám.

6. Učí nás žiť spolu v rodinách – rodičia
sa viac venujú svojim deťom a vychovávajú ich. Boli sme zvyknutí, že všetko
za nás urobia tí druhí: škôlka, škola,
kostol, krúžky. Ale prvým vychovávateľom je otec a matka. Oni majú deti
naučiť prežehnať sa a pomodliť sa
Otče náš. Je hrozné, ak deti prvýkrát

Milí rodáci, všetkých Vás zo srdca pozdravujem v čase veľkonočných sviatkov a všetkým Vám prajem hlbokú
pokoru a radosť z tajomstva zmŕtvychvstania nášho Pána. Modlím sa
za Vás, žehnám Vám a prajem, aby ste
boli fyzicky i duševne zdraví a pevní
vo viere.
Marián Sivoň
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zdravie » ochorenie covid-19

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!
Obec Sihelné v súvislosti s usmerneniami Ministerstva vnútra a následne
s usmernením Krízového štábu SR,
vo veci vzniku a šírenia prenosného
ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, a možným ohrozením
verejného zdravia, žiada občanov, aby
z dôvodu prevencie na obecný úrad
v Sihelnom vstupovali len v nutných
prípadoch.
Ostatnú agendu je možné vybaviť
telefonicky (043/55 94 236), resp. mailovou komunikáciou (ousihelne@orava.
sk). Všetky kontakty sú zverejnené
na stránke obce
www.obecsihelne.sk

NAŠA NOČNÁ MORA
COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease) je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 ), ktorý patrí do rodu Betacoronavirus a bol po prvý
raz identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Postihuje hlavne dýchací systém,
v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a môže viesť
k úmrtiu pacienta. V súčasnosti (28. marec 2020) je na celom svete potvrdených viac ako 600 000 prípadov a už takmer 28 000 ľudí vírusu podľahlo.
Spôsob prenosu nákazy
Predpokladá sa, že prví pacienti sa nakazili na trhu s predajom živých zvierat vo
Wu-chane prenosom mutovaného koronavírusu zo zvierat. Po čase sa potvrdil
prenos vírusu SARS-CoV-2 z človeka
na človeka, trvanie inkubačnej doby
je od 2 do 14 dní a je možnosť prenosu
infekcie aj v inkubačnej dobe, teda v období bez príznakov ochorenia. Vírus sa
prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli,
kýchaní a rozprávaní, ohrozené sú osoby
po blízkom alebo dlhšie trvajúcom styku
s nakazeným – vo vzdialenosti do 2 metrov a viac, ako štvrťhodinu. K prenosu
infekcie dochádza aj kontaminovanými
predmetmi. Pripúšťa sa možnosť nákazy
kontaminovaným jedlom, zistilo sa aj
vylučovanie vírusu močom. Choroba
postihuje hlavne osoby z domácnosti
a okolia chorého a zdravotníkov. Medzi
pacientmi prevažujú muži, ľudia vo vyššom veku a s pridruženými chronickými
ochoreniami, zriedkavejšie sú nakazené
malé deti.
Rozšírenie vo svete
SARS-CoV-2 spôsobil začiatkom roka
2020 epidémiu, ktorá zasiahla predovšetkým mesto Wu-Chan v provincii
Chu-pej v Číne. Od marca 2020 počet
nakazených osôb v Číne výrazne nestúpa

a ohniskom nákazy sa stala hlavne Európa a Spojené štáty, kde sú evidované
desaťtisíce chorých a tisíce obetí. Najviac
postihnutou krajinou sa stalo Taliansko
a ďalšie, hlavne západoeurópske krajiny – Nemecko, Francúzsko, Španielsko
a ďalšie. Tisíce prípadov hlási Irán, ale aj
napríklad USA. Začiatkom marca 2020
naopak nastal postupný pokles počtu
nových prípadov vo viacerých krajinách
juhovýchodnej Ázie. Celkový počet nakazených osôb vo svete sa v marci 2020
počíta na státisíce a choroba má vo
svete mnoho tisíc obetí.
Situácia na Slovensku
Slovensko malo 6. 3. 2020 potvrdený prvý
prípad ochorenia COVID-19. Postupne
pribúdajú ďalšie, v polovici marca 2020
v desiatkach denne. Mnohí odborníci
sa obávajú, že nízky počet pacientov
s potvrdeným ochorením je dôsledkom
nedostatočného testovania a 11.3. 2020
jednotlivci z radov zdravotníkov, ako
aj Asociácia nemocníc Slovenska upozornili na nepripravenosť Slovenska
na prichádzajúcu epidémiu. Od 13. marca
2020 sú postupne prijímané rozsiahle
preventívne opatrenia v snahe zabrániť
explozívnemu šíreniu nákazy. 23. marca bolo potvrdených 180 infikovaných
ľudí. Dňa 24. 3. 2020 bolo na Slovensku

oficiálne potvrdených 204 pozitívnych
pacientov. 25. marca počet stúpol na 219
a 30.marca dosiahol 336 pozitívnych.
Prevencia
V prevencii nákazy vírusom SARS-CoV-2
sa odporúča vyhnúť sa možnosti styku
s infikovanými osobami, hlavne vdýchnutiu výlučkov z kašľa a kýchania alebo
ich zanesením do očí, na sliznice úst
alebo dýchacích ciest rukami. Ruky sa
odporúča umývať mydlom najmenej 20
sekúnd. Predmety, ktoré mohli prísť
do styku s infekciou, treba umývať
a dezinfikovať alebo zlikvidovať. Zdravotníci pracujú v ochranných odevoch
so špeciálnymi filtrami, obyčajné rúška
majú menšiu účinnosť (netesnosť, slabá
filtrácia). Príslušné úrady zabezpečujú
izoláciu chorých, obmedzujú alebo zakazujú cestovanie do a z postihnutých
oblastí a preventívne vyšetrujú osoby,
ktoré mohli prísť do styku s infekciou.
Nasledujú zákazy zhromažďovania
a krajným riešením sú rôzne prísne
obmedzenia pohybu osôb na verejných
priestranstvách.
(Ľ. Nováková, podľa wikipédie)
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samospráva obce
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU KVETINOVÚ
VÝZDOBU NAŠICH DOMOV A ZÁHRAD
POKRAČUJE AJ V TOMTO ROKU.
Saďte, pestujte, skrášľujte, foťte! Potešíte ostatných a čaká vás odmena.
Foto posielať na stránku obce do
15. 11. 2020

VÝZVA!

Vyzývame majiteľov psov, aby si ich
zabezpečili proti voľnému pohybu
po obci. Majiteľ odchyteného psa
bude pokutovaný podľa schváleného
VZN.

REKONŠTRUKCIA POKRAČUJE Ľudia ľuďom
Zrekonštruovaný kultúrny dom už vyše roka využívajú obyvatelia našej obce
na organizáciu svadieb, osláv, spoločenských programov...
V tejto dobe sa dokončilo zariaďovanie
novej kuchynky pri malej sále.

Odteraz bude možné využívať obe sály
súčasne, každú so svojou kuchyňou.

Hneď, ako nastala táto koronavírusová mimoriadna situácia, sa
aj dobrovoľníčky z našej obce rozhodli pomôcť.
Ušili rúška, ktoré sa rozniesli
v dedine dôchodcom, do obchodu
aj na poštu. Sto rúšok bol odniesť
starosta obce Mgr. Ľubomír Piták
do nemocnice v Trstenej.
Ďakujeme
Ľ. Nováková

PRIHLÁŠKA
do materskej
školy
V prípade záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie svojho dieťaťa
do MŠ v školskom roku 2020/21 si
môže zákonný zástupca vytlačiť
žiadosť zo stránky obce.
Je potrebné tlačivo vyplniť a poslať na adresu MŠ.
Mgr. Silvia
Mazuráková, riaditeľka MŠ

Úroveň vytriedenia
komunálnych
odpadov
V zmysle §4 odst. 6 zákona 329/2018
Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je
v obci Sihelné za rok 2019 = 27,84 %
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duchovné slovo / rady

V EĽKONOČNÉ PRI A NI A OD RODÁ KOV

VEĽKÁ NOC V ŤAŽKEJ DOBE,
a predsa víťazstvo nad hriechom
a smrťou.
V Božej prozreteľnosti je to čas intenzívnejšie sa zblížiť s krížom a vzkriesením nášho Spasiteľa a s najbližšími
v rodine.

DRAHÍ MOJI RODÁCI. Hoci nás ten
vírus chce uzavrieť, vtlačiť do všelijakých temných myšlienok či
osobných hrobov, hlavu hore!

Žiť naplno je všeobecné kňazstvo.
Zvykneme poslať pozdrav a prianie.

Pán Ježiš vstal z mŕtvych, premohol
aj túto pliagu, ba i smrť a upozorňuje nás, kde je naša skutočná vlasť…
Vpusťme Zmŕtvychvstalého do svojho
vnútra, nech vzkriesi v nás to, čo
vzkriesiť treba – najmä nášho ducha.

Ja všetkým Sihelňanom zo srdca
želám zdravie tela i duše a veľa sily
nad každým zlom.
Vdp. Jozef Fernéza

Z úprimného srdca vám prajem, aby
ste mali radosť z Ježišovho víťazstva
nad smrťou a pridružili sa k nemu.
Žehná vás Jožko Luscoň

ZÁCHRANU NAJVIAC HĽADÁME
V OHROZENÍ ŽIVOTA SPOJENÚ
S UTRPENÍM,
Kristus záchranca vzal na seba utrpenie, aby nás jeho rany uzdravili.
Prijmime jeho výzvu na pokánie,
aby ON Víťaz nad smrťou mohol spolu
s nami víťaziť nad každým naším
osobným strachom podobne ako to
dokázal v spojení s nebeským Otcom
v Getsemanskej záhrade a na kríži.
Nech nás moc jeho zmŕtvychvstania
vzpruží nádejou a radosťou pre
každodenný zmysluplný život.
Vdp. Jozef Brandys

VEĽKÝ TÝŽDEŇ NA OBRAZOVKE TV LUX
ZELENÝ ŠTVRTOK: 9.30 hod., 18.00 hod., 20.00 hod.
VEĽKÝ PIATOK: 15.00 hod., 18.00 hod., 21.00 hod.

