Sihelník
Číslo 3/2020

Ročník XXI.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Požehnané vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2021
vám prajú poslanci,
starosta obce
a všetci pracovníci
obecného úradu
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Vo vianočnom duchu
Keď sa dni stávajú tichšími a tmav‑
šími, často sa v živote práve vtedy
odohrávajú dôležité veci. Takto je to
aj v Advente. On je aj napriek nervóz‑
nej trme‑vrme, ktorá v týchto dňoch
panuje, zároveň aj časom vnútorné‑
ho zastavenia sa a nadýchnutia sa
– ach – aký to dar!

ohľade stretávame: ľudia a udalosti,
ktoré sme si predtým sotva všímali, sú
zrazu „nápadnejšie“. Tkvie to možno
v tom, že v tme vnímame život silnejšie
ako vo svetle.
Čas pred Vianocami a po nich nám
na nebi i v srdci daruje veľa hviezdnych hodín. Tak to bolo aj vtedy, keď
sa v Betleheme narodilo Božie Dieťa:
Dni od Pr vej adventnej nedele hviezda žiarila na nebi a premieňala
po Troch kráľov sú niečím výnimočným. srdcia ľudí, srdcia pastierov, mudrcov
Rytmus života sa spomaľuje, ľudia sú z Východu, srdcia Márie a Jozefa – a dopokojnejší, rozjímavejší a nechajú sa do- konca aj srdcia vola a osla…
tknúť svojich sŕdc. Pohľad smeruje skôr
Emeritný pápež Benedikt XVI. v jeddovnútra a na jednoduché veci bežného nej svojej adventnej úvahe hovorí, že
Pokračovanie na str. 2
života, s ktorými sa v mnohorakom
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všetkého, privolávalo sa Božie požehnanie.“ Tiež spomína: „Na zázrivských
kopaniciach otec pomazal každého
člena rodiny medom a vinšoval:
Dokončenie zo s.1
ťažké pristúpiť k skutočnému či zdan- Pane Bože, daj ti dobrej mysle, keď
možno povedať, že Advent je čas, v kto- livému nepriateľovi, podať mu ruku poblúdiš, cesty alebo chodníčky, aby
rom sa mobilizuje temer zabudnu- na zmierenie a poprosiť ho: „Priateľu, si prišiel na dobrú pamäť, tak ako včetá dobrota; ochota myslieť na toho odpusť!“ Koľkokrát sa priznávalo, že lička, čo tento med znášala, zašla až
druhého a poskytnúť mu konkrétne to bola pre niekoho najťažšia skúška do tretieho chotára, a vrátila sa nazad
znamenie dobroty. Napokon možno v roku, víťazstvo nad sebou samým. do svojho úľa.
povedať, že Advent je čas, v ktorom Potom už nasledovali tie pravé vianočné Nech aj tebe tak Pán Boh pomáha!“
ožije stará tradícia, aj v mnohých adventných piesňach, ktoré sa aj u nás
Aj keď sa veľa zmenilo v našom
uchovávajú. Z melódií a textov, ktoživote, mali by byť azda Vianoce aj
ré v nich nachádzame, aj do našich
v Sihelnom iné? S inými hodnotami?
V tento posvätný čas takmer všetci tučias preniká niečo jednoduché, niečo
z fantázie a radostnej sily viery našich
šíme, že sme plní túžby znova sa vydať
predkov, čo nás utešuje a povzbudzuje
na cestu, na ktorej, v duchu biblického,
k tomu, aby sme predsa len niečo so
nebudeme na skutky lásky voči iným
svojou vierou podnikli, veď ona nás
zabúdať, ale nechceme ani zanedbávať
môže uprostred aj veľmi ťažkých časov,
„svoj“ advent. Veď majú nastať Vianoce
ktoré prežívame, potešiť.
aj pre nás každého osobne. A tie sa
opravdivo neuskutočnia v chaotických
Táto hviezda milosti, múdrosti a lásaktivitách, ktoré sú tak typické pre
ky svieti o to jasnejšie, o čo tmavšia je
tieto dni: nákupy bez miery, nekonoc – nielen u proroka Izaiáša, ale aj
nečné upratovanie, plytvanie silami
u tých, ktorí sú na ceste ako „hľadači“
na nesprávnom mieste… Nepokúšajme
Boha: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie
sa znova, prosím, o reprízu Vianoc
veľké svetlo nad tými, čo bývajú v kraz minulých rokov: nič im nechýbalo,
jine tieňa smrti, zažiari svetlo“ (Iz 9, 1). chvíle, kvôli ktorým sa rodinní prísluš- len Boh v nich chýbal (!)
níci vracali aj veľmi zďaleka. Oravskí
Oravský rodák Anton Habovštiak si plátenníci prekonali dakedy aj tisícky
Prajem Vám a vyprosujem, milí obyna Vianoce spomína aj takto: V horno- kilometrov, len aby každý z nich si vatelia farnosti Sihelné, aby aj tohtooravských obciach pod Babou horou sa mohol zasadnúť pri štedrovečernom ročné vianočné sviatky, napriek všetvyžadovalo, aby v tento večer pristú- stole vedno s ostatnými.
kému čo prežívame, boli aj pod Babou
pili k stolu iba tí, čo nemali v dedine
horou snehobiele nielen v prírode, ale aj
Tak ako v iných rodinách, aj pri na- vo Vašich dušiach.
hnevníkov a čo sa ešte pred večerou
Viliam Judák, nitriansky biskup
pomerili. A vraj neraz bolo ukrutne šom stole sa žičilo zdravie i dostatok

Vo vianočnom duchu

Vianoce v minulosti a dnes
Vianoce. Pre väčšinu z nás patria
k najobľúbenejším dňom v roku.
Predstavujú čas oddychu, pokoja. Sú
časom, ktorého atmosféra nás poväčšine vytrhne z kolobehu bežného života.
Už len pomyslenie na Vianoce dokáže
vyčarovať úsmev na tvárach mnohých.
Ako ich vnímali ľudia v našej obci
pár rokov či desaťročí dozadu?
Koniec jesene prinášal výrazne predlžovanie noci a tmy. Ľudia si krátili
čas rozprávaním magických príbehov,
ktoré k Vianociam akosi odjakživa
patrili. Vo svojich príbytkoch stavali
podlaze a dodržiavali množstvo zákazov, ktoré Gody alebo Vianoce so
sebou prinášali. Na Štedrý deň mal byť
každý člen domácnosti lepšie oblečený
ako vo všedné dni. Všetko požičané
muselo byť do posledného dňa v roku

vrátené, pretože hospodárstvo muselo
vstúpiť do nového roka v kompletnosti.
Atmosféra Štedrého dňa prinášala veľa
magických praktík a niesla sa v duchu
povier. Deťom sa prízvukovalo, aby sa
učili dodržiavať pôst, a to nasledovne:
„Vv Viľijo džeči bijo, pod piec klado, ješ
ňedajo.“ V rodinách bolo tiež zvykom, že
otec pred večerou vinšoval celej rodine.
Deň Božieho narodenia prežívali v rodinnom kruhu. Ľudia sa nenavštevovali
ani nepracovali. Vinšovanie po domoch
pokračovalo nasledujúci deň, na svätého Štefana. Hneď ráno chodievali
do domácnosti pastieri, ktorí vinšovali
šťastné sviatky a bohatú úrodu. Koledníci nosili so sebou tzv. podlazek, ktorý
odovzdali gazdovi, a ten ho ešte v ten
deň umiestnil v maštali. Podlazek tam
zotrval celý rok až do sviatku Krista
Kráľa. V túto nedeľu ho mal gazda spáliť
a čakať na ďalších koledníkov.
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Vianoce našich predkov boli o rodine,
spolupráci, dobroprajnosti a oddychu.
Boli výnimočným časom vďačnosti
a lásky.
Aké sú Vianoce dnes?
Sú aj dnešné Vianoce synonymom sviatku rodiny, lásky a vďačnosti? A čo máme
urobiť preto, aby to tak skutočne bolo?
Netreba robiť veľa. Stačí len pokúsiť
sa objaviť tú podstatu, ktoré nadchádzajúce dni v sebe nesú. Pokúsme sa
oslobodiť od všetkého stresu a mnohého negatívneho, čo nám súčasná
doba so sebou prináša. Objavme kúzlo
Vianoc v ľuďoch okolo seba, vo svojich
rodinách, v prírode okolo nás. Vdychujme atmosféru týchto dní plnými
dúškami a nabime svoje pomyselné
baterky aj do našich ďalších možno
všedných dní. Nech sú Vianoce stále
rovnakými, výnimočnými – v minulosti aj dnes.
Katka Remešová
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
Uznesenia zo zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré
sa uskutočnilo dňa 25. 9. 2020 o 1530
hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Stanovisko kontrolóra k prvej úprave
rozpočtu Obce Sihelné na rok 2020
2. Polročná správa a vyhodnotenie
plánu kontrolnej činnosti od januára
do júna 2020
3. Prehľad a správy kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie II.
štvrťroka 2020
4. Stanovisko kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratnej
finančnej výpomoci vo výške 46 494 €
5. Zvolenie členov do rady školy pri
Materskej škole v Sihelnom – Mgr. Ľubomíra Nováková, Mgr. art. Peter Kolčák
6. Žiadosť obyvateľov o zhotovenie
nového vodovodného potrubia v časti
„Za dedinou“
7. Žiadosť Františka Chudiaka, Sihelné
453, o odkúpenie obecného pozemku

