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Mladí veľmi radi napodobňujú 
správanie druhých. Väčšinou si 
za svoje vzory vyberajú „celebri-
ty“ spomedzi spevákov, hercov, 
športovcov.

Sú fascinovaní ich správaním, 
prácou, spôsobom života, tým ako 
sa obliekajú, aké majú autá... Len-
že keby sa nad svojimi idolmi za-
mysleli viac a nazreli im „pod ko-
žu“, neviem, neviem, či by chceli žiť 
ich život. Mnohí z nich totiž žijú len 
povrchne a to, ako sa majú skvele, 
často nafukujú média. Veriaci mla-
dí človek však má na výber spome-
dzi svätcov, ktorí sa vďaka svojim 
čnostiam zaslúžili o večný život. 
A to by predsa mal byť cieľ každého 
správneho mladého kresťana.

V našej škole preto začala pre-
biehať nová súťaž s názvom Vzo-
ry Slovenska. Cieľom je podnietiť 
u žiakov čítanie, súťaživosť a pre-

dovšetkým nájsť správne vzory 
správania a hodnoty, ktoré by ná-
sledne mohli uplatniť vo svojom ži-
vote.

Každý mesiac bude predstave-
ný prostredníctvom prednášky je-
den svätec. Žiaci si potom budú 

O Anke Kolesárovej nám prišiel porozprávať Jožko Luscoň

môcť o ňom zo školskej knižnice 
požičať životopisnú knihu. Tú pre-
čítajú, odpovedia na otázky pripra-
vené na hlavnej chodbe a môžu vy-
hrať pekné ceny. No hlavne vyhrajú 
„modely správania“ pre svoj život. 
Odpovede na otázky bude vyhod-
nocovať školská rada. Súťaž sme 
odštartovali s blahoslavenou An-
kou Kolesárovou. Porozprávať o jej 

Anna Kolesárová sa narodila 
14. 7. 1928 vo Vysokej nad Uhom 
rodičom Jánovi a Anne rodenej 
Kušnírovej.

Keď mala trinásť rokov, zomre-
la jej mama. Po jej smrti prevza-
la na seba všetky jej povinnosti, 
ktoré si svedomito plnila. Žila veľ-
mi jednoducho a skromne v dob-
rej povesti a nevinnosti. Cez dobrú 
kresťanskú výchovu vyzrela v sil-
nú a zrelú osobnosť. Pravidelne 
chodievala do kostola a na pobož-

nosti, pristupovala k sviatostiam. 
Rada sa modlievala svätý ruženec.

Dňa 22. novembra 1944 ve-
čer prechádzali cez ich dedinu 
vojská Červenej armády. Pri pre-
hliadke domov vošiel opitý soviet-
sky vojak do pivnice pod kuchy-
ňou, kde sa skrývala šestnásťročná 
Anna so svojou rodinou a ostatný-
mi ľuďmi. V tých dňoch sa oblieka-
la do čiernych šiat po nebohej mat-
ke, aby tak budila dojem staršej že-
ny a chránila si svoju čistotu. Otec 
Anne povedal, aby dala vojakovi 
zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore 
do kuchyne. Po chvíli začal vojak 
na Annu naliehať, aby sa mu odda-
la. Ona však napriek hrozbám, že 
ju zastrelí, odmietla a volila si rad-
šej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a ute-
kala naspäť do pivnice. Nahnevaný 
vojak sa ponáhľal za ňou, namie-

ril zbraň a zakričal, aby sa rozlúči-
la s otcom. Hneď nato svoju hroz-
bu pred očami jej otca uskutoč-
nil a vypálil 2 rany. Anna zomre-
la pri zvolávaní mien Ježiša, Márie 
a Jozefa. Kvôli neutíchajúcim bo-
jom v dedine bola pochovaná po-
tajomky na druhý deň neskoro ve-
čer a bez kňaza. Pohrebné obra-
dy dodatočne vykonal vtedajší fa-
rár Anton Lukáč až 29. 11. 1944. 
Po cirkevnom pohrebe do matriky 
zomrelých zapísal poznámku: hos-
tia sanctae castitatis (hostia svätej 
čistoty). Podrobnejší záznam o jej 
smrti urobil farár do farskej kro-
niky v Pavlovciach nad Uhom, kde 
dopísal, že Annu vo chvíľach, keď 
odvážne a bez zaváhania bráni-
la svoju čistotu, posilňoval eucha-
ristický Kristus, lebo krátko pred-
tým pristúpila k sviatosti zmiere-

nia a k svätému prijímaniu. Sve-
dectvo podpísalo 5 svedkov.

Neskoršia nepriaznivá spolo-
čensko-politická situácia pre Cirkev 
na Slovensku neumožnila verejne 
sa zaoberať procesom blahorečenia 
Anny Kolesárovej, ale existujú vie-
rohodné záznamy, že už v roku 1957 
páter Michal Potocký SJ, rodák 
z Vysokej nad Uhom, zhromažďo-
val svedectvá o jej živote a smrti. An-
na Kolesárová je vzorom príkladné-
ho kresťanského života. Jej čistý ži-
vot je povzbudením a príkladom pre 
mládež a rodiny. Nápis na náhrob-
nom kameni výstižne charakterizu-
je jej krátky, ale cnostný život: Rad-
šej smrť ako hriech. Toto jej vnútor-
né nasmerovanie k Bohu, z ktoré-
ho čerpala silu, sa naplno prejavilo 
v jej hrdinskej odvahe, keď sa posta-
vila proti morálnemu zlu a chránila 
si svoju dôstojnosť i čistotu aj za ce-
nu obety vlastného života.

-red- (internet)

Anka Kolesárová – mučeníčka čistoty

Choď zA sVoJíM VzoroM

živote prišiel don Jozef Luscoň, 
ktorý o nej napísal životopisný ro-
mán pod názvom Blahoslavená 
Anka. On sám navštívil jej rodný 
kraj ako aj pamätníkov na Anku.

Takže, milí kamaráti, utekajte 
do knižnice, požičajte knihu a zmys-
luplne bez mobilov no s knihou v ru-
ke, trávte dlhé zimné večery.

Diana Kutláková, 9.A

Misionár Anton Odrobiňák 
rozpráva o zvykoch Šuarov

MiSijný jarMok
29. október to bol ten deň,
všetci sme žili preň.
V našej škole, tak ako každý rok,
konal sa skvelý misijný jarmok.
Všeličo sme predávali
a eurká zarábali.
Do kasičky dávali,
pre detičky zbierali.
Pre chudobné deti,
nech z ich tvárí slnko svieti.
Viac ako 1 440 eur sme zarobili
a deti v Ekvádore potešili.
Misionár Anton Odrobiňák k nám prišiel,
v Ekvádore pri Šauroch druhý domov našiel.
V kostole sme omšou začali,
o Šauroch sa všeličo dozvedeli.
Srandu sme s ním zažili
aj hada sme sa chytili.
Po omši chytro z kostola,
veď jarmok