BIELA SOBOTA:
19.30 hod., 21.00 hod.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: 9.30 hod., 11.00 hod., 12.00 hod., 18.30 hod.

Sväté omše z kaplnky TV LUX: pondelok – streda 7.00 hod., 12.00 hod. a 18.30 hod.
Pripomíname, že všetky sväté omše a pobožnosti sa KONAJÚ BEZ ÚČASTI VERIACICH.

SPOLU TO ZVLÁDNEME
žiaci častokrát písali až v škole. Doma
sa treba učiť viac a nemá im vždy kto
pomôcť. Často čítam správy, v ktorých
deti píšu – kedy už konečne pôjdeme
do školy, kedy sa to už skončí, ja nechcem
byť iba doma… Možno sme to potreboPrvé dva týždne sme sa asi všetci vali. Nič nám nebolo sväté. Chodenie
tešili. Nebolo treba ráno vstávať, cho- do školy bola nuda. Učitelia nevedeli
diť do školy, učiť sa… Potom prišlo správne ohodnotiť vaše deti. Obedy sa
precitnutie. Do školy sme sa nevrátili, vyhadzovali do odpadu, okolo školy boli
a ani netušíme kedy to bude. Deti porozhadzované jablká…
prišli nato, že tá sprostá škola, nie
Nastal čas, aby sme prehodnotili
je až taká zlá. Učitelia povysvetľujú
učivo, zadajú nejaké úlohy, ktoré si svoj postoj k životu, k povinnostiam,

Táto doba nám prináša veľa životných situácií, na ktoré sme
neboli pripravení. Deti prestali
chodiť do školy, bolo treba ostať
pri nich doma.

V IAC » https://farnostsihelne.sk

k situáciám, ktoré sme vždy ohundrali. Je to skúška. Ťažká, ale zvládneme
to. VŠETCI.
Prajem Vám, aby čas prežitý doma, bol časom požehnaným. Aby sa
utužili vaše rodiny, prehĺbili vzťahy
medzi vami a vašimi deťmi, aby sme
sa opäť všetci stretli zdraví a tešili sa
zo spoločne stráveného času. Možno
nepreberieme s vašimi deťmi všetko,
čo je v učebných osnovách, ale naučia
sa iné veci, praktické. A to bude pre
ne v živote možno potrebnejšie ako
niektoré vedomosti.
Vaša učiteľka Ľ. Nováková
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„Buď silný a udatný, neboj sa
a neľakaj! Veď Pán, tvoj Boh
je s tebou pri všetkom, čo
podnikneš.“
Joz 1, 9

„Poď za mnou!“
On vstal a išiel za ním.
Mk 2, 14

Lebo som bol hladný
a dali ste mi jesť.
Bol som smädný
a dali ste mi piť.
Mt 25, 42

AKTÍVNA RODINA
Keďže máme pred sebou obdobie povinnej karantény,
spríjemníme si toto obdobie kreatívnou činnosťou.

„Nech sa všetko medzi
vami deje v láske.“
1 Kor 16, 14

Obec Sihelné vyzýva všetky rodiny
do aktivity, ktorá je spojená s čítaním
Svätého písma a jeho spracovaním.
Túto tému sme vybrali pri príležitosti

Roka Božieho slova. Vašou úlohou je
vybrať si akýkoľvek citát, myšlienku
zo Svätého písma a spracovať ju ľubovoľnou formou.

Neboj sa, veď som s tebou.
Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh.
Posilňujem ťa, ba pomáham ti.
Držím ťa svojou spásnou pravicou.
Iz 41, 10

Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste
preťažení a ja vás posilním.
M 11, 28
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Nespomínajte udalosti dávne,
o veciach predošlých neuvažujte.
Hľa, ja robím čosi nové,
teraz to klíči, nebadáte?
IZ 43, 18 – 19

Technika spracovania je rôzna:
maľba na sklo, textil, drevo, drevorezba, šitie, štrikovanie, háčkovanie,
lepenie, písanie básní… a iné
Spoločné rodinné výrobky odfoťte
a pošlite na stránku obce. Postupne
ich budeme zverejňovať a navzájom
sa povzbudzovať. Aktivita trvá počas
tejto koronavírusovej situácie.

„Čím sa odvďačím Pánovi,
za všetko, čo mi dal.“
Ž 116, 12

Hneď zrána nás naplň svojou
milosťou a budeme jasať a
radovať sa po všetky dni života.
Ž 90, 14

Celý život ťa budem
velebiť a v tvojom mene
dvíhať svoje ruky k
modlitbe.
Ž 63, 5

Hotové výtvory prineste na obecný
úrad, urobíme z nich výstavu a najkrajšie vyhodnotíme.
Prajeme Vám príjemne strávené dni
v kruhu svojej rodiny.
Veríme, že aj táto aktivita upevní
naše spoločenstvo.

„My milujeme, pretože On
prvý miloval nás.“
1 Jn 4, 19

Pán vyslobodzuje väzňov,
Pán otvára oči slepým,
Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravodlivých.
Ž 146, 8
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samospráva obce » dobrovoľní hasiči / kultúra

Hasiči majú novú techniku
V pondelok 24. 2. 2020 si naši dobrovoľní hasiči prevzali v Žiline z rúk

ministerky vnútra Denisy Sakovej nové
hasičské vozidlo značky IVECO Daily.

Toto vozidlo bude našim hasičom
slúžiť najmä pri rýchlych zásahoch,
ale aj pri súťažiach, kde si dobrovoľníci zdokonaľujú svoje zručnosti
a techniku práce.
Hasičské vozidlo IVECO naša obec
získala na základe žiadosti v rámci
Programu plošného rozmiestnenia
prostriedkov dobrovoľným hasičským
zborom obcí a miest Slovenska s financovaním z prostriedkov EU.

Jarné zvyky a obyčaje
Tohtoročná jar je doslova počarovaná - najskôr prekvapila fantastickým
počasím a teraz nás ťahá za nos návratom snehových víchric. Klimatické
zmeny? Kdeže! Len sme pozabudli na krásne zvyky, ktorými naši predkovia odprevádzali zimu.
V minulosti k príchodu jari nestačil
štebot lastovičiek a zelenanie stromov,
ľudia si dali záležať najmä na rôznych
magických rituáloch, ktorým pripisovali mimoriadny význam a hlavne
sa pri ich vykonávaní dobre zabavili.
Slovania sa odjakživa radi veselili
a snáď jediným časom v roku, kedy
si s tancovačkami dali pokoj, bolo
obdobie 40-dňového pôstu.
Potom ľudia pochovali basu a s Popolcovou stredou prišla aj očista
od hriechov a zlozvykov v podobe
pôstu. Záverečný obrad predstavovala
práve veľkonočná šibačka a polievačka,
naši predkovia totiž verili, že voda zmyje hriechy a korbáč vyženie choroby.
Ešte pred samotnou Veľkou nocou
ľudia nikdy nezabudli vyprevadiť zimu, a to tradičným pálením Moreny.
Na Smrtnú nedeľu mládež vyniesla
palicu v ženských šatách za dedinu,
kde ju vyzliekli, zapálili a hodili do potoka, aby voda odniesla zimu i všetko
zlé so sebou.
O týždeň, teda na Kvetnú nedeľu,
prišla na rad Letečka, prinášanie leta.
Sprievod dievčat kráčal od domu k domu pýtajúc sa, kto chce vidieť nové
leto. Dievky pri tom niesli „hojaďunďu“,

halúzku poviazanú stuhami a mašľami. Tento pôvodne pohanský zvyk si
neskôr osvojila aj Cirkev a od siedmeho
storočia ľudia v tento deň prinášajú
do kostolov bahniatka na vysvätenie.
Na Zelený štvrtok sa s posledným
odbitím zvonov ľudia išli umyť, aby
boli pekní a zdraví. Dievčatá sa prechádzali okolo vŕby a česali si vlasy, aby
im rýchlejšie rástli. Gazdovia strihali
dobytok, vyháňali ho na prvú pašu,
pričom do chvostov zapletali červenú
nitku proti urieknutiu a nad dverami
stajne robili kríž proti strigám. Museli
tiež stihnúť sejbu, pretože v piatok
a sobotu sa zem nesmela hýbať. Gazdiné vymietli domce a zlé sily odháňali
rapkáčmi, lebo duchovia sa hluku báli.
Počas Bielej soboty sa maľovali kraslice, na ktoré napísali dievčence verše
pre svojich nápadníkov. A v nedeľu sa
obracali v kuchyni, lebo prišla na rad
vytúžená hostina, ktorá symbolizovala
jarné znovuzrodenie.
Dodnes je najviac tradícií badať
na Veľ konočný pondelok, v yšibanie a kupačka mali priniesť zdravie a krásu a definitívne zažehnať
zlých duchov. Polievači v minulosti
dostávali kraslicu a stužku, peniažky