485, o predlženie nájomnej zmluvy
na jeden rok
9. Žiadosť Tomáša Grobarčíka, Sihelné
485, o prenájom bytu v bytovej jednotke
485 na jeden rok
10. Žiadosť Vladislava Sloku, Sihelné,
o prenájom bytu v bytovej jednotke
485 na jeden rok
11. Žiadosť Mgr. Viery Kozákovej, Sihelné 485, o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky za podmienky uhradenia
D. Ukladá:
nedoplatkov a podpisu dodatku ná1. Skontaktovať sa s Ing. Arch. Barčia- jomnej zmluvy, pri nesplnení týchto
kom ohľadom dokončenia Územného podmienok návrh na vysťahovanie
plánu obce Sihelné
12. Žiadosť pána Erika Kovalíčka, Sihel2. Pozisťovať možnosť fungovania né 409, o zriadenie prevádzky Potraviny
donáškovej služby v obci Sihelné pre
dôchodcov

E. Schvaľuje:
1. P rogra m rokova n ia obecného
zastupiteľstva
2. Prvú programovú úpravu rozpočtu
obce Sihelné na rok 2020
3. Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
poskytnutej Ministerstvom financií
Slovenskej republiky vo výške
46 494 € na výkon samosprávnych
pôsobnosti z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020
4. Žiadosť Antona Randiaka a Viery
Randiakovej, Sihelné 437, o odkúpenie
obecného pozemku
5. Žiadosť Márie Sušienkovej, Sihelné
215, o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky
6. Žiadosť Filipa Sušienku, Sihelné
215, o predlženie nájomnej zmluvy
na jeden rok
7. Žiadosť Michaely Brišákovej, Sihelné 215, o predlženie nájomnej zmluvy
na dva roky
8. Žiadosť Moniky Jurkyovej, Sihelné

13. Žiadosť pána Erika Kovalíčka, Sihelné 409, o schválenie otváracích
hodín v prevádzke Potraviny
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť Tomáša Bieľáka, Sihelné,
o prenájom nebytových priestorov v budove KD za účelom prevádzkovania
pohostinstva
2. Žiadosť Petry Gužiňákovej, Sihelné, o prenájom nebytových priestorov
v budove KD za účelom prevádzkovania
pohostinstva
Mgr. Ľubomír Piták,
starosta obce Sihelné

Zimná voda
Už ste sa niekedy zamysleli nad
tým, čo je to voda a prečo je pre nás
významná?
Voda je nevyhnutná pre život človeka, zvierat a rastlín. Bez nej by sme
nedokázali žiť. Preto by sme sa mali
o ňu starať a dbať aby bola čistá a aby
sa s ňou zbytočne neplytvalo.
Orava je známa tým, že tu máme bohaté zásoby pitnej vody. Aj
v našej dedine ich máme dosť. Prameň Zimná voda pramení v Hrádku
na vyšnom konci našej obce. V zime
tento prameň ešte ani raz nezamrzol,
v lete je poriadne studený. Prameň
je chránený dreveným prístreškom.
Tak ako sa všetko časom opotrebuje
a zničí bolo to aj v prípade tohto
prístrešku, ktorý vplyvom počasia
rokmi zhnil. Neostal však dlho nepovšimnutý. O jeho opravu sa pričinil
Matej Kovalíček.

Som veľmi rád, že miestnej mládeži
nie sú prírodné krásy našej obce
ľahostajné a chcú ich zachovávať pre
ďalšie generácie. Pokiaľ ho niekto
nezničí, určite poslúži ešte dlho.
Martin Kovalíček
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TESTOVANIE V NAŠEJ OBCI
Prvé kolo testovania na prítom‑
Druhé kolo prebiehalo v dňoch 31.
nosť ochorenia Covid 19 prebiehalo 10 – 1. 11. 2020. Za dva dni bolo otestovaných 1247 obyvateľov, z toho bolo
v dňoch 26. – 28. 10. 2020.
18 pozitívnych.
Spolu bolo otestovaných 1301 občanov,
Tretie kolo prebiehalo v dňoch 7. 11.
z toho bolo 90 pozitívnych.

– 8. 11. 2020. Spolu bolo otestovaných
1182 ľudí, z toho bolo 7 pozitívnych.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí
prispeli svojou činnosťou k pokojnému
priebehu testovania.
Ľ. Nováková

Rekonštrukcia
kotolní
V tomto roku sa v našej obci usku‑
točnila rekonštrukcia kotolní v kul‑
túrnom dome a v základnej škole.
Projekt riešil zmenu palivovej zá‑
kladne zdroja tepla z tuhých palív
na drevené pelety.
Primárny cieľ projektu bol
„Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym
tepelným príkonom 20 MW na báze
fosílnych palív.“
Rekonštrukcia kotolne priniesla a zvýšenie energetickej hospodárnosti
tiež zlepšenie energetickej efektívnosti budovy.
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Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.
Terézia Chudjáková
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PANDÉMIA A NAŠI OBČANIA: Niektorým rapídne
zmenila život, iných sa ani nedotkla
Pandémia a naši občania: Niektorým
rapídne zmenila život, iných sa ani
nedotkla.
Boli sme takí slobodní. Pracovali sme,
cestovali, chodili do školy. Jednoducho
sme robili bežné veci. Až kým neprišiel
COVID-19. A všetko bežné bolo zrazu
preč. Už nemôžeme žiť naše životy ako
doteraz. Už ich nemôžeme napĺňať tak,
ako sme boli zvyknutí. Kríza, ktorá sa
nás všetkých dotkla, nás zároveň aj
spojila. Každý z nás ju však prežíva inak.
Pandémia je náročná, ale treba si uvedomiť, že všetko sa deje pre niečo. Je
len na nás, či čas strávený izolovaní
v domácnosti prežijeme produktívne.
Žijeme v dobe, kedy sme z každej strany obklopení technológiami, netrpíme
núdzou o rôzne online kurzy. Virtuálny
svet nemusí vždy znamenať zlo, pokiaľ
nedovolíme našej myslí, aby mu prepadla.

začala báť aj ja, a hlavne som sa bála,
aby som nenakazila ľudí okolo seba. Bolo
hrozné, keď k nám do ambulancie prišli
choré ženy a absolútne neriešili, že môžu
byť pozitívne na Covid-19. Nebrali ohľad
na personál ani na ostatné pacientky.
Desila nás predstava, že ak bude celý
personál nakazený, nezostane nám nič
iné ,len nastúpiť do služby,“ opisuje situáciu zdravotná sestra Kristína.

Dôchodkyňu Margitu sa koronakríza
veľmi nedotkla.
„Som na dôchodku, takže som doma,
ako som bola aj pred pandémiou. Ale
chýba nám kostol, socializácia, stretávanie sa s dôchodcami. A samozrejme,
máme strach zo samotnej choroby, ale
snažíme sa chrániť najviac ako vieme.“

Pandémia otriasla aj podnikateľským
prostredím a pociťuje to aj kozmetička
Jednoduché to počas pandémie nemajú (anonym). „Líčenie úplne zaniklo. Na čisani na akademickej pôde.
tenie pletí chodí už len 10% zákazníčok
Pani učiteľka Kristína sa musela po- a ženy sa naučili žiť bez gélových nechpasovať s viacerými ťažkosťami. „Som tov. Je to náročné obdobie, ale zdravie je
učiteľkou prvého ročníka a spolu so prvoradé. Aj preto som dúfala, že pred
žiakmi sme sa museli prispôsobovať Vianocami bude opäť testovanie a mônovému online vyučovaniu. Musím pri- žeme si byť istí, že k nám budú chodiť
znať, že to bolo pre mňa veľmi náročné. len zákazníci s negatívnym testom.“
Nebolo jednoduché naučiť prváčikov
Študentka Dominika opisuje ako jej
písať cez kameru.
Žiaci mali často problémy s pri- pandémia zmenila život:
pojením a chýbal im osobný kontakt. „Pandémia dosť zmenila môj bežný štuAko sa pandémia dotkla našich
Po návrate do školy sme sa so žiakmi dentský život. Okrem toho, že mi chýba
občanov?
museli opätovne vrátiť k preberaným sociálny kontakt, sme si asi všetci
„V prvej vlne som to absolútne neriešila, písmenkám. Bolo to určite náročné aj museli veľmi rýchlo zvyknúť na online
zdalo sa mi to byť ešte ďaleko. Ako keby pre rodičov, ale boli veľmi nápomocní. priestor, ktorý pre nás dovtedy nebol
Tento čas nám ukázal, ako veľmi je bežný. Nemyslím si, že sme ukrátení
sa nás to ani netýkalo. Neskôr sa začala
situácia zhoršovať. Ľudia v mojom okolí, potrebný priamy kontakt žiaka a učite- o viac informácií, práve naopak, pev mojej práci ,začali byť pozitívne testo- ľa. O to viac si teraz vážim, že sa opäť dagógovia dávajú do toho maximum.“
vaní aj so silnejšími príznakmi. Nebolo môžeme stretávať v škole a prežívať
Nikola Pindjáková
mi všetko jedno. Samozrejme, som sa všetky úspechy žiakov naživo.“
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Október – „MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“
Staroba. Je prirodzenou súčasťou
nášho života. Pre väčšinu seniorov
je tou najočarujúcejšou etapou.
Staroba prichádza pomaly, ale isto.
Odchod do dôchodku ale vôbec neznamená koniec aktívneho sociálneho
života. Práve naopak. Je vynikajúce, že
naše babičky a dedkovia chytili druhý
dych a socializujú sa. Stretávajú sa
v klube dôchodcov, chodia na výlety,

SČ Í TA N I E
obyvateľov
15. 2. 2021 – 31. 3. 2021 Obyvateľ
sa elektronicky sčíta sám.
Po prvýkrát výlučne elektronicky
– sám, na kontaktnom mieste ale‑
bo s asistovanou službou.
V našej obci – kontaktné miesto
– zasadačka obecného úradu
Sihelné.
Základné informácie
Povinnosť sčítať sa vyplnením
sčítacieho formulára majú všetci
obyvatelia Slovenskej republiky.
Pre účely sčítania sa obyvateľom
rozumie každý, kto má v Slovenskej
republike trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa
zároveň rozumie aj občan Európskej
únie, ktorý má na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt.
Z a nepl noletého oby vateľa
a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť
vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo
štvrtka 31. decembra 2020 na piatok
1. januára 2021.
Sčítanie obyvateľov prebehne
v dobe od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021. Obyvateľ bude mať
na sčítanie sa šesť kalendárnych
týždňov.
Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.
Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.
Vyplňte sčítací formulár na www.
scitanie.sk alebo cez mobilnú
aplikáciu.