8 | Sihelník 1/2020
www.obecsihelne.sk | e-mail ousihelne@orava.sk

putovali na spoločnú zábavu – prvú
od konca fašiangov. A svoj priestor
na malú veľkonočnú pomstu dostali
aj dievčatá, keď v utorok ráno v nečakaných skrýšach čakali na mládencov s poriadnou nádielkou vody.
Jarné zvyky pokračovali až do Juraja, o ktorom ľudia vraveli: „Do Ďura nenarastie nič, aj keby kliešťami
ťahal zo zeme, a po Ďurovi všetko
ide von, aj keby to kladivom zatĺkal.“
K najväčším rituálom patrilo pálenie
Jánskych ohňov, ktoré vyháňali zlé
sily z chotára.
Niektoré z týchto zvykov je na Slovensku možné vidieť dodnes, hoci
z roka na rok menej a v každom regióne
sa rôznia. Nádejou na ich zachovanie
zostávajú aspoň folkloristi, pretože
slovanské jarné tradície stále majú svoje čaro a význam, hoci už nie
sme poverčiví. Skúste teda tento rok
niektorý z rituálov spontánne uskutočniť – a možno konečne príde aj tá
vytúžená jar.
Oľga Hajdučáková (spracované podľa K. Nádaskej)

kultúra

MLADÍ
na
ERKO
ER
KOPLESE
PLESE
Aj tento rok sa konal ďalší ročník
eRko ples(k)u, a to práve u nás.
Okrem tradičných erkotancov sme
sa zabávali aj pri ľudovkách či najnovších hitoch.
Veľká pochvala patrí našim animátorom, ktorí si pripravili poučné a zároveň vtipné scénky (Hriech ktorý je
lepkavý, Ako si vybrať toho správneho
partnera).
Úprimne Pán Boh zaplať patrí
však všetkým, vďaka ktorým sa ples
mohol uskutočniť (Obec Sihelné, DJ,
kuchárky).
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samospráva obce
Uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné,
ktoré sa uskutočnilo 13. 12. 2019
o 1530 hodine v zasadačke Obecného úradu Sihelné
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko kontrolóra k druhej
úprave rozpočtu Obce Sihelné
na rok 2019
2. Rozpočet obce Sihelné na roky
2021 – 2022
3. Rozpočet Príspevkovej organizácie Sihelné na roky 2021 – 2022
4. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného programového
rozpočtu Obce Sihelné na roky
2020 – 2022
5. Stanovisko kontrolóra k návrhu
rozpočtovej Príspevkovej organizácie Obce Sihelné – drobná
prevádzka na roky 2020 – 2022
6. Poďakovanie CZŠ za vyčlenenie
finančných prostriedkov na záujmovú činnosť – exkurzie
7. Správu nezávislého audítora
k individuálnej a konsolidovanej
účtovnej závierke štatutárnemu
orgánu obce Sihelné
8. Žiadosť Františka Mazuráka
o vykonávanie funkcie poslanca
bez nároku na odmenu a vzdanie
sa odmeny za zastupiteľstva,
na ktorých sa zúčastnil
9. Žiadosť Karola Pindjaka a Viery
Pindjakovej, Sihelné …, o odpredaj obecného pozemku.
E. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného
zastupiteľstva
2. Bc. Annu Luscoňovú za hlavného kontrolóra obce Sihelné
3. Návrh dodatku k VZN č. 4/2019
Obce Sihelné o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
4. Doplnenie poplatku za služby
poskytované obecným vozidlom
Tatra za práce mimo obce Sihelné
5. Druhú úpravu programového
rozpočtu obce Sihelné na rok 2019
6. Programový rozpočet Obce
Sihelné na rok 2020
7. Rozpočet Príspevkovej organizácie Obce Sihelné – drobná
prevádzka na rok 2020
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti
obecnej kontrolórky na I. polrok 2020
9. Odmenu kontrolórke po ukončení funkčného obdobia 500 €
v čistom

10. Preplatenie 10 dní dovolenky
kontrolórke obce po ukončení funkčného obdobia
11. Žiadosť Paulíny Fernezovej
o pridelenie dotácie vo výške 250 €
na výdavky spojené s organizáciou
Prechodu sihelnianskym chotárom
12. Žiadosť o pridelenie dotácie pre
stolnotenisový klub v sume 200 €
13. Žiadosť o finančný príspevok
na eRko v sume 700 €
14. Žiadosť o príspevok v sume
700 € na chod organizácie Jednota
dôchodcov
15. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre hasičov v sume
1 500 €

4. Žiadosť Antona Randiaka
a Viery Randiakovej, Sihelné ...,
o odkúpenie obecného pozemku
5. Ukončenie nájomnej zmluvy
na prenájom priestorov v KD, Jany
Habľákovej, Klin, …
6. Žiadosť Mgr. Vlasty Kutlákovej,
Oravská Polhora ..., o zrušenie
vyplácania odmeny, za vykonávanie funkcie štatutára od 1. 4. 2020
v sume 46,60 € v čistom.
D. Ukladá
1. Pozvať vlastníkov pozemkov
ohľadom vytvorenia novej ulice
a trasy vodovodu od KD smerom
na Lengy
2. Pozvať na budúce
zastupiteľstvo
pracovníkov
OVS, a. s. a právničku s cieľom
ďalšieho postupu
spoločného využívania vodných
zdrojov
3. Poslať
upomienky
neplatičom v bytovej jednotke
485 a 215.

OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽOVALO

16. Žiadosť o refundáciu na vysporiadanie novej ulice Nižný koniec
v sume 8 640,28 €.
F. Neschvaľuje
1. Navýšenie platu starostu obce
o 1,4 %.
Uznesenia zo zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné,
ktoré sa uskutočnilo dňa 6. 3.
2020 o 15.30 hodine v zasadačke
Obecného úradu Sihelné
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Berie na vedomie
1. Majetkové priznanie za rok 2019
starostu obce Mgr. Ľubomíra Pitáka
2. Polročnú správu a vyhodnotenie
plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za obdobie od júna
do decembra 2019
3. Prehľad a správy kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie IV.
štvrťroka 2019
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E. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného
zastupiteľstva
2. Žiadosť Vladimíra Juchu, Sihelné …, o predlženie nájomnej
zmluvy na 2 roky
3. Žiadosť Márie Skurčákovej,
Sihelné …, o predlženie nájomnej
zmluvy na 2 roky
4. Žiadosť Andreja Chudjaka,
Sihelné …, o prenájom bytu v bytovom dome 215
5. Žiadosť Andreja Chudjaka,
Sihelné …, o prenájom nebytových priestorov v KD za účelom
prevádzkovania Cafe-bar
6. Schvaľuje navýšenie príspevku
na ŠKD v sume 1 348,56 €
7. Schvaľuje žiadosť majiteľov
pozemkov Mazurák s. r. o., Ján
Grobarčík, Fernezová Janka, Anna
Kolčáková, o vytvorenie novej
ulice a vybudovanie infraštruktúry na tejto ulici na nižnom konci.
F. Neschvaľuje
1. Žiadosť Alexandry Bachyncovej,
Tvrdošín, …, o prenájom bytu
v bytovom dome 215.
Mgr. Ľubomír Piták,
starosta obce Sihelné

životné prostredie

KONIEC „NE HOSPODÁRENIA“
v súkromných lesoch?
Zhoršujúci sa zdravotný stav našich oravských lesov, ktorého sme svedkami v posledných rokoch, vyvoláva vznik
mnohých otázok a hľadanie odpovedí.
Uspokojivo a odborne vysvetliť lai
ckej verejnosti, prečo je tomu tak, nie
je možné v jednom príspevku, pretože
sa jedná o celý komplex vonkajších aj
vnútorných príčin. Jednou z nich je aj
stav súkromných lesov vo vlastníctve
fyzických osôb. Zdravý les si vyžaduje
v týchto ťažkých časoch neustálu starostlivosť a ochranu proti chorobám.
Áno, naše krásne oravské lesy napáda
rakovina v podobe sucha, vysokých
teplôt, búrlivého vetra, či premnoženia
podkôrného hmyzu. V prípade človeka,
ak sa táto choroba nelieči v počiatočnom
štádiu, začne napádať ďalšie zdravé
orgány a v konečnom dôsledku môže
skončiť až jeho smrťou. Podobne je to aj
s lesom. Ak sa v ňom nehospodári a nevykonávajú sa v ňom ochranné opatrenia
proti chorobám a škodcom, ochorie, nákaza sa šíri, požiera ďalšie zdravé lesy,
bez ohľadu na ich vlastníctvo a môže
spôsobiť, na rozdiel od človeka, len
ich dočasnú smrť. Pretože mŕtvy les je
možné opäť obnoviť, ale nie tak rýchlo,
aby sa niekoľkým ľudským generáciám
na určitý čas nezhoršila kvalita ich
životného prostredia. Tento jav odumierania smrekových lesov prebieha
naprieč celou Európou a je výzvou pre
vlastníkov a obhospodarovateľov lesa,
ako si s tým dokážu poradiť.
Takmer 60 % výmery lesov na Slovensku vlastnia fyzické osoby, obce,
mestá, cirkev a ostatná časť je vo vlastníctve štátu. Zákon o lesoch ukladá každému vlastníkovi lesa, aby ho chránil
a hospodáril v ňom. Z rôznych príčin

sa v súkromných lesoch na Orave
nehospodári, sú choré a hrozí, že sa
choroba prenesie do lesa ostatných
vlastníkov. Doterajší právny stav,
za určitých podmienok, umožňoval
súkromnému vlastníkovi lesa, ujať sa
obhospodarovania svojho lesa, ale viac
menej to ostávalo na jeho dobrej vôli
a aktívnom prístupe. Najideálnejšia
forma spoločného obhospodarovania
súkromného lesa drobných vlastníkov
vo forme zakladania pozemkových
spoločenstiev sa na Orave neujala.
Ani existujúce podielové pozemkové
spoločenstvá (urbáre) nejavili záujem o obhospodarovanie týchto lesov.
Krízová situácia, si vyžaduje krízové
riešenia. Novelou zákona o lesoch, ktorá je platná od 1. 9. 2019 bol zavedený
inštitút tzv. osobitného obhospodarovania lesov. Na základe tejto novely
začne orgán štátnej správy lesného
hospodárstva konanie o osobitnom
obhospodarovaní lesa z vlastného
podnetu, ak zistí, že vlastník lesa
nezabezpečil odborné hospodárenie
v svojich lesoch.
Vlastník lesa obdrží výzvu, aby
do 60 dní od doručenia tejto výzvy
zaslal orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva (napr. pozemkový a lesný odbor na okresnom úrade v Námestove) oznámenie o zabezpečení
odborného obhospodarovania svojich
lesov. Aké podmienky musí vlastník
lesa splniť, aby zabezpečil odborné
obhospodarovanie svojich lesov je
možné zistiť na okresných úradoch
na pozemkovom a lesnom odbore.
Čo v prípade, ak vlastník v určenej
lehote nezabezpečí odborné obhospodarovanie svojich lesov?
V prvom kroku bude osobitné obhospodarovanie takýchto lesov ponúknuté
obhospodarovateľovi bezprostredne
susediacich lesov napr. urbárskemu
spoločenstvu. V prípade, že takto
oslovený obhospodarovateľ lesa ponuku neprijme, obhospodarovateľom
takýchto súkromných lesov sa stane
tzv. správca, ktorým bude štátny podnik Lesy SR.
V prípade, že správca lesa bude
mať pri obhospodarovaní takýchto

lesov vyššie náklady, ako budú výnosy z tohto hospodárenia, súkromný
vlastník lesa bude povinný uhradiť
správcovi vzniknutú stratu. Pri neuhradení tejto straty, vznikne v prospech
správcu záložné právo na predmetné
lesné pozemky, ktoré bude zapísané
do katastra nehnuteľností.
Milí spoluobčania, vlastníci lesov,
popísaný proces osobitného obhospo
darovania lesov je posledným krajným
riešením, ako ešte z časti zachrániť
vaše lesy a súčasne zabrániť šíreniu
choroby do ešte relatívne zdravých lesov
ostatných vlastníkov. Na druhej strane
sa očakáva vaša zvýšená aktivita pri
zabezpečení obhospodarovania, teda
ochrany vašich súkromných lesov. V prípade, že by sa vám to nedarilo oslovte
predovšetkým urbárske pozemkové
spoločenstvá vo vašich obciach, aby
prijali ponuku na obhospodarovanie
lesov vo vlastníctve fyzických osôb,
zvlášť, keď ste mnohí súčasne aj podielnici v týchto spoločenstvách. Poznajúc situáciu v štátnych lesoch, ako
prípadného správcu vašich lesov, tieto
vyvíjajú maximálne úsilie na záchranu
štátneho lesného majetku a momentálne nie sú personálne, ani ekonomicky
pripravené plnohodnotne zabezpečiť
ochranu vašich lesov. Naši predkovia
využívali svoj les ako poisťovňu ku
ktorej sa utiekali, keď bolo najhoršie.
Je našou spoločnou úlohou neukrátiť
našich potomkov o možnosť existencie
takéhoto prírodného bohatstva.
Pavol Dendys
Oblastná lesnícka komora Žilina
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kultúra

Poľovnícky ples 2020
Výbornou voľbou ako prežiť jednu z posledných fašiangových sobôt u nás v obci, bolo prijať pozvanie poľovníckeho
združenia a ísť na 11. ročník poľovníckeho plesu, ktorý sa podarilo výborne pripraviť a zorganizovať v ,,povalentínsku sobotu" 15. februára 2020.
Každý vchádzajúci pár si vedenie PZ
osobitne uctilo, privítalo a nežnejšie
polovičky obdarovalo kvetinou s pripomienkou patróna zaľúbených sv.
Valentína.
Po privítaní v slávnostnom príhovore,
člen PZ zdôraznil užitočnosť fungovania poľovníckeho združenia, ako
aj spoluprácu s ostatnou verejnosťou pri ochrane prírody, lesa, zveri
a výchove mladej generácie k úcte
a rešpektu k životnému prostrediu.
Veľkým prekvapením bol hudobný
hosť - Kysucký prameň z Oščadnice,
ktorý svojou hrou sprevádzal v ľudových tanečných kolách. Poľovnícke
menu pozostávalo z jelenieho vývaru,
srnčích plátkov na červenom víne,
zemiakových krokiet, brusnicového
dressingu a popolnočného jelenieho
guláša.
Sponzorom ďakujeme za tombolu.
Najväčším lákadlom bola hlavná cena – cestný skúter, ktorú do tomboly

venovali členovia PZ Sihelné. Všetkým
ďakujeme za výbornú atmosféru a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia
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pri poľovníckych akciách alebo len tak,
na prechádzkach prírodou!
D. Chudiaková

kultúra

Veselá zábava na Obecnom plese
Ešte počas vianočných sviatkov, 4. januára 2020, sa uskutočnil Obecný
ples. O zábavu sa postarala skupina
Formát.
Pri vstupe hostí vítala hudba Patrika Luscoňa a Matúša Polťáka. Všetci

zúčastnení si odniesli spomienky a fotografiu. Zábava sa prerušila losovaním
tomboly, ktorá bola bohatá a veľmi
zaujímavá. O chutné jedlo sa starali kuchárky z našej jedálne. Tento
rok podávali kačacie prsia a klasickú
slovenskú kapustnicu. Samozrejme,

nechýbal ani zákusok. Zábava trvala
do skorých ranných hodín a veríme, že
sme utužili naše priateľstvá.
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Prechod sihelnianskym
chotárom
Dňa 8. februára 2020 sa konal piaty ročník prechodu.
Opäť skvelé počasie!
Na začiatku týždňa sme nemali žiaden sneh
a pomyslenie na prechod bolo žalostné.
Ale už v utorok nasnežilo, potom mrzlo, vo výhľade bol krásny slnečný deň. Na pretak sme sa veľmi potešili. V sobotné ráno zentácii sa zišlo asi osemdesiat bežkárov.
nás zobudilo slniečko, bolo mrazivo, ale Väčšina bežkárov boli domáci, čomu sme
sa tešili, pretože ľudia sa začínajú hýbať.
Prišli však aj cezpoľní z Martina, Rabče, Oravskej Polhory, Vavrečky, Babína,
Dolného Kubína, Českej republiky… Trať
merala 15 km. Do cieľa dorazili všetci.
Čakala ich skvelá kapustnica a varené
vínko. Poďakovanie patrí usporiadateľom,
kuchárkam i pracovníkom prevádzky.
Vďaka ním všetko prebehlo hladko bez
úrazu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Koncom decembra sa konal už
Športu zdar!
Ľ. Nováková
10. ročník halového turnaja
O pohár obce Sihelné.

X. ročník
turnaja
O Pohár obce

Zúčastnilo sa ho 13
družstiev: Majstri,
Hasiči, Chudiak Team, Hooligens, Juniori, Takatiky, Patrioti,
Veteráni, Gumkáči,
Jupík tím, Avengers,
Bombardéri a Young
Boys. Súťaživosť
medzi hráčmi bola veľká, no nezabúdali na to, že ide hlavne o zábavu.
Budúci ročník organizujú terajší
víťazi. Ďakujeme všetkým za účasť
a organizáciu.
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ČAS NA ZAMYSLENIE

MILÍ RODIČIA A ŽIACI, žijeme zaujímavý čas, ktorý nás núti rozmýšľať, čo nám táto situácia chce
povedať. Tento čas nám prináša
veľa pozitívneho, ale aj problémy.

VŠETKY INFORMÁCIE PRIEBEŽNE DÁVAME NA WEB ŠKOLY:
www.czssihelne.edupage.org
» preto je potrebné sledovať
HLAVNE UČENIE DOMA prináša
aktuality.
mnohé problémy, preto vás prosíme o komunikáciu s učiteľmi a veľa Želám vám pevné zdravie, pokoj
trpezlivosti.
a dôveru do ďalších dní.
PaedDr. Margita Borová

HOKEJOVÝ TURNAJ KŇAZOV
Dňa 8. februára 2020 sa konal už piaty ročník charitatívneho hokejového
turnaja kňazov.

Sily si medzi sebou zmerali zasvätení
z Košickej, zo Spišskej, z Banskobystrickej diecézy a rehoľníci. Turnaj vyhrali

kňazi z našej diecézy, ktorú reprezentuje
aj vdp. Ľuboš Šípoš. Túto charitatívnu
akciu boli podporiť aj naši rodáci.