či rôzne kultúrne akcie a svoj čas
využívajú produktívne.
Práve október, ktorý je mesiacom
úcty k starším, nám pripomína, že si
máme našich starších občanov uctiť.
Je mnoho prejavov, ako im vyjadriť spolupatričnosť a tým najjednoduchším je
pozdrav, ktorý poteší nejedného z nás.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu
pandémie sa naši seniori nemohli zúčastniť na programe, ktorý si pre nich

každoročne pripravuje obec i škola,
a tak im obec poslala do svojich teplých domov aspoň darčekové balíčky.
Veríme, že sme im aspoň takto vyjadrili,
ako nám na nich záleží.
Úctu majme na vedomí stále, nielen počas mesiaca október. Starším
vďačíme za mnoho. Bez nich by sme
tu ani neboli.
Nikola Pindjáková

Kúsok leta
Prvý augustový týždeň strávilo 60
detí v erkotábore v Novoti.
Aj keď počasie nebolo veľmi príjemné,
zažili sme spolu krásne chvíle naplnené smiechom, radosťou, množstvom
aktivít, ktoré rozvíjali našu kreativitu,
tvorivosť, odhalili naše schopnosti
a dary. Zažili sme jazdu vláčikom
v Oravskej Lesnej. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o lese, o tom ako sa
oň starať čo, ho ohrozuje, o zvieratách,
ktorým poskytuje domov… Na záver
nášho putovania náučným chodníkom
nás čakala opekačka. To však nebol
koniec zážitkov. Čakala nás návšteva
farmy. Asi nikto z nás nezabudne
na chytanie statného capka, dojenie kráv a ochutnávku skvelého syra.
Jednou z najzaujímavejších aktivít

bolo predstavenie svojej skupinky
ako rozprávkových bytostí. Deti museli vo svojej hre použiť rôzne slová:
zrnko, pazucha, gitara, vifonka, káva…
Netrpezlivo sme čakali na deň, kedy
objavíme poklad. Tento rok sme sa
stali „detektívmi“. Každá skupinka
ukryla poklad inej skupiny a vytvorila
mapku, podľa ktorej ho mohli objaviť.
Túto úlohu sa podarilo splniť všetkým
deťom napriek tomu, že pátranie sa
dialo, keď už slniečko dávno zapadlo
za hory.
No a čo by to bol za tábor bez nočnej
hry? Aby sme prekonali strach z nočného lesa, posilňovali sme svoju dôveru
v božiu ochranu počas svätých omší,
za čo patrí vďaka nášmu skvelému
duchovnému otcovi Patrikovi Ondášovi.
Martina Brezoňáková

Činnosť rodičovskej rady pri CZŠ
sv. apoštola Pavla v Sihelnom
v školskom roku 2019/2020
VÝKONNÝ VÝBOR
Predseda: Mária Maslaňáková
Tajomník: Paulína Fernezová
Hospodár: Monika Gužiňáková
Zástupcovia triedných kolektívov:
Masla ňá ková Má r ia, Chudjá ková Katarína, Gužiňáková Monika,
Grižáková Beáta, Chudjáková Monika, Vonšáková Monika, Brandisová
Eva, Brandisová Kristína, Vonšáková
Martina, Rusnáková Eva, Gabrielová
Miriam, Fernezová Paulína, Kolčáková Andrea, Teleláková Gabriela,
Vonšáková Zuzana.
Hospodárenie
Príjem: 1 495 €
Zostatok: 1 034, 72 €
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Výdavky v školskom roku 2019/2020
Súťaž: 440,93 €
Erko ples: 33,19 €
Mikuláš: 256,80 €
Maškarný ples: 154,40 €
Členské škola: 50 €
Knihy odmeny: 256,43 €
Adventné vence: 111,49 €
Knihy 2 – 4 roč. učebnice: 90 €
Protidrogový vlak 9. roč.: 214,50 €
Spolu výdavky: 1 607,74 €
Zisk adventné vence: 237,50 €
Zostatok: 1 159,48 €
Všetkým členom Rodičovskej rady,
vedeniu školy ďakujem za spoluprácu
a za obetu, ktorú priniesli v prospech
našich detí.
Monika Gužiňáková

záujmy

Činnosť klubu Jednoty dôchodcov
Naše členky potešili návštevou zranené kamarátky z klubu.
Ani tento rok na nás nezabudol
svätý Mikuláš. Navštívil každého člena
a obdaroval nás balíčkami.

Prajeme všetkým spoluobčanom pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa
lásky, porozumenia a hojnosť Božích
milostí do nového roku 2021.
Janka Fernezová

Obdobie po našej odpustovej sláv‑
nosti bolo ťažké. Prežívali sme ho
s očakávaním, čo prinesie nasle‑
dujúci deň. Snažili sme sa pomôcť
s nákupmi tým, ktorí to potrebovali.
Ako každý rok, aj teraz sme mali
naplánovaný jesenný kúpeľný pobyt,
ktorý sa, žiaľ, kvôli koronaopatreniam
neuskutočnil.
Pred prvou adventnou nedeľou sme
sa podieľali na výzdobe adventného
venca pred kostolom. Niektoré šikovné
a zručné žienky zhotovili zvončeky
na vianočný stromček, ktorý bude počas
vianočného obdobia žiariť pri oltári.
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farnosť povýšenia svätého kríža sihelné

Červená streda
Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr‑
piacej Cirkvi aj tento rok pozvala
pripojiť sa k podujatiu pod názvom
„Červená streda“, ktorá sa uskutočni‑
la 25. novembra 2020.

Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista
a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať.
V tento deň sa večer rozsvietili rôzne
verejné objekty i kostoly na celom svete
načerveno, čo je farba mučeníkov.
Pripojili sme v tento deň svoje modNa svete žije 300 miliónov kresťanov, litby a skutky lásky za prenasledovaktorí sú prenasledovaní, diskrimino- ných kresťanov. V našej diecéze, so
vaní alebo trpia existenčnou núdzou. súhlasom diecézneho administrátora,

sa na znak solidarity vysvietil načerveno katedrálny chrám sv. Martina
v Spišskej Kapitule. Rovnako aj Bazilika
Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Aj naša farnosť sa
pripojila k iniciatíve „Červená streda“
vysvietením kostola načerveno. Zároveň
Vás pozývame k modlitbám a skutkom
lásky za prenasledovaných kresťanov.

Čo mi prináša pokoj do môjho života?
Vo svete, kde stres, napätie, zhon
rastie, pokoj je nesmierne dôležitý.
Každý po ňom túži, ale málokto vie,
ako ho v uponáhľanom živote získať.
Veda, technika sa vyvíja, no doteraz
nebol nájdený žiadny liek pre nedostatok vnútorného pokoja. Často sa
stáva, že ľudia sú v dobrom finančnom
a zdravotnom stave, no nemajú pokoj.
Tento fakt dokazuje, že pokoj nezávisí
od vonkajších podmienok alebo od akéhokoľvek vedeckého alebo technického pokroku. Pokoj pochádza z nášho

vnútra. Nie je to niečo, čo možno nájsť
len na Himalájach. Je dosiahnuteľný
tu a teraz, nech ste kdekoľvek, bez
ohľadu na vaše vonkajšie okolnosti,
pretože je to vnútorný stav. Ako vieme, že sme dosiahli pokoj vo vnútri?
Prejavuje sa, keď úzkosť, stres, obavy,
strach, duševný a emocionálny nepokoj,
nervozita a netrpezlivosť zmizne. Je to
stav, ktorý prináša šťastie, toleranciu,
vnútornú rovnováhu a sebakontrolu.
Ako si udržať stav pokoja? V poslednej
dobe pribúda veľmi veľa psychológov, motivátorov, koučov na duševné