Korčuľovanie
na Altise
V pondelok 24. februára 2020 sa
nám začali jarné prázdniny.
Kedže prázdniny sú časom, keď oddychujeme a nemáme povinnosti, rozhodli sme sa tento čas využiť naplno a zorganizovali sme korčuľovanie na Altise.
Všetkým sa nám veľmi páčilo a už
teraz sa tešíme na ďalšie podujatie.
Ďakujeme organizátorom za ich čas.
Sihelník 1/2020 • Uzávierka 5. 4. 2020 • Ročník IX. • Bezplatné • Vychádza podľa potreby obce Sihelné • Vydáva Obecný úrad v Sihelnom v spolupráci
s Farským úradom a Cirkevnou ZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom za prispievania občanov obce • Zodpovedná: Mgr. Ľubomíra Nováková
• Grafický návrh, sadzba: Justína Brišová • Tlač: TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo
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Časopis žiakov C

Rok Božieho slova

Prepisovanie svätého
písma

Úvodník
Napriek zložitej situácii, ktorá nás
zasiahla, sme radi, že sa nám podarilo prihovoriť sa vám s Úsmevom.
Počas Veľkej noci predsa nesmie v rodinách chýbať náš časopis! Nebolo
jednoduché vytvoriť ho, keďže sme
sa nemohli stretávať. No našťastie
máme internet a sociálne siete, ktoré
boli dobrým pomocníkom.
Snažili sme sa priblížiť vám, čo
sa za posledné mesiace udialo u nás
v škole. Nechýbali sme pri pasovačke
prvákov, na besedách či karnevale.
Určite vás osloví článok o šatkách,
ktoré boli kedysi pravidelnou súčasťou každého ženského outfitu. Zisťovali sme, čo robia naši žiaci počas
„coronaprázdnin“ a rozlúčili sme sa
s našou pani učiteľkou Staníkovou.
Nezabudli sme ani na nadšencov
osemsmeroviek.
usmevczs@gmail.com
Šéfredaktorka Emma Kutláková, 9. B

Svätý otec František vyhlásil Rok Božieho slova. Ten má trvať od Prvej adventnej nedele (2019) do sviatku sv.
Hieronyma, ktorý je 30. septembra 2020. Veriacich k jeho sláveniu vyzvali biskupi Slovenska Pastierskym listom
na Prvú adventnú nedeľu.
Jedným z podnetov je tisíc šesťste
výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý
celý život zasvätil prekladaniu svätého
písma, a tak chcel sprístupniť Božie
slovo všetkým ľuďom.
Druhým podnetom je päťdesiate vý
ročie Katolíckej biblickej federácie. Tá
vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI.
v roku 1969. V súčasnosti má viac ako
300 riadnych členov zo 127 krajín celé
ho sveta. Riadnym členom vo federácii,
ktorej poslaním je aj šírenie Svätého
písma, je aj Slovensko.
Tretím a zároveň najsilnejším podne
tom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu

slovu je apoštolský list Svätého Otca aby boli správne napísané. Rozmýšľame
Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im tak viac aj nad ich obsahom. Každý, kto
myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, sa aktivity zúčastní, môže pre triedu
45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký získať cenné plusové body. Ďalšou ak
životný význam Božieho slova. Povzbu tivitou, ktorá má, nám deťom, ukázať
dzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. veľkosť myšlienok Svätého písma, je
jeho čítanie počas veľkých prestávok
Záujem oň nám chce vštepiť aj naša v školskej kaplnke.
škola. Na hlavnej chodbe totiž pribu
dol stolík so Svätým písmom a kroni
V minulosti prebiehala v škole po
ka, do ktorej majú naši žiaci možnosť dobná aktivita. Pamätať si ju budú
prepisovať úryvky z písma. Postupne hlavne absolventi našej školy. Vtedy
prepisujeme knihu Sirachovcovu. Tým, sa tešila veľkej popularite. V školskom
že slová z písma dávame na papier, nám roku 2008/09 sa totiž prepisovali Listy
umožní hlbšie vniknúť do jeho podstaty, svätého Pavla. Tento rok bol zasvätený
hlbšie sa nad nimi zamyslieť. Jednotlivé svätému Pavlovi, patrónovi našej školy.
vety, slová si musíme prejsť viackrát,
Nina Kolčáková, 7. A

z našej tvorby

DRAHÁ PANI UČITEĽKA
ZLATKA,
prišla ku nám smutná chvíľka.
V našej škole ste dlho učili.
vedomosťami ste nás obohatili.
Pomohli ste nám so všetkým rada,
aby nebola medzi nami zvada.
Teraz od nás odchádzate,
veríme, že si na nás len pekné spomienky necháte.
Na umeleckej škole učiť budete,
ale dúfame, že na nás nezabudnete.
Ruský jazyk, tam ste doma,
patrí vám veľká poklona.
Chýbať nám veľmi budete,
lebo dobré srdce máte.
Nikto Vás nemôže v kreslení nahradiť,
kto nám len teraz bude radiť?

ĎAKUJEME ZA VŠETKO.
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NEPOZVANÝ
HOSŤ COVID
COVID-19
-19
Od 16. marca sa žiakom celého
Slovenska zmenilo vyučovanie. Z hodiny na hodinu sme sa ocitli doma.
Zasiahla nás epidémia Covid-19.
Doteraz sme takéto udalosti poznali
iba z dejín alebo zo správ z odľahlých
kútov sveta.
Prvýkrát zažívame niečo také na vla
stnej koži. Mnohí sa tešili: „Hurá prázdniny!“ No po pár dňoch ich nadšenie
a elán vyprchali. Byť zavretí doma, sle
dovať, čo a kedy ti pošle učiteľ na robotu,
nie je veľká zábava. Popritom nega
tívne informácie z médií nepridávajú
na našom optimizme. Žiadne verejné
stretávania, hry na ihrisku, žiadne náv
števy, to je len zopár opatrení, ktoré
nás zastihli. Jediným spôsobom ko
munikácie zostali sociálne siete, tele
fóny. Niektorí v izolácii pochopili, že
telefón bol vynájdený práve pre túto
chvíľu. Miestami sa nám zdá, akoby
sme žili vo sne, nečakanom a nechce
nom. Život sa nám za pár dní zmenil
a podľa odhadov potrvá dlho, kým sa
vráti do starých koľají, kým sa opäť
vrátime do školských lavíc.

času, našim blízkym, s ktorými sme
nemali čas porozprávať sa.
Zamyslime sa nad svojimi schopnos
ťami, ktorými nás Boh obdaril a napl
no ich využime. Nakreslíme obrázok
a pošlime ho. Ušime rúško a darujme
ho. Pomodlime sa za seba, za blížnych,
za svet…
Emma Kutláková, 9. B
ANKETÔČKA OTVOR OČKÁ
ČO ROBÍME POČAS KARANTÉNY
To, že karanténa je naozaj nuda,
sme zisťovali aj od našich žiakov
na sociálnej sieti. Väčšina sa už teší
do školy a samozrejme na bežný život
bez obmedzení.

Koľko plánov sme z nášho kalendá
ra už museli vyčiarknuť či presunúť
na neurčito. Mnoho vecí nám chýba,
mnohé zrušené aktivity nás mrzia, no
zároveň s údivom pozorujeme, koľkým
márnostiam sa bežne venujeme.
Pôvodne sme vám chceli priblížiť, čo
koronavírus je, ako sa pred ním chrániť,
no týchto informácií počúvate z kaž
dého kúta dosť. Veď nielen dospelí, ale
i my mladí s napätím sledujeme správy
a všade sa diskutuje o katastrofických
scenároch.
Nepodliehajme však panike a bezná
dejí, veď „za mrakmi je naše milované
Slnko“. Nenechajme sa spútať strachom.
Využime tento čas zmysluplne na to,
aby sme ho venovali aktivitám, na kto
ré sme možno doposiaľ nemali toľko

Nina: Nuda, nuda, nuda, už aby sme
šli do školy...
Natália: Väčšinu času som na mobile.
Daniel: No pomáham otcovi stavať
a hrám na počítači Lolko. Popritom
sa učím.
Vanesa: No robím rozbor poviedky
do čitateľského, nudím sa a tak... už
by som aj išla do školy.
Terézia: Ja trávim čas tak, že sa
učím, pomáham rodičom, čítam knihy
a zapisujem do čitateľského a zvyšok
som na internete.
Marek: Nič moc, lebo sa každý deň
musím učiť geografiu.
Jasmína: Nudím sa...
Monika: Väčšinou si píšem so spolužiačkami, alebo si zavoláme a napíšeme si spolu úlohy.
Jozef: Hrám na počítači.
Dominika: Nerobím nič zaujímavé,
nudím sa. Chcem ísť do školy.
Emma: Doma mám čo robiť, ale radšej
by som bola v škole.
Zuzana Vonšáková, 7.A
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Pasovaní prváci s deviatakmi.

PASOVAČKA
nie je hračka
Naši prváci sa už toho od začiatku
roka veľa naučili. To ukázali aj nám
deviatakom, no hlavne svojim rodičom a pani učiteľkám.
Takto sa má, milí deviataci, cvičiť, spievať, recitovať
Vyobliekaní a plní nadšenia sa všet
ci prváčikovia 24. januára postavili
pred svojich rodičov. Ukázali im, akí
sú šikovní, pretože nás, popletených
deviatakov, museli naučiť správne
čítať, počítať, cvičiť, obliecť sa. A že
to s nami nie je hračka, by vám veru
vedeli pani učiteľky povedať!
Keď zvládli túto náročnú úlohu, bo
li právoplatne pasovaní za školákov
CZŠ sv. apoštola Pavla.
– deviataci

Kto lenivý je nech nemá nič
Kto však pracuje šťastný
nech navždy je
M. Piták, 9. B

V našej triede sa žije ako na divokom koni
No žiaľ triedna naša kovboj je
V. Špigurová, M. Grobarčík, 9. B

Ako líška klame ti do tváre
Tak aj človek zlý, zlé ti chce
Dobrý človek však verný ostane
Pravdu vždy povie ti
M. Piták, 9. B
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Človek ktorý klamať vie
Taký má dve tváre
Taký čo pravdu povie
Ten klamára vždy nájde
R. Bielaková, 9. B
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PORAZME
sedemhlavého
draka
„Kde vo svätom písme sa stretneme
so závisťou?“ pýtal sa don Jožko
Luscoň na besede, v ktorej sa zamýšľal nad závisťou a prajnosťou.
Deti mu odpovedali: „Ezau a Jakub,
Kain a Ábel, Jozef a jeho bratia, Judáš
v Novom zákone…“ Za správne odpovede
boli deti odmenené malými drobnosťami, ktoré Jožko vždy rád rozdáva.
Don Jožko Luscoň sa i naďalej s nami
snaží poraziť zlo – sedemhlavého draka. Pravidelne k nám prichádza, aby
sa s nami podelil o svoje myšlienky,
v ktorých rozoberá dobro a zlo. Na chodbe, kde bývajú všetky jeho besedy, je
obrázok sedemhlavého draka. Pred
každou besedou sa na jednu z hláv
nalepí lístoček, na ktorom je napísaný hriech, o ktorom nám Jožko bude
následne rozprávať. Voľná zostala
už len jedna hlava. Jožko nám totiž
za posledné tri mesiace vysvetlil, aký

je rozdiel medzi závisťou – prajnosťou,
smilstvom – čistotou a obžerstvom –
miernosťou. V apríli by sme sa mali
stretnúť na poslednej besede venovanej
poslednému hriechu – lenivosti. Jožko
nám vždy pripomína: „Treba vytrhať
zo srdca burinu prostredníctvom svätej
spovede.“ Verím, že ste tak pred veľkonočnými sviatkami urobili.
Daniela Pindjaková, 5. B

ROZHÝBME ŠKOLU DOBRÝMI BODMI
Ako bola 6. A a 4. A odmenená za nazbierané body
V minulom čísle časopisu sme vás
informovali o bodovacej súťaži pre
žiakov našej školy. Tí boli za svoje
správanie odmeňovaní dobrými i zlými bodmi.

nielen to, aké majú výsledky vo vyučovacích predmetoch, ale i to, ktoré triedy
vynikajú v správaní a aktivitách. Na prvom stupni plusovými bodmi vynikli
žiaci zo 4.A a na druhom stupni sme
vyhrali my, žiaci zo 6.A.
Získali sme aj mínusové body, lebo
Dobré body sa dali získať za aktivitu
v súťažiach, zapájaní sa do projektov, sme sa neslušne správali. No všetko
výborné správanie. Zlé body, udeľova- sa zmenilo v decembri. Dostali sme
né hlavne za zápisy, stierali tie dobré. body za aktivity v recitačných i šporPo skončení 1. polroku sa žiaci dozvedeli tových súťažiach. Začali sme sa zapájať

do ďalších aktivít a na Mikuláša sme si
pripravili program. Žiačka Janka Luscoňová získala v celoslovenskej súťaži
3. miesto za esej v angličtine a to prinieslo ďalšie plusové body. Spolu sme
získali 365 bodov, štvrtáci 140.
Za odmenu sme dostali spolu so 4.A výlet do Kinderlandu. Ten sa uskutočnil
7. februára. Bolo tam super. Dobre sme
sa zabavili. Nechýbali všelijaké súťaže.
V jednej súperili chlapci proti dievčatám.
Vyhrali dievčatá a dostali kartičku, kde
bolo napísané 5D cinama. To bol vstup
do 5D kina, v ktorom sme si užili horskú dráhu. Vyzeralo to na nej, akoby
to bolo naozaj. Samozrejme sme všetci
vyskúšali jump zónu a fun zónu. Všetci
spokojní a plní zážitkov sme odchádzali
s presvedčením, že byť dobrý sa oplatí.
Na záver chcem povzbudiť aj ostatných žiakov, aby neváhali s konaním
dobra a boli aktívni. Aj keď sa objavia
nejaké tie zlé bodíky, netreba sa vzdávať, treba ich vymazať tými dobrými.
Mária Maslaňáková, 6 .A

ÚSMEV č. 1/2020 | 5
www.czssihelne.edupage.org | e-mail usmevczs@gmail.com

školský spravodaj

Na biblickom
KARNEVALE
Fašiangy začínajú od Troch kráľov
a končia deň pred Popolcovou stredou. Už od nepamäti boli obdobím
radosti, zábav a plesov.
Ich oslavy sa regionálne líšili, aj
keď sa vyskytovali aj spoločné črty.
Jednou takou bolo odievanie sa do masiek. Aj my sme tento čas zakončili
zábavou a maskami. Vo štvrtok 20.
februára sme sa „originálne nahodení“
vyšantili posledné vyučovacie hodiny
v telocvični.

Takto si siedmaci užívali karnevalovú
výhru

Žiaci 8. A, skvelí organizátori karnevalu. Predstavili sa ako kolektívna maska –discoguľa
Boh stvoril všetko okolo nás, preto
na karnevale nechýbali stromy, kvetiny,
zvieratká i ľudia rôznych povolaní a záľub.
Karnevalovú atmosféru navodili ôsmaci, ktorí už počas vyučovania všetkých
zvolávali na túto veľkú parádu. Všetci
spolu tvorili veľkú trblietavú diskoguľu
a svoju dobrú náladu rozdávali maskám
i počas ich prehliadky.
Zatiaľ čo na 1. stupni boli masky individuálne, na 2. stupni prevažovali masky
skupinové, do ktorých sa zapojili celé triedy. Tak to bolo aj u žiakov 7. A, 5.A a 5.B.
Siedmaci stvárnili maskovaním, odevom
i vlajkami rôzne národnosti. Nechýbal
Rus, Holanďanka, Afričania, Maďar, zastúpenie malo i Mexiko či Čína. Číňanke
samozrejme nesmelo chýbať rúško kvôli
coranavírusu. Zapojila sa aj pani učiteľka

Kutláková, triedna 7.A. Tá bola eskimáčkou. Nezaostávali ani piatacke triedne
učiteľky. Pani učiteľka Nováková viedla
tím potápačov a pani učiteľka Pitáková s 5.B triedou predstavovali emodži.
Tieto tri triedy boli za svoju nápaditosť
odmenené. Výhrou im boli spoločenské
hry, ktoré si teraz žiaci počas prestávok
užívajú.
Daniela Pindjaková, 5. B

Čo s voľným časom
Žiaci 5. B na hodinách literatúry takto nápadito dozdobili – zrecyklovali
staré ponožky a vytvorili z nich maňušky, s ktorými si zahrali divadielko.
Zopakovali si tak učivo o rozprávke,
o dramatickom umení. Pri ich výrobe
uplatnili svoju fantáziu a cibrili svoje
manuálne zručnosti.
Práve tie
mnohým
deťom
chýba
jú.
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Navliecť niť do ihly, prišiť gombík,
vyšiť niečo, robí dnešným deťom veľ
ký problém. Skúsme im preto počas
týchto dní s tým pomôcť.
Zrecyklujme staré ponožky, nepo
t rebnú
galantériu a vy
tvorme
si postavičky, ktoré
ná m
pomôžu
zahnať
nudu, zopakovať uči
vo, rozviť zručnosti,
zabaviť sa.
-red-

školský spravodaj

Elegantní piataci

Elegantne, farebne, historicky
Móda je tu od nepamäti. Už pravekí ľudia sa zahaľovali do rôznych koží
a kožušín. Vtedy ich odev nebol na okrasu ale na praktické využitie.
Kedysi bolo účelom oblečenia chrániť sa
pred chladom, dažďom. No postupom času
sa z praktickosti stala móda. Teraz majú
svetoznáme módne značky každý týždeň
novú kolekciu. Ľudia sa snažia byť čo naj
modernejšie oblečení, takže neraz nechajú
v obchodoch cez stovky eur. Móda sa začala
deliť na rôzne podskupiny (športovú, ele
gantnú) a v každom období mení svoje farby,
strihy, materiály.
Aj žiaci našej školy chceli vyjsť z bežnej
módnej všednosti, ktorú väčšinou tvoria
pohodlné rifle a mikiny. Dňa 17. februára
„sa nahodili“ elegantne. Chlapci v košeliach
doplnených motýlikom a dievčatá v šatôčkach
či sukničkách vyzerali naozaj vynikajúco.
Nasledujúci deň sa mali žiaci obliecť čo
najpestrejšie. Mnohí sa nebránili bláznivým
kombináciám, ktoré by si za iných okolnosti
neobliekli. Niektorí sa priznali, že vytiahli
také farebné kúsky zo svojho šatníka, ktoré

vôbec nenosia, lebo sú ťažko kombinovateľné
alebo sa im tá farba veľmi nepáči.
Oprášiť staršie „retro“ kúsky zo šatníka
mohli žiaci 19. februára. Tento deň ukázal,
ako sa móda opakuje. Opakujú sa strihy,
farby, vzory, materiály. Pekným a dobrým
príkladom boli šaty a kabát pani učiteľky
Bolibruchovej. Prišla medzi nás v šatách
po mame, ktoré majú okolo štyridsať rokov
a kabát štyridsaťpäť. Veru by ste nespoznali,
že nie sú aktuálne! Šaty vyzerali výborne
a samozrejme výborne v nich vyzerala aj
pani učiteľka.
Za všetky tieto aktivity mohli žiaci získavať
plusové body pre triedu. Najviac za historické
oblečenie získali druháci pod vedením pani
učiteľky Maslaňákovej. Tí stavili na šatky
a zahalili do nich svoje hlávky i ramená.
O tom, že šatka je naozaj cool, sa dočítate
v ďalšom článku.
Zuzana Vonšáková, 7. A

Zdravý životný štýl
Drogy sú veľkým problémom dnešných
detí. Už v teenegerskom veku majú
s nimi mnohí prvé skúsenosti a stávajú sa na nich závislí.
O hrozbe užívania drog nám prišli
porozprávať pracovníci z CPPP v Námestove. Na dvoch stretnutiach sme sa
dozvedeli, čo všetko patrí medzi drogy, ako sa prejavuje závislosť na nich,

kto nám môže pomôcť pri závislosti.
Prostredníctvom prednášky a skupinových úloh sme riešili rôzne problémové
úlohy. Spoločne sme prišli k záveru, že
je potrebné dodržiavať zdravý životný
štýl – dostatok spánku, zdravá strava,
dostatok pohybu a samozrejme žiadne
drogy a návykové látky. Samozrejme
ani tie, ktoré sú legálne, čiže dostupné
v predajniach.