8 | Sihelník 3/2020
www.obecsihelne.sk | e-mail ousihelne@orava.sk

zdravie. Často nájdeme manuály ako
dosiahnuť pokoj. No taktiež s narastajúcimi profesionálmi pribúdajú aj prípady mladých ľudí, ktorí trpia depresiami,
úzkosťami, nespavosťou. Jednoducho
nemajú pokoj v duši.
Podľa môjho názoru pokoj získame
tak, že sa uspokojíme s tým čo máme.
V skutočnosti to nie je málo. Rodina, viera, možnosť študovať, priatelia,
zdravie. Tešme sa z maličkostí, a tak
dosiahneme pokoj vo svojom živote.
Terézia Chudjáková

zdravie

Bojovníci proti vírusom: TRINÁSŤ BYLINIEK
Bylinky majú čarovnú moc. Už od pradávna ich ľudia používali na liečenie rôznych ochorení. Ich konzumáciou môžete
predísť civilizačným chorobám, zbavíte
sa stresu a zlepšíte náladu. To však ani
zďaleka nie je všetko. Niektoré z nich
majú antivírusové vlastnosti.
1. Oregano je populárna bylina známa
svojimi liečivými vlastnosťami. Obsahuje
karvakrol, ktorý má antivírusové vlastnosti.
Oreganový olej je skvelým bojovníkom
proti norovírusom. Ide o vírusy, ktoré sú
extrémne infekčné, vyvolávajú akútne
gastroenteritídy, ochorenia tráviaceho
traktu a žalúdočné chrípky. Ukázalo sa
tiež, že oreganový olej a karvakrol zatočia
s vírusom herpes simplex typu 1, rotavírusom, ktorý je častou príčinou hnačky
u dojčiat a detí. Rovnako pomáha pri
liečení respiračných ochorení.
2. Šalvia je aromatická bylina, ktorá sa v tradičnej
medicíne používa na liečenie vírusových infekcií. Používa sa nielen ako liečivo,
ale aj korenina. Šalvia obsahuje fytoestrogény, ktoré
v tele pôsobia ako náhrada
hormónov. Nachádzajú sa
v nej vitamíny A, B, C, E
a K, betakarotén, luteín,
minerály a iné dôležité látky. Dôležitou
súčasťou sú flavonoidy, ktoré majú protizápalové a antioxidačné účinky, posilňujú
imunitný systém. Saponíny, ktoré šalvia
obsahuje, chránia pred vírusmi, zlepšujú
krvný obeh a znižujú cholesterol.
3. Bazalka Táto aromatická
bylina obsahuje esenciálne oleje, polyfenoly a flavanoidy, ktoré sú zdraviu
prospešné. Jej konzumácia
zlepšuje imunitu a tým pomáha v boji proti vírusovým
infekciám. Zatočí s herpetickým vírusom, hepatitídou
B a enterovírusom, ktorý
spôsobuje zápal črevného
traktu. Extrakt z bazalky dokáže telo zbaviť
škodlivín a voľných radikálov. Je známym
antioxidantom, podporuje trávenie, bojuje
proti nafukovaniu, používa sa pri liečení
áft, zápalov ďasien a hrdla.
4. Fenikel Pravidelná konzumácia čaju, alebo jedál,
v ktorých je pridaný fenikel, pomáha pri mnohých
zdravotných problémoch.

Posilňuje imunitný systém a zrýchľuje metabolizmus. Feniklové semiačka sú bohaté
na vitamín C, takže pôsobia antioxidačne
a antimikróbne. Používa sa pri liečení
nádchy, bronchitídy, pretože uvoľňuje
hlieny a prečisťuje dýchacie cesty.
5. Cesnak je populárnym prírodným
pomocníkom na cel ý r a d o c h o r e n í,
vrátane vírusových
infekcií. Pôsobí ako
prírodné antibiotikum, zatočí s chrípkou typu A a B a prechladnutím. Má silné
antibakteriálne a antivírusové účinky. Je
dokázané, že pomáha znižovať hladinu
cholesterolu. Konzumáciou surového cesnaku vyženiete parazity von z tela.
6. Medovka Najznámejšia je vo forme čaju. Listy
z nej majú citrusovú arómu,
chutí lahodne. Medovka obsahuje flavonoidy, ktoré
majú antioxidačné účinky,
chránia bunky pred oxidáciou a pôsobením voľných
radikálov. Využíva sa ako
prírodné analgetikum a pozitívne pôsobí pri tráviacich
ťažkostiach. Pôsobí ako sedatívum, zlepšuje pamäť, upokojuje. Má antihistamínové
a antivirotické účinky. Pitie čaju z medovky
pomáha pri nadúvaní, plynatosti a črevných problémoch.

stres, očisťuje telo od baktérií a dokáže
omladiť bunky.
9. Echinacea je krásna kvetina veľmi podobná margarétke. Mnoho častí rastliny
vrátane jej k vetov, listov
a koreňov sa používa ako
prírodné liečivo. Posilňuje
imunitu a zatočí s vírusmi.
Pôsobí priaznivo pri infekciách dýchacích ciest, kožných
ochoreniach, má protirakovinové účinky. Konzumácia
zvyšuje produkciu bielych krviniek v tele,
ktoré pomáhajú odolávať virózam a bakteriálnym infekciám.
10. Baza čierna Z kvetov
bazy čiernej sa pripravuje
odvar, ktorý je vhodný pri
liečení nachladnutia, žalúdočných a žlčníkových
problémoch, plynatosti, či
migréne. Plody sú výborným
zdrojom vitamínov a konzumovať ich môžu aj ľudia,
ktorí trpia cukrovkou. Má
protizápalové účinky, používa sa pri bolesti kĺbov, popáleninách.
11. Š k o r i c a
sa používa
v tradičnej
čínskej medicíne po stáročia. Je veľmi
silným prírodným antibiotikom, pôsobí protizápalovo,
posilňuje imunitu. Znižuje hladinu zlého
cholesterolu a triglyceridov. Pomáha pri
liečení artritídy, arteriosklerózy, dokonca
sa využíva pri gynekologických problémoch.

7. Mäta pieporná Je známe,
že mäta pieporná má silné
antivírusové vlastnosti a bežne
sa pridáva do čajov a tinktúr
určených na prirodzenú liečbu
vírusových infekcií. Čaj z mäty
pomáha pri nadúvaní a žalúdočných kŕčoch, podporuje
trávenie. Je účinným liekom
proti kašľu, používa sa aj pri
liečbe nádchy.

12. Kozinec má významné imunitné, antivírusové a antibakteriálne vlastnosti.
Pomáha upraviť krvný tlak a funkciu pečene. Podporuje tvorbu svalovej hmoty,
zlepšuje činnosť nadobličiek.

8. Rozmarín sa často používa pri varení, ale má
tiež terapeutické využitie,
pretože obsahuje množstvo
rastlinných zlúčenín vrátane kyseliny oleanolovej.
Jeho konzumácia znižuje
hladinu cukru v krvi. Obsahuje antioxidanty vrátane
flavonoidov a polyfenolov.
Bojuje proti zápalom, zosilňuje tok krvi, pomáha znížiť

13. Zázvor patrí medzi najzdravšie koreniny na svete.
Je nabit ý živinami, ktoré
blahodarne pôsobia na telo.
Posilňuje imunitný systém,
odkysľuje organizmus a znižuje hladinu cholesterolu
v krvi. Má silné protizápalové
a antioxidačné účinky. Je
skvelým liekom pri pálení
záhy, nadúvaní a plynatosti.
Zmierňuje žalúdočné nevoľnosti.
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krásy obce

Anna Kuráková

Vendelin Kurak

Vendelin Kurak

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA
Tento rok sa zapojili do súťaže štyri d. 549, Vendelína Kuráka a Veroniky
rodiny. Všetci dostanú od obce hod‑ Tokárovej č. d. 443.
notné ceny, ktoré určite využijú pri
skrášľovaní svojich záhrad.
Gratulujeme a vyzývame všetkých,
Do súťaže sa zapojili: rodina Anny aby sa zapojili do ďalšieho ročníka.
Ľ. Nováková
Ďjubekovej č. d. 125, Anny Kurákovej č.
Vendelin Kurak

Anna Ďjubeková

Anna Kuráková
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Veronika Tokárová

Anna Ďjubeková

Vendelin Kurak

Anna Ďjubeková

vzdelanie / šport / zaujímavosti

MATERSKÁ ŠKOLA – DRUHÝ DOMOV
Aj tento školský rok sa v septembri
otvorili brány materskej školy pre
naše najmenšie deti.
Materskú školu v Sihelnom navštevuje 93 detí. Tie sú rozdelené do piatich
tried, pričom dve triedy navštevujú deti
predškolského veku. Ostatné deti sú
rozdelené podľa veku do ďalších troch
tried. V roku 2020 prebehla kolaudácia
nadstavby materskej školy a od septembra tohto roku sa jedna trieda a spálňa
presťahovala do nových priestorov. Tie
vznikli v rámci projektu Rozšírenie
kapacity materskej školy v obci Sihelné.
Novovzniknuté priestory sú vybavené
novým nábytkom a zariadením, ktoré
sa postupne dopĺňa. Deti majú radosť
aj z menšieho ihriska, ktoré bolo vybudované priamo pred budovou škôlky.
Aj keď situácia, ktorú nám priniesla pandémia Covid-19 nie je ľahká,
vďaka zodpovedným rodičom a pani

učiteľkám, dodržiavajúcim protiepidemické opatrenia, môžeme navštevovať
naše predškolské zariadenie. Ak nám to
počasie dovoľuje, organizujeme deťom
veľa aktivít vo vonkajších priestoroch.
Deti tak trávia dostatok času na čerstvom vzduchu. V mesiaci december
bola pre deti pripravená návšteva sv.
Mikuláša, ktorá sa kvôli mimoriadnej

Futbal

situácii na Slovensku, konala v obmedzenom režime. Ani táto skutočnosť
však neubrala na detskej úprimnej
radosti zo stretnutia s Mikulášom. Deti
sa svedomito pripravili a pre Mikuláša si nachystali pesničky, básničky.
O blížiacich sa sviatkoch svedčia aj
nástenky, ktoré sa tematicky približujú
Vianociam.
Kvôli vzniknutej situácii sa tento
rok vo škôlke nemohla organizovať
ani vianočná besiedka, ktorá má dlhú
tradíciu. Veríme však, že prežijeme príjemné a pokojné sviatky tak, aby sme
sa mohli stretnúť znova v novom roku.

dobe. V jesennej časti utŕžili jednu
prehru a jednu remízu, v ostatných
zápasoch boli víťazmi. V nekompletnej
Futbalovú jeseň v našej obci hodno‑ tabuľke figurujú na 3. mieste. Tiež im
tím ako úspešnú. Hoci sme museli treba dohrať jeden zápas.
zo súťaže odhlásiť dorast kvôli níz‑
Preto Vám celý kolektív materskej
Neodohraté zápasy z jesennej časti školy praje, aby ste strávili milostiplné
kemu počtu hráčov, žiaci a dospelí
získali dobré výsledky.
sa budú dohrávať v jarnej časti. Dú- a požehnané sviatky v kruhu svojej
fame, že nám koronakríza umožní rodiny.
V družstve žiakov je veľa nováčikov, sezónu dohrať a byť úspešní. Ďakujem
Pani učiteľky Silvia, Adriána
ktorých ťahajú starší a skúsenejší hráči. všetkým hráčom, ktorí reprezentujú
V tabuľke stoja na peknom 6. mieste, aj obec, a verím, že sa nám i naďalej
keď im chýba jeden neodohratý zápas. bude dariť. Vďaka patrí aj všetkým
Družstvo dospelých má za sebou našim fanúšikom.
Fernéza Martin
najúspešnejšiu časť sezóny po dlhej
Keď sa list drží v mesiaci október
na stromoch pevne, znamená to
ŽIACI (celkom 10 družstiev)
krutú zimu.
P. č. Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
Keď v októbri prídu tuhé mrazy,
1. TJ Oravan Rabča
8
6
0
2
40:11
18
v januári zima málo nás omrazí.
2. TJ Novoť
7
5
2
0
29:10
17

Pranostiky

3.
4.
5.
6.