Elegantná pani učiteľka
Bolibruchová v maminých
šatách a kabáte

• Vedeli ste, že najčastejšie používaná legálna droga je kofeín. Je to veľmi rozšírená
droga a táto prídavná látka sa nachádza
aj v potravinách. Len dve nevinné kávy
vás na nej môžu urobiť závislými.
• Ďalšou drogou je alkohol. Hoci sú
alkoholické nápoje vo väčšine krajín
legálne, ich predaj a používanie je často
obmedzované.
• Nikotín, obsiahnutý v cigaretách, je
taktiež vysoko návyková droga, ktorá
sa legálne používa na celom svete.
Eva Perveková 7. A
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Šatka – kedysi súčasť odevu
Súčasťou
Mala

odevu našich prastarých mám bola šatka.
nielen symbolický význam, bola aj ich
dáždnikom, klobúkom, slnečníkom,
kabátom, v neposlednom rade aj
krásnou ozdobou.
No na konci minulého storočia
sa z prúdu ženskej módy vytra
tila a dnes ju vnímame často
ako symbol inej kultúry či
niečo, čo nosia len staré
panie. No i to len na de
dinách. Šatky boli pritom
samozrejmou súčasťou
našej tradície. Asi ste V babkinej šatke …
pochopili, že hovorím Pôvodne sme sa chceli v šatkách odfotiť
o šatkách, ktorými si všetky, no vírus nás predbehol
vydaté ženy zakrývali
vlasy.
Šatky hýrili
všelijakými
V zmodernizovanej
farbami
forme sa vyskytujú prak
a vzormi
ticky dodnes. Zväčša ich
však nosíme ako doplnok
na krku.
Kedysi šatka signa
lizovala, že žena je už
vydatá. Dodnes nám
ostal zvyk, čepče
nie nevesty, kde
sa mladej panej
sníma z hlavy
vienok a uvia
že sa šatka.
Slobodné
a malé diev
čatá si šat
ky viazali
inak ako
vydaté.

Zbieraj vrchnáky a pomôž Martinovi
Možno ste nevedeli, že vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu
surovinu ako bežná plastová fľaša.
Čím viac škôl, firiem a organizácií
Priatelia, aj v našej škole beží zbierka z tetrapakov, tzn. mlieko, džúsy,
sa zapojí do zbierania, tým lepšie, plastových vrchnáčikov. Vhadzovať ich Acidko; vrchnáky z olejov.
pretože za nazbierané vrchnáčiky môžete do krabice na hlavnej chodbe.
je možné získať peniaze na nákup Výťažok by sme chceli použiť na kúpu Na niektorých fľašiach je tzv. cucátzdravotných pomôcok a samozrejme nového mechanického vozíka a potreb- ko s gumovým tesnením. To musíte
zlepšiť ekológiu.
ných pomôcok pre Maťa.
pred odovzdaním odstrániť.
Zbieranie uzáverov od PET fliaš
nie je na Slovensku žiadnou novinkou. Do zberu sa zapájajú jednotlivci,
celé rodiny, školy, obce, mestá, rôzne
organizácie, ale aj známe tváre.

Aké vrchnáky zbierať?
Zbierajú sa vrchnáky z PET fliaš alebo škatúľ od nápojov: minerálne vody ako Rajec, Fatra …; sladené nápoje,
čiže Kofola, Coca Cola…; • štuplíky
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Poteší nás, ak spolu s nami budete
vrchnáčiky zbierať a tým podporíte
dobrú vec.
:) Ďakujeme.
Monika Jurášová, 7.  A

školský spravodaj » tradície

Druháci so svojou pani učiteľkou Maslaňákovu v šatkách
V pôste sa nosili tmavé šatky bez
výrazných kvetov a tvarov. Počas roka
zas svetlé, kvetované, vzorované. Ženy
si ich ladili s oblečením.

v šatke každá „druhá – tretia hlava“.
Dnes sa s hlavou ozdobenou šatkou
stretneme len kde-tu.

V niektorých krajinách, hlavne
Za istý druh šatky môžeme považo moslimských, je však šatka stále veľ
vať aj „odevačky – vodževacky“, ktoré mi dôležitou súčasťou ženského odevu.
boli väčších rozmerov a ženy si nimi Ženy sa v nich vydávajú, chodia na kú
zakrývali ramená. Keď bola tuhá zima, paliská, nakupovať…, na verejnosti si
ju nesmú sňať dolu.
dávali si ich na hlavu.

Skladanie šatiek
na rúško

Najčastejšie je nám známa šatka –
Šatky sa líšili aj v jednotlivých re
giónoch. Niektoré mali strapce, osobitú hidžáb, zakrýva vlasy, krk, ale tvár je
výšivku, či spôsob, ako boli uviazané. odhalená. Inou formou je závoj pod
Kvalitou prevyšovali dnešné výrobky, názvom nikáb s úzkym otvorom pre
preto sa dedili z generácie na generáciu. oči. Ten možno vidieť v orientálnych
rozprávkach a nosí sa k nemu špeci
Ženy u nás veľmi obľubovali „štofky“. álny odev – abája. Všetci budete urči
Boli to šatky z príjemného materiálu, te poznať aj tmavé burky zakrývajúce
ktoré si ženy uväzovali pod krkom. S ta celé telo.
kým uviazaním chodili aj do spoločnos
ti. Keď bolo teplo, či doma v súkromí,
Takto zahalené ženy je vidieť čo
uviazali si ich za krkom. V našej obci raz častejšie už aj v našich uliciach
sa tradícia nosenia šatiek udržiava už vo väčších mestách. Nám sa to môže
málo. Nosia ich len staré panie – babky. zdať čudné, no nezabúdajme, že šatka
Šatku dnes nahradili čiapky. „Mladšie bola kedysi prirodzenou súčasťou hláv
ročníky“ sa v nich hanbia ukazovať našich prababičiek, babičiek. Aj ja si
na verejnosti. Je to veľmi pekne vidieť aj tú svoju pamätám iba v šatke.
v našom kostole. Keď ste sa ešte pred
Emma Kutláková, 9. B
pár rokmi pozreli zozadu do lavíc, bola
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Hviezdoslavov Kubín

Stihli sme odrecitovať
Od januára do marca sa v našej škole pravidelne konajú recitačné súťaže,
z ktorých víťazi postupujú na okresné kola do Námestova. Aj napriek nepriaznivej situácii s Covid-19 sa v škole stihli všetky uskutočniť.
Hviezdoslavov Kubín sa konal na po- zatvorením škôl kvôli coronavírusu. No
slednú chvíľu, 12. marca, tesne pred to, či a kedy bude aj okresné kolo, sa
zatiaľ nevie. Pôvodne bolo plánované
na 30. marca.
V januári sme začali recitovaním
povestí. Prvá súťaž v prednese slova
bola Šaliansky Maťko. V kategórii 6. –
7. ročníka sa na 1. mieste umiestnila
Alžbeta Romaňáková zo 6.A, v kategórii
4. – 5. sa na 1. mieste umiestnil Peter
Špigura z 5. B a v kategórii 2. – 3. skončila prvá Františka Grobarčíková z 3.A.
Druhá z recitačných súťaží prezentuje krásu rozprávky. Volá sa Rozprávkové
vretienko a má dve kategórie. V prvej,
1. – 4. ročník, si prvenstvo odniesla
Táňa Kolčáková a v 2. kategórii, 5. – 9.,
Emma Kutláková.
Hviezdoslavov Kubín patrí medzi
najvýznamnejšie a najstaršie recitačné súťaže. Pamätajú si ho naše mamy
i staré mamy. Tento rok sa konal jeho
66. ročník. Žiaci si môžu na recitovanie
vybrať poéziu alebo prózu, recituje sa
Rozprávkové vretienko. Zľava: Tatiana v troch kategóriách. V kategórii najKolčáková, 3.A a Emma Kutláková, 9.B
starších žiakov 7. – 9. ročníka sa na
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Šaliansky Maťko. Zľava: Peter Špigura
5.A, Alžbeta Romaňáková 6. A, Tatiana
Kolčáková 3.A, Františka Grobarčíková 3. A
1. mieste v próze umiestnila Kristína
Pindjáková zo 7. B a v poézii Bianka
Mácsodiová z 8. A.
Prvenstvo v 2. kategórii patrilo Anete
Pinjákovej zo 6. A. Tá recitovala poviedku. V poézii v tejto kategórii 5. – 6.
nebolo udelené 1. miesto. Kategóriu
najmladších tvorili žiaci 2. – 4. ročníka. Prózu tu najlepšie zvládol Nicolas
Vonšák z 2. A a poéziu Tatiana Kolčáková z 3. A.
Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň všetkých povzbudzujeme, aby to
nevzdávali a naplno sa zahryzli do literárnych textov. Nabudúce to môžete
byť práve vy, ktorí budete v ruke držať
diplom.
Nina Kolčáková, 7.  A

školský spravodaj

Našli sa najrýchlejší čitatelia
Marec je považovaný za mesiac knihy. Každoročne nám v tomto mesiaci pani učiteľ ky pripravujú rôzne
aktivity.
V tomto školskom roku sme sa rozhodli, že to tak trochu, my baby zo 7.A,
chytíme do vlastných rúk. Druhý marcový týždeň sme si teda pre žiakov 1.
– 5. ročníka pripravili aktivitu Hľadá
sa najrýchlejší čitateľ. Zúčastnení žiaci
mali počas minúty prečítať čo najviac
slov. Začali sme v pondelok prvákmi
a pokračovali do piatku, vtedy ju ukončili piataci. Čítalo sa počas veľkých
prestávok v knižnici. Zdalo sa však, že
súťaž pre hrozbu korony nestihneme.
Už v stredu sa totiž javilo, že do školy
nasledujúce dni nenastúpime. Týždeň
sme ukončili, a tak mohli v piatok čítať
aj piataci. Podarilo sa prečítať texty,
spočítať slová, vyhodnotiť, no nie vyhlásiť výsledky. Diplomy a ocenenia
čakajú na víťazov v škole. Budú im
udelené po návrate do školských lavíc.