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7
8
7
7

5
4
2
2

1
0
1
1

1
4
4
4

18:9
18:21
19:23
17:28

16
12
7
7

Ak prvý sneh padne na blato,
bude celá zima plná blata, ale ak
na mráz, očakávajme bohatý rok.

DOSPELÍ
Klub
Z
FC Barón Námestovo
9
TJ Diamond Lomná
9
OŠK Sihelné
8
Telovýchovná jednota Veličná
9
OŠK Lokca
9
Športový klub Bziny
9
TJ Družstevník Vasiľov
9
TJ Tatran Krušetnica
9
TJ Družstevník Sedliacka Dubová
8
TJ Družstevník Ťapešovo
9

V
9
7
6
4
3
3
3
2
2
2

R
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0

P
0
1
1
4
5
5
6
6
6
7

Skóre
51:11
26:12
26:10
19:20
21:23
22:25
11:36
16:36
15:24
9:19

B
27
22
19
13
10
10
9
7
6
6

Keď je december studený, je vždy
s úrodným rokom spojený.

Obecný šport. Klub Oravská Polhora
OŠK Hruštín
ŠK Beňadovo
OŠK Sihelné

Keď začiatkom novembra sneží,
máva ten sneh výšku veží.

Zelené Vianoce – biela Veľká noc.
Dážď, keď nesie január, neteší sa
hospodár.
Keď je január studený a mrazivý,
poľu a ľuďom je priaznivý.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva
na slnci, tak sa v marci bude
vyhrievať na peci.
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PODNIKATELIA,
ŽIVNOSTNÍCI,
SPOLUOBČANIA!
Chcete dať o sebe vedieť?
CHCETE INFORMOVAŤ
o svojich aktivitách?
Využite bezplatnú inzerciu v našich
novinách.
OZNAM, INZERÁT,
treba zaslať na email obce.
Vaše ponuky, inzeráty budú
uverejnené v ďalšom čísle Sihelníka.
Na situáciu ohľadom šírenia nebezpečnej nákazy reaguje aj poetka
Andrea Ágg. Napísala báseň s názvom Muselo to prísť a zverejnila ju
na svojej stránke na sociálnej sieti.
MUSELO TO PRÍSŤ
Niečo už muselo prísť,
aby sme sa prestali hrýzť.
Nákupy bezodné,
v noci a aj vo dne.
Lyžiarske zájazdy,
život len za jazdy.
Koncerty, eventy,
kde si v tom celom Ty?

JUBILANTI
SIHELNÉ
Jubilanti 60 rokov:
Anna Tomašáková, Juraj
Grobarčík, František Lašťák,
Jozef Brandis, Jozef Vonšák,
Anton Bubliak, Janka Bubliaková, Milan Kornhauser,
Jozef Juritiak, Dušan Brandys,
Ľubomír Mazurák, Mária Fernezová, Roman Brezoňák, Jozef
Ďubašák, Marta Grižáková,
Stanislav Pindiak, Anna Pindiaková, Mária Kovalíčková,
Jozef Skurčák, Jozef Bielak,
František Kozák, Juraj Gužiňák, Veronika Brezoniaková
Jubilanti 70 rokov:
Ján Brezoňák, Jozef Brezoňák,
Roman Ferneza, Margita
Grižáková, Ján Chudiak, Ján
Kozák, Margita Kohutiarová, Pavlína Mačincová,
Anton Mačinec, Vendelín
Maslaňák, Karol Vnenčák
Jubilanti 80 rokov:
Ján Grobarčík, Anton Mlynarčík,
Jana Perveková, Anton Sivoň,
Mária Sivoňová, Anton Vnenčák
Jubilanti 90 rokov:
Pavlína Ďubašáková

Človek sa stráca,
teraz to spláca.

Koláče deťom peč,

Bude to fuška,
zohnať si rúška.

Vyhni sa ponorke,

A čo ťa podnieti?
Percento obetí?

Bohu sa prihovor,

Za múrmi dverí,
žime si v mieri.

Úbohý, celkom slabý,

Prázdne sú ulice,
ber knihu z police.

Potrvá zopár dní,

Uprac si celý dom,
debatuj s priateľom.

Zem to už nezniesla,

hudbou si srdce lieč.
zatvor sa v komôrke.
priznaj, že si len tvor.
modlitbou baterky nabi.
kým sa nám vyjasní.
stojíme bez hesla.

Zahľaď sa do očí,
srdce ti poskočí.

Poznáme kódy,

Porýľuj záhradu,
udržuj náladu.

Porazme netvora,

čo vyšli z módy?
heslo je POKORA.

EVIDENCIA OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov obce Sihelné
k 8. 12. 2020
je 2 179
Prisťahovaní: .......................... 10
Narodené deti: ......................... 40
Odsťahovaní: ........................... 22
Zomrelí: .................................... 9

PLÁNOVANÉ
AKCIE V ROKU 2021
13. 2. 2021 Prechod sihelnian-		
skym chotárom
30. 4. 2021 Stavanie mája,
májová veselica
9. 5. 2021 Deň matiek a otcov
18. 7. 2021 Folklórne slávnosti
pod Pilskom a Babou
horou
29. 8. 2021 Slávnosť sv. Huberta
14. 9. 2021 Odpust – Povýšenie
sv. kríža
28. 10. 2021 Deň dôchodcov
18. 12. 2021 Vianočné trhy

DETI NARODENÉ ROKU
2020 V OBCI SIHELNÉ:
Klaudia Košútová, Marko
Bejdák, Zuzana Furgaláková, Karolína Grižáková,
Olívia Gužiňák, Viktor
Maslaňák, Kamila Jončáková, Richard Genšiniak, Ema Kozáková,
Dávid Rusnák, Dávid Kurjak, Alex
Chudiak, Anna Maslaňáková, Tomáš Vronka, Laura Sivková, Júlia
Tropeková, Karolína Brnčalová,
Mária Kolčáková, Nela Brezoňáková, Lenka Vorčáková, Matilda
Grobarčíková, Šimon Gužík, Filip
Vnenčák, Michaela Kubeková,
Natália Kurťáková, Barbora
Fronzová, Olívia Kornhauserová, Martin Rajniak, Martin
Matušňák, Rebeka Vonšáková,
Klára Gužiňáková, Rebeka Madleňáková, Dorota Odumorková,
Michal Ferneza, Amália Murínová,
Martin Kovalíček, Hana Fernizová, Adela Maslaňáková, Magdaléna Gabrielová, Ján Rusnák
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Časopis žiakov C
DNES PROSIŤ ŤA CHCEM
Dnes prosiť Ťa chcem, Pane,
za Nový rok, čo nastane.
Nech ľudia k sebe sú milší,
nech pokoj a mier je v duši.
Dnes prosiť Ťa chcem, Pane,
za našich rodičov, čo máme.
Nech im dobre zdravie slúži,
veď po ňom každý z nich tak túži.
Dnes prosiť Ťa chcem, Pane,
za nás mladých, za naše dlane.
Nech vzťahy, slová, úprimné sú,
nech v sebe klam a faloš nenesú.

Sárka Mačincová, 1. A

Dnes prosiť Ťa chcem, Pane,
za moje srdce, nech nie je chladné.
Nech dokážem odpustiť častejšie,
nech úsmevy rozdávam
vrúcnejšie.
Dnes prosiť Ťa chcem, Pane,
nech už rúško dole dáme.
Nech voľne sa smieme nadýchnuť,
podať ruku, objať sa, stretnúť.
Dnes prosiť Ťa chcem, Pane,
„za maličkosti“, ktoré
nám sú odobrané.
Za školu, voľnosť, stretnutia,
bez strachu z cudzieho kýchnutia.
Dnes prosiť Ťa chcem, Pane,
nech už odložíme zbrane.
Nech vážime si pokoj, mier,
nech Tvoje meno
nezmizne nám z pier.
Karin Stašová, 8. B
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Mikuláš tento rok navštívil aj
dištančne učiace sa deti

so svätým Mikulášom. Ten nezabudol
ani na nás doma sa učiacich a navštívil
nás. Joj, ale sme sa potešili!
Žurnalistky z 8. A
Prišiel Mikuláš

ADVENT – čas
očakávania
Adventné obdobie je vymedzené štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiška. Predstavuje tiež obdobie
duchovnej prípravy na Vianoce, čas
očakávania narodenia Stvoriteľa.
Slovo advent pochádza z latinského
„adventus“ a znamená totiž príchod.
Tohtoročný advent je spájaný aj
s inými očakávaniami. Svet sa zmieta
v pandémii, s ktorou sú spojené rôzne
obmedzenia.
Ľudia očakávajú, čo prinesú ďalšie
dni, čo prinesie nová vakcína, o ktorej sa všade toľko hovorí. Mnohí ľudia
tohtoročný advent prežívajú práve preto

intenzívnejšie – v modlitbách a s vierou,
že narodenie Krista, prinesie tomuto
svetu slobodu, zdravie a pokoj. Veríme
a modlíme sa za to aj my, žiaci našej školy.
Aj keď sa naše školské spoločenstvo
rozdelilo na dve skupiny – žiakov 1.
– 4., ktorí navštevujú školu a 5. – 9.,
ktorí sa učia dištančne, držíme spolu.
Sledujeme, čo sa v škole deje a snažíme
sa zapájať do aktivít aspoň na diaľku.

Výzdoba školy

Jednou z takých aktivít sú aj schody k Ježiškovi, ktoré treba „vydláždiť“
dobrými skutkami. Mladší žiaci svoje dobré skutky predkladajú Ježiškovi
na chodbe, no dobré skutky sa snažíme
činiť i my doma. Aj naše izbičky zdobia
adventné vence, pri ktorých sa spolu
s rodinami modlievame, tak ako sa
modlia „jednaštyrkári“ pred vyučovaním. Obdobie adventu sa spája aj
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Schody k Ježiškovi z našich dobrých skutkov

zo školy

„EUCHARISTIA – moja diaľnica do neba.“
Carlo Acutis
Blahoslavený Carlo Acutis bol mladý taliansky rímskokatolícky laik.
Narodil sa 3. mája 1991 v Londýne.
Jeho rodičia Andrej Acutis, Antonia
Salzano pracovali v Londýne, ale krátko po narodení Carla sa presťahovali
do Milána v Taliansku.
K prvému svätému prijímaniu pristúpil už vo svojich siedmich rokoch
života a 24. 5. 2003 v Miláne prijal sviatosť birmovania. Modlieval sa ruženec,
týždenne sa spovedal a pri každej sv.
omši sa modlil pred svätostánkom.
Vedelo sa o ňom, že má veľký záujem
o počítače. Školské roky prežil v Miláne pod vedením jezuitov. Za vzor
mu slúžili títo: sv. František z Assisi,
sv. František a Hyacinta Martoví, sv.
Dominik Savio, sv. Alojz Gonzaga, sv.
Tarzícius a sv. Bernadeta Soubirousová. Známy je tým, že dokumentoval
Eucharistické zázraky z celého sveta
a publikoval ich na webovej stránke,
ktorú sám vytvoril v mesiacoch pred
smrťou na leukémiu. Bol známy svojou
veselosťou a počítačovými zručnosťami, ale aj úctou k Eucharistii, ktorá sa

stala hlavnou témou jeho života. Zomrel
12. 10. 2006 v nemocnici v Monze pri
Miláne vo veku iba 15 rokov na leukémiu. Svoju chorobu a utrpenie obetoval
za celú Cirkev a pápeža Benedikta XVI.
Dňa 13. mája 2013, na sviatok Panny
Márie Fatimskej, sa začala v Miláne

za prítomnosti milánskeho kardinála
Angela Scolu diecézna fáza procesu
blahorečenia Carla Acutisa, ktorá trvala do roku 2016. Tým získal titul
Služobník Boží. 5. júla 2018 v rámci
rímskej fázy procesu mu bol pápežom
priznaný titul Ctihodný.
Dňa 21. februára 2020 pápež František podpísal dekrét Kongregácie pre
kauzy svätých v Ríme, ktorý potvrdzuje zázrak na príhovor Carla Acutisa,
čím sa umožnilo začať s prípravami
na samotnú slávnosť beatifikácie.
Slávnosť blahorečenia Carla Acutisa
sa uskutočnila 10. 10 2020 v Bazilike
sv. Františka v Assisi, ktorej predsedal
kardinál Agostino Valiini, pápežský
legát pre Baziliku sv. Františka a Baziliku Panny Márie Anjelskej v Assisi.
Pri oltári bola vystavená relikvia srdca
v relikviári, na ktorom boli vyryté
slová Carla: „Eucharistia – moja diaľnica do neba.“
Pápež František v beatifikačnom
dekréte určil 12. október ako výročný
deň smrti Carla Acutisa, za deň jeho
liturgickej spomienky v Katolíckej
cirkvi. Tento deň sme si pripomenuli
aj my v škole nástenkou na hlavnej
chodbe.
Nina Kolčáková, 8. A

Ruženec je kráľovná všetkých pobožností
Ruženec je po svätej omši najúčinnejší prostriedok ako môžeme
pomáhať ľuďom a dušiam v očistci.
Modlitba ruženca denne vyslobodzuje veľa ľudí, ktorí by inak museli ešte veľa trpieť.
Pápež Lev X. hovorí, že sv. ruženec
Svätej Panny Márie je ako múr k zastaveniu nešťastí. Svätý Páter Pio o ruženci
hovorí: ,,Keď ho nosíš pri sebe, Satana
bolí hlava. Keď ho používaš, on padá.
A keď vidí, ako sa ho modlíš, omdlieva.“

A čo znamená sv. ruženec pre mňa?
Modliť sa svätý ruženec je ako pozerať
si album s fotkami z Ježišovho života.
Sadnúť si k Máriiným nohám
a rozjímať s ňou o tom,
ako Ježiša počala, porodila, bála sa oňho. Ako
pri ňom stála celý život.
Uvažovať nad bolesťou
jej materinského srdca,
keď ho sprevádzala
na krížovej ceste
a videla ho umierať. No tiež to
znamená,
prežívať
s Máriou
radosť zo
zmŕtvychvstania Ježiša, až po jej vzatie
do neba a korunovanie.
Keď vezmeme ruženec do svojich
rúk, môžeme tak pridať k Máriiným
fotkám, tie naše fotky z nášho života.
Veselé, smutné. A veriť, že Mária ich
predloží svojmu milovanému Synovi.

S touto krásnou modlitbou sa aj naši
žiaci spojili v mesiaci október- mesiaci
svätého ruženca – a prosili Pannu Máriu, aby vstúpila do našich
životov a sprevádzala nás
tou našou „krížovou
cestou.“
Desiatkom z neho sme celý mesiac
začínali vyučovanie
a 19. októbra sme
sa celá škola zapojili
do projektu
Milión detí
sa modlí
ruženec.
Verím, že väčšina z nás však tejto modlitbe venuje svoj čas aj počas
celého roka a nielen v októbri.
Preto
„oroduj za nás, Panna Mária,
Matka posvätného ruženca“.
Karin Stašová, 8. B
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Odpusty tried
po koroňácky

5. A a sv. František

Každá naša trieda dostane už
v prvom ročníku svojho triedneho
patróna, ku ktorému sa prihovára
a modlí.
Deti ho prosia o pomoc pri písomkách a jeho obraz majú celých deväť
rokov zavesený na stene triedy. Na sviatok patróna má potom celá trieda odpust. Prežívajú ho duchovne, svätou
spoveďou, účasťou na svätej omši
i zábavne. Zábavnú časť tvoria rôzne
hry, maškrtenie – agapé, výletíky…
Tento rok sa kvôli korone veľa vecí
obmedzilo. Jedno z obmedzení, zákaz
podujatí mimo školy, nám zasiahlo aj
naše každoročne slávenie triednych
odpustov. Tohtoročné sa teda líšili
od tých predošlých. Keďže sú obmedzené aj omše, odpust sa musel zaobísť
bez tradičnej svätej omše. Žiakov to
neodradilo a svätú omšu nahradili

Páter Pio oroduje za 6. A

4. A odpustovala na sviatok sv. Martina v kaplnke

modlitbami a tento sviatočný deň si
užívali naplo. Trieda 6. A má triedneho patróna Pátra Pia. Tento sviatok
slávili 23.septembra. Začali Korunkou
Božieho milosrdenstva v naše školskej
kaplnke. Pozreli si animovaný film
o ťažkom živote Pátra Pia a nakoniec
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sa vydali opiecť si slaninku či klobásku do neďalekého lesíka. Dňa 30.
septembra slávila triedny odpust trieda
8. B. V tento deň slávi sviatok svätý
Hieroným. Je patrónom prekladateľov,
pretože prekladal sväté písmo. Ôsmaci
mali miesto celej svätej omše bohoslužbu slova v kaplnke, ranné chvály
a na záver litánie k sv. Hieronymovi .
Následne boli celý deň vo svojej triede,
kde sa hrali hry. Odpust ukončili pizzou. Žiaci 5. A mali odpust 5.októbra.
Oslavovali svojho patróna sv. Františka. Okrem modlitby bolo úlohou detí
vypracovať kvízy o svätcovi, kreslili
udalosti z jeho života, hrali sa hry
a na záver bola pizza – agapé.
Po októbrových pandemických opatreniach ostali v škole žiaci 1. stupňa.
Štvrtáci pani učiteľky Kakačkovej tak
oslávili svoj odpust 11. novembra v deň
sviatku svätého Martina. Deň strávili
v kaplnke, kde prosili svojho patróna
o milosti a potom sa zabávali rôznymi
hrami. V novom kalendárnom roku
pokračujeme. Veríme však, že už bez
takých prísnych opatrení.
Kristína Pindjáková, 8. B

zo školy

Od Šimona Vronku

Pre našich starkých

Október je mesiac venovaný starkým. V minulých rokoch bolo pravidlom, že sme si ich láskavosť,
skúsenosti a dobrotu uctili pekným
programom, ktorý sme pre nich pripravili a v kultúrnom dome predstavili na znak poďakovania.
Tento rok je iný. Starkých nemôžeme
navštevovať, hrať sa s nimi a tráviť toľko času ako predtým, pretože sú veľmi
ohrozenou skupinou v tejto neľahkej
corona dobe. Žiaci 3.B, motivovaní literárnou ukážkou Ohňostroj pre deduška,
im preto vytvorili krásne pozdravy.
Aspoň tak im chceli pripomenúť, ako
ich majú radi, ako im na nich záleží.
-red-