NAJRÝCHLEJŠÍ ČITATELIA:
1. ročník – Kristínka Maslaňáková – 54 slov
2. ročník – Nicolas Vonšák – 157 slov
3. ročník – Tatiana Kolčáková – 182 slov
4. ročník – Sofia Rusnáková – 156 slov
5. ročník – Róbert Romaňák – 176 slov
Baby zo 7.  A

Medzinárodný deň materinského jazyka

Žiaci po krátkom rozhlasovom vysielaní mohli v školskej knižnici riešiť kvíz zameraný
na vývoj nášho jazyka.
Dňa 21. februára sme si pripomenuKofi Annan, bývalý tajomník OSN,
li Medzinárodný deň materinského povedal: „Materinský jazyk je unikátny
jazyka.
v tom, že každému novorodencovi sa ním
od narodenia vtláča pečať zaisťujúca
Veď práve vďaka nemu máme svoju osobitné videnie vecí. To sa v človeku Víťazky kvízu zo 7.  
B. Zľava Daniela
identitu. Jazyk je najsilnejší nástroj nemení ani po tom, ako sa naučí ďalšie Mlynarčíková, Marika Rusnáková. Žiaci
na zachovanie a rozvoj nášho hmotné- cudzie jazyky.“
7.B boli v tejto aktivite najaktívnejší, preto
ho a nehmotného kultúrneho dedičstva.
– red získali aj plusové body pre triedu.
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Deťom sa čítanie páči. Svedčí o tom aj ich veľká účasť v knižnici

SMELÝ ZAJKO – V EĽKÍ ČÍTAJÚ M A LÝM
Ja a moje kamarátky Monika a Nina
zo 7.  A sme sa rozhodli spestriť veľké prestávky pre deti z 1. stupňa. No
našej milej aktivite sa tešia aj žiaci
z 2. stupňa.

páčilo. S čítaním sme začali v novembri
a snažíme sa, aby sme si počas mesiaca pripravili jednu dve rozprávky.
Do konca školského roka tak chceme
žiakom predstaviť celú knihu. Veríme,
že ich postava Smelého Zajka natoľko
Počas veľkých prestávok im totiž zaujme, že si knihu prečítajú aj sami,
čítame rozprávky z knihy Smelý Za- prípadne siahnu po ďalšej časti Smelý
jko od Jozefa Cígera Hronského. Naše zajko v Afrike. Postava Smelého Zajka
čítanie je scénické, to znamená, že je deťom veľmi blízka. Tak ako my aj
každá z nás predstavuje určitú posta- on predstavuje tvora omylného, ktorý
vu z knihy, za ktorú rozpráva, koná. musí za svoje chyby pykať a snaží sa
Vytvorili sme si aj bábky – maňušky, ich napraviť.
Zuzana Vonšáková, 7.  A
javajky, a to sa malým žiakom náramne

Ako si štvrtáci
vyrobili búdky
Od pani učiteľky Novákovej sme dostali zaujímavú domácu úlohu. Mali
sme priniesť vtáčiu búdku.
Podmienkou bolo: „Búdka musí byť
vyrobená doma“. Žiaci zapojili do aktivity svojich rodičov, starších súrodencov
a popustili uzdu svojej fantázii. Priniesli
búdky vyrobené z kartónu, dreva, z fľaší,
z nápojov… Všetky boli krásne. S búdkami
sme sa odfotili, v žiackej nás za ne potešili
jednotky a niektoré skončia pripevnené
v školskej záhrade, aby splnili svoju úlohu – slúžili ako miesto oddychu, príbytku
a jedálne pre vtáčiky.
Viktória Maslaňáková 4.  A
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recept

Varíme s Úsmevom
PLNENÉ VAJÍČKA
Ahojte kuchári! Veľká noc je už tu
a samozrejme v našom časopise nesmie chýbať recept. Tento raz sme
náš recept bohužiaľ nestihli vyskúšať kvôli zúriacej epidémii, a tak
sme ho iba stiahli z internetu.
Chceli sme vám ponúknuť jednoduchý recept, ktorý pekne vyzerá
a mohli by ste ho ponúknuť kúpačom.
No vymysleli sme to takto: Napriek
tomu, že kúpači nebudú, neodolajte
a recept vyskúšajte vy. Vaše výtvory
a to či bola maškrta ozaj chutná, pošlite na našu mailovú adresu.
Naše dielka a názory uverejníme
v budúcom čísle.

Potrebujeme: natvrdo uvarené vajíčka,
maslo, horčicu, soľ, šunku (nemusí
byť), pažítka
Postup práce:

1. Vajíčka prerežeme na polovičky, žĺtka
dáme do misky a bielka na tácku, aby sme
ich nemuseli potom znovu prekladať.

Takže úsmevácky gmail: usmevczs@gmail.com

3. Šunku a pažítku si nadrobno pokrá- 5. Hotový krém dáme do cukrárskeho
jame a pridáme do rozdrvených vajíčok. vrecka a plníme ním rozrezané bielka.

2. Žĺtka poriadne podrvíme vareškou. 4. Pridáme maslo, soľ, horčicu a poriadne rozmiešame.
A tu je výsledok. Mňam.😊

– red
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
MILÍ ŽIACI, RODIČIA
A UČITELIA!
Opäť máme na našej škole súťaž SMS
– Starý Mobil Sem.
Je potrebné zbierať staré nefunkčné
mobily a môžete vyhrať nový tablet
alebo jednu zo 140 vylosovaných cien.
RECYKLÁCIOU MOBILOV
chránime našu planétu.
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Na lyžiach
K zime neodmysliteľne patria zimné
športy. Korčuľovanie, sánkovačka,
snowbordovanie a lyžovanie sú tie
najtypickejšie.
K niektorým, ako napríklad sánkovanie, netreba špeciálny výcvik, ide to
akosi samo. Horšie je to už s lyžovaním. Tu už treba ovládať určité pravidlá, a tie sme sa učili od 23. do 29.

januára na lyžiarskom výcviku, ktorý je
každoročne organizovaný pre žiakov 7.
ročníka. Možnosť príjemného zážitku
nám ponúkla SKI Krušetnica. Keďže
sme mali super učiteľov, skoro všetci
sme sa naučili krásne lyžovať.

na starosti pani učiteľka Kakačková.
Bolo skvelé vidieť, ako žiaci z druhej
a tretej skupiny napredujú a lyžovanie ich chytilo za srdce. Na lyžiach sa
začali cítiť ako v topánkach a užívali
si to, ako ich ovládajú.

Prvý deň sme sa podelili do skupín.
Prvú tvorili najlepší lyžiari. Vedeli krásne lyžovať, poznali veľa techník. Tých
mala na starosti pani učiteľka Bolibruchová. „Dvojky“ učil pán učiteľ Fider.
A úplných začiatočníkov – „trojky“, mala

Prialo nám aj počasie. Slniečko svietilo, mráz nebol veľký, nefúkalo a sneh
bol na lyžovanie výborný. Všetci sme
si dni na lyžiach užili. Škoda len, že
výcvik trval iba päť dní.
Monika Jurášová, 7.  A

veľmi zaujímavo riadene. Film, ktorý nám
organizátori predstavili boli projekty žiakov

rôznych škôl. Zaoberali sa v nich aj letom
na mesiac.
Daniela Pindjaková, 5. B

Planetárium
Planetárium je priestor, v ktorom sa
nad hlavami návštevníkov na strop premieta obraz nočnej hviezdnej oblohy.
Okrem hviezd sú premietané i ďalšie viditeľné telesá, planéty, Mesiac,
kométy, ale i denná hviezda Slnko.
Naša telocvičňa sa zmenila na takéto
planetárium. V jej strede vyrástol stan,
v ktorom si deti mohli pozrieť rôzne
náučne filmy o vesmíre. Pre každý ročník bola pripravená iná téma. Žiaci sa
tak mohli dozvedieť o vzniku Zeme, ako
sa vyvíjal život na Zemi, ako fungujú
hviezdy, planéty…
My žiaci 5. ročníka sme sa zoznámili
so slnečnou sústavou. Život na Zemi je
veľmi zaujímavý a krásny. Deň sa behom
chvíľky zmení na noc. Bez Slnka by sme
nemohli existovať. Všetko je to vo vesmíre
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Jar, snežienka, slnko, okno, kvet, veľká noc, fialky, strom, púpava, tráva, cencúlik,
sneh, húsenica, lienka, jahoda, špongia, hmyz, nanuky, ľad, papier, lampa,
lopúch, fľaša, jablko, tyč, elektrina, žuvačka, zeler, anténa, chata, rybka, losos,
mušľa, ovca, mráz, egreš, nôž, pes, krása, ryža, dom, únava, sila, oko, reč, muž,
necht, lyža, nos, žiť, kaz.
Riešenie:

Júlia Maslaňáková, Eva Pindiaková, 5. B
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