Vilko Gabriel pri výrobe pozdravu

…a tu je Vilko s krásnym pozdravom. Starkí
sa veľmi potešili

Lukáš Staš vytvoril pre starkých
takéto srdiečko
Pozdravy Dominiky Grobarčíkovej

Dominika Grobarčíková
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6. B

Oblečení v bielom
Posledný septembrový deň sme sa
opäť vybrali do školy celí v bielom.
Bol totiž Svetový deň mlieka.
Jeho dôležitosť na zdravie človeka
sme si bielym oblečením pripomenuli
prvýkrát vlani. Vtedy tento deň sprevádzali aj rôzne iné akcie a aktivity,

pri ktorých sa deti mohli voľne pohybovať po škole, riešiť kvízy. Tento rok
je iný. Keďže aktivity, pri ktorých sa
deti z iných tried môžu stretávať, sú
zakázané, deti si túto dôležitú súčasť
jedálnička pripomenuli mliečnou desiatou a bielym outfitom.
Eva Perveková, 8. A

Záložka do knihy spája školy
Podarilo sa! Ešte predtým ako 26.
septembra nastúpili žiaci na dištančnú formu vzdelávania, stihli
vyrobiť a zaslať záložky do knihy
pre svojich kamarátov do školy vo
Vrábľoch.
Táto škola im totiž bola pridelená
ako partnerská škola v 11. ročníku tejto
česko-slovenskej aktivity. Do projektu
sa zapojilo 130 našich žiakov. Tí tvorili záložky na tému: Radosť z čítania
ukrytá vo veršoch básní a v próze.

Menší žiaci z 1. – 4. sa už dnes tešia
zo záložiek od detí z Vráblí, no tí starší sa z nich budú tešiť až po nástupe
do školy, zrejme až v novom roku.
Tento milý projekt, prostredníctvom
ktorého môžeme spoznať nové školy
a kamarátov organizuje Slovenská
pedagogická knižnica v Bratislave
v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Naša škola sa doň
pravidelne a rada zapája.
Eva Perveková, 8. A

Záložky našich žiakov
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Kristián Maslaňák, 4. B

Záložky do knihy z Vráblí

literárna tvorba

Reťazová
modlitba
Pandémia koronavírusu nás
všetkých zasiahla. Každého
obmedzila v niečo inom. Či
už dospelých v práci, mládež
v škole, deti v stretávaní sa
s kamarátmi, na erku …
Miesto púšťania šarkanov,
opekačiek, chrumkovačiek,
hier museli erkári sedieť
doma a nudiť sa.
Počas tejto krízy je však
potrebne rozvíjať aj duchovnú
stránku, udržiavať dobrý vzťah
s Bohom, modliť sa.
Za odvrátenie tejto pandémie vznikla aj modlitba. Poznáme ju z kostolov z vysielania TV Lux, Lumen. Koho
iného by sme mohli prosiť o pomoc,
ak nie našu patrónku Slovenska,
Sedembolestnú Pannu Máriu? V tejto modlitbe prosíme o ochranu nás
všetkých a skoré zastavenie pandémie.
My, dievčatá z Erka, sme sa rozhodli
vymyslieť aktivitu, ktorá deti namotivuje k jej modleniu a pomôže zastaviť
pandémiu. Cez všetko zle by sa malo
prejsť spolu s priateľmi, a preto aj táto
aktivita nadväzuje na jednotu a spája
nás tým najkrajším darom od Boha,
teda modlitbou. Vymysleli sme teda
s deťmi v škole reťazovú modlitbu.
Deti sme rozdelili do skupín podľa
tried a každá mala jednu vetu z tejto modlitby. Keď žiaci dokončili svoj
úsek, posunuli modlitbu ďalej. Všetky
časti modlitby sme natočili a potom
nám kamarátka, čo sa vyzná v spracovaní videí tieto kúsočky pozliepala
do výsledného celku. Ako to dopadlo,
môžete nájsť na facebookovej stránke
ErkoSihelné.
Kristína
Pindjáková, Karin Stašová, 8. B

Deti pri výrobe videomodlitby

Lilienka Rajniaková, 1. B
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Naše NAJ
NAJ…
…

Zo Sihelného do Ameriky
Pre nás, súčasnú mládež, je akési samozrejmé, že chceme a môžeme cestovať po celom svete. Mnohí si plánujú,
že po skončení štúdií navštívia tú či inú krajinu, spoznajú jej zvyky, budú v nej pracovať. Väčšina z nás už teraz
navštívila viacero krajín, z ktorých si priniesla množstvo pekných spomienok.
Cestovanie dnes je rýchle a pohodlné. Situácia spojená s cestovaním
však nie vždy bola taká priaznivá.
V období komunizmu sa mohlo
cestovať len do socialistických krajín.
Na vycestovanie bolo potrebné vybaviť množstvo podkladov. Tí, ktorí mali
šťastie, emigrovali. No svoje rodiny už

potom až do roku 1989 nemohli navštíviť.
Medzi vojnami a po druhej svetovej vojne však ľudia cestovali hlavne
za prácou.
Tu bola bieda a práve Amerika predstavovala pre tunajších ľudí vidinu lepšieho
života. Mnohí odišli natrvalo a zostali pre
krajanov len v spomienkach a na fotkách,

ktoré z Ameriky posielali. Niektorí sa
vrátili späť, kúpili si tu pole, postavili
domy.
Po osudoch takýchto dobrodruhov,
ktorí cestovali i celé mesiace, aby sa
dostali do bohatej Ameriky pátrali
aj naši žiaci na hodinách dejepisu.
Pozrite sa, čo sa dozvedeli.
-red-

Vysťahovalectvo v našej rodine
Často sa doma rozprávame o tom,
ako sa žilo kedysi. Radi chodievame k našej babke a počúvame starodávne historky.
Aj prababka Karolínka rada rozprávala o svojom detstve. Na začiatku
20. storočia bola v našej obci bieda,
chudoba.
Tieto neprajné, zlé časy ovplyvnili neskôr aj vojnové udalosti. Keďže
rodiny boli mnohodetné, otcovia boli
nútení vycestovať za prácou do sveta,
za zárobkami do Ameriky.
No za informáciami o vysťahovalectve sme museli zájsť za vzdialenými
príbuznými. O predkoch, ktorí odišli

za prácou do Ameriky, nám ochotne
porozprával bratranec nášho dedka
Ignác Bjelák z Končiny a tiež strýko
nášho dedka Pavol Ferneza, ktorý je
babkin sused.
Strýko Paľo spomína na Jozefa Fernezu, ktorý bol pradedkom nášho dedka
Karola. Pred 1. svetovou vojnou odišiel
do Ameriky na zárobky. Podarilo sa
mu zarobiť si peknú korunku a vrátil sa domov. Za tieto ťažko zarobené
peniaze si kúpil pozemky v Končine,
na ktorých potom gazdoval.
Z rodiny našej prababky Karolíny
Fernezovej, ktorá sa volala za slobodna Bjeľaková, odišli do Ameriky

Sihelčania v Amerike
do Ameriky, aby mohli uživiť svoje
rodiny.

Mária Fernézová s Jánom Gurom st.
na návšteve u Žofie Mačincovej

Volám sa Matej Jašák. A chcem
vám napísať pár slov o predkoch
rodiny, ktorí museli odísť do práce

Medzi mužmi bol aj brat manžela
mojej pra..pra..babky Anny Fernezovej,
rodenej Pienčákovej, Ján Ferneza. Asi
po roku vybavil pozvanie do Ameriky
sestre mojej pra..pra ..prababky Márií
Pienčákovej, kde už zostali spolu a aj
sa tam zosobášili a vychovali 7 detí.
Nebol ani v Amerike ľahký život. On
pracoval v továrni a jeho manželka
bola domáca, starala sa o deti. Keď
deti vyrástli, tak tiež začala pracovať
a zamestnala sa v apateke, u nás sa
hovorí lekáreň. Po dlhšej dobe prišli
navštíviť aj Sihelné, ale neviem presne,
v ktorom roku to bolo. Pre tetu z Ameriky bolo veľkým prekvapením, ako
sa tu zmenil život k lepšiemu od tých
čias, čo odišli. Vravela, že je tu druhá
Amerika.

8 | ÚSMEV č. 3/2020
www.czssihelne.edupage.org | e-mail usmevczs@gmail.com

za prácou až traja ľudia, ako spomína
ujek Ignác:
Mária Bjeľaková – bola to sestra
dedkovej babky, odišla za prácou
do Ameriky. Istý čas odtiaľ aj písala
listy, no potom sa odmlčala a v rodine
nemali o nej žiadne informácie.
Anton Bjeľák – manželku mal od Trnavy. Usadil sa v New Yorku. Tam prišiel o nohu. Mal 3 dcéry, o jednej z nich
sa vie, že bola narodená v roku 1909.
Do Ameriky, konkrétne do Chicaga, odišiel aj Pavol Bjeľák, ktorý
mal manželku z Oravského Veselého
a mali spolu jednu dcéru.
Spracovali: Alžbeta Romaňáková, 7.A,
Róbert Romaňák 6.B, Tomáš Hajdučák 8.A

Potom navštívila Sihelné ešte
jedenkrát, ale to bolo aj posledný.
Toľko viem z rozprávania maminej
tety Margity Ďubašákovej.
Matej Jašák, 6. A

Teta Mária v modrých šatách s kvetom
so svojimi dcérami | Dokončenie » » »

príbehy z dejín obce
Na fotografii sú moji prastarí
rodičia Jagelkovci.
Po prvej svetovej vojne odišli
za prácou do Ameriky.
Doma nechali môjho pradedka,
o ktorého sa starala jeho babka.
V Poľsku nastúpili na vlak a cestovali
smerom k Baltskému moru. Tam potom nastúpili na loď. V USA pracovali
na farme. Tam sa im narodila dcéra
Júlia. Odfotili sa tam a fotku poslali
na Slovensko.
O štyri roky sa vrátili späť. Za peniaze, ktoré v Amerike zarobili si
kúpili v Rabči pozemok.
No po troch rokoch na Slovensku
sa vrátili späť do Ameriky a navždy
tam zostali.
Samuel Chudjak, 6. B

Strýko môjho dedka tiež
emigroval do Ameriky.
Mal chuť pracovať, no tu bola
po vojne ťažká situácia a prácu si
nevedel nájsť.
Na Orave nebol
žiadny priemysel
a čo sa dopestovalo alebo vychovalo
v maštali, muselo
ísť štátu na kontigenty. Po dedinách
chodili vtedy ľudia a robili nábor
na prácu v Amerike. Sľubovali dobré
mzdy, prácu v baniach, v hutníctve.
Nahovoriť sa teda dal aj strýko Anton. Cestoval tam niekoľko dní vlakmi
i na lodi.

a z dcéry právnička. Na Slovensko prišiel iba raz s celou rodinou. Potom už
chodil len s manželkou. Povedal, že
na Slovensko by sa už nevrátil. Vraj
pred pätnástimi rokmi bola situácia
v Amerike lepšia ako tu. Posledných
desať rokov sme však už o ňom nepočuli. Tento príbeh viem z rozprávania
môjho dedka.
Tibor Somsedík, 6. A

Hneď som spozornel. Volá sa
Jozef Vonšák a narodil sa 1957, je
to spolužiak našej tety Marienky.
Keď ukončil základnú školu, odišiel
za prácou do Čiech. Odišiel s kamarátom P. Butorom, ale z Čiech
sa nevrátil.
Utiekol do Nemecka, kde strávil deväť mesiacov v utečeneckom
tábore, kde sa naučil jazyk. Prišla
tam jedna farmárka, ktorá ich zobrala do Ameriky, kde pracoval vo
výskumnom ústave pre zvieratá ako
pomocník.
Babka vravievala, že ujná Guľačka
často plakala, lebo nevedela či je
živý. Má päť súrodencov.
Teraz žije v FORDDODGE v AJOWE,
je ženatý a má dve deti. Aj moja
mama spomína na udalosť, keď sa
po 16 rokoch vrátil pozrieť Sihelné,
Slovensko.

Zamestnal sa v oceliarstve, býval
v podnájme s viacerými chlapmi so Slovenska. Práca to bola omnoho náročnejšia než doma na poli. Po niekoľkoročnej
drine si však našporil na kúpu pôdy
a postavil si dom. Spoznal dievčinu –
Američanku a zosobášil sa s ňou. Mali
spolu dve deti. Zo syna sa stal lekár

Moja mama spomína na tetu z Ameriky takto:
„Pani Mária Pienčáková bola tetou
mojej mamy.
Na Slovensko prišla na návštevu v roku 1978. Lietadlom prišla

Rád chodievam k babke. Často
nám rozpráva príbehy, ktoré sa
stali dávno predtým, ako som sa
narodil. Rozprávala nám príbeh
o chlapcovi, ktorý žije v Amerike
a vraj to bol jej sused.

Pripravila mu veľký plagát s nadpisom WELCOME. Bolo vtedy veľa
plaču, ale už do šťastia.
Slovensko navštívil ešte trikrát.
S láskou spomína na rodný kraj.
Samuel Chudjak st. 6. A

do Prahy a tam si zapožičali auto,
na ktorom prišli tu.
Vravela, že tu je Amerika, že sa tu
veľa zmenilo. Ponavštevovala všetkých
príbuzných a nám deťom rozdávala

štvorfarebné perá. To bola na tú dobu
veľká rarita, také tu neboli. Pamätám,
že jej syn bol veľmi pracovitý. Zatiaľčo
sa ona rozprávala so starým otcom,
on rúbal drevo na podpalku.“
Peter Pilátik, 9. A
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vyrabáme s úsmevom

Prinášame Ježiškovi dary
Nikdy nikto múdry z neba nespadol
a v živote sa treba veľa učiť. To platí
od nepamäti.
Koľko len stojí námahy, kým sa dieťa
naučí chodiť, kým rozprávať, čítať,
písať....
No tieto nadobudnuté zručnosti,
vedomosti a trpezlivosť si nemôžeme
nechávať len pre seba.
Treba ich neustále rozvíjať a posúvať
ďalej.
Vtedy sa z nich stáva Boží dar.
Na hodine technickej výchovy sme
aj my, siedmaci, nadobudli jednu novú
zručnosť. Naučili sme sa robiť syr. Darček,
ktorý malému Ježiškovi priniesli pastieri k jasliam. A aby sme neboli sebeckí,
posúvame naše zručnosti a jeho výrobu
k vám domov.
K jeho výrobe potrebujeme mlieko,
syridlo, teplú vodu.

Mlieko sme si kúpili v automate.
Skladovali sme ho v chladničke, potom
sme ho na hodine vybrali, dali do hrnca
a zohriali na potrebnú teplotu. Teplotu
sme merali potravinárskym teplomerom,
mlieko sme ohriali na 33,2°C. Môžeme
ho zohriať tak do 35 stupňov. Doma teplotu meriame prstom, mierne ohriatie
mlieka. Potom mlieko dáme z pece preč
a vlejeme doň syridlo. Dáme ho na malú
lyžičku, čakáme, čo to s mliekom urobí.
Stane sa z neho rôsol, ktorý prekrojíme
na malé kocky a zalejeme horúcou vodou,
premiešame scedíme. Na cedenie použijeme vhodnú tkaninu alebo sitko, ktoré
musí byť hustejšie, aby nám syr neodišiel.
Necháme odkvapkať. Náš spolužiak ho
stláčal. Potom syr namočíme do slanej
vody. V škole sme to však nerobili, pretože
hodina je krátka, ale zjesť sme ho stihli.
Bol naozaj chutný, vyskúšajte teda i vy
vyrobiť Jezuliatku kúsok syra.
Ester Pitáková, Aneta Pindjáková, 7.A
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tvorba

Dianka Kormančíková, 1. A

Nelka Vonšáková, 3. A

Františka Grobarčíková, 4. A

Karinka Mlynarčíková, 2. B
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tvorba / zo školy

NA SLOVÍČKO
so psychologičkou

V pondelok 19. októbra prišla
do našej školy pani psychologička z Námestova.
Naša trieda (8.A) strávila prvé 2 hodiny s ňou. Na prvej hodine sme sa
rozprávali o tom, čo robievame vo
svojom voľnom čase. Kreslili sme si
aj kruhový graf, ktorý predstavoval,
akoby malo vyzerať naše ideálne trávenie času a ako to v skutočnosti
vyzerá. Samozrejme, že v tom ideálnom nebola ani škola, ani učenie
a už vôbec nie povinnosti. Bol tam
väčšinou spánok, hranie počítačových
hier, sociálne siete a podobne. Potom
sme si prezreli zopár fotiek, na ktorých boli rôzne veci. Každý sme si
mali vybrať jeden obrázok a následne
zo všetkých vytvoriť príbeh.
Na druhej hodine sme sa začali rozprávať, aký je rozdiel medzi
názorom a faktom. Na príkladoch
sme to rozlišovali. Ja som si to veľmi
užila, zabavila sa, naučila sa nové
veci. A ešte nám odpadli 2 hodiny.
Zuzana Vonšáková
Róbert Romaňák, 6. B

Kiara Balcerčíková, 6. B

Alexandra
Chudiaková, 4. A
Marek Romaňák, 2. B

Tatiana Vronková 9. A
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ZÁBAVA

Osemsmerovka

Evka Klušáková, 2. B
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ANTIVÍRUS, BANKA, BAR, BARAN, BICYKEL, BRADA, CENA, ČOKOLÁDA, DARČEK,
DÁVIŤ, DENNÍK, DNO, FARBA, HUSLISTA, HVIEZDA, CHALUPA, CHLAPEC,
KAPOR, KAŠEĽ, KÁVOVAR, KEFKA, KEŠU, KILO, KOKOS, KONCERT, KORUNKA,
KOŠEĽA, KOV, KRV, KVALITA, KVETY, LAMA, LEM, LIGOT, MEDVEDÍK, MÍNY,
MORE, MORČA, MRÁZ, NAFTA, NAJPRV, NÁKUP, NIŤ, OBRUS, ODTIEŇ, OKO,
PASCA, PARK, PÁV, PENA, PLÁŠŤ, PONOŽKA, POKUSY, POTLAČ, PREPRAVKA,
PRESTIERAŤ, PRŠIPLÁŠŤ, PUMPA, PYŽAMO, RADA, RADOVÝ, REBRÍK, RIAD,
RÍŇA, ROBOT, RÚŠKO, SEN, SENO, SKLO, SKOK, SKUPINA, SĽUB, SKÚTER,
SOSNA, SPEV, SPINKA, SPRÁVA, ŠEPKAŤ, TALENT, TANIER TÁBOR, UŠI, UVARIŤ,
VALCE, VARIL, VEC, VÍNO, VODA, ZELENINA, ZOBLA, ZVONČEK

Lenka Kolčáková, 3. A

Táňa Kolčáková, 4. A

Alica Pindjaková, 2. A

Nelka Vonšáková, 3. A

Kristínka Maslaňáková, 2. B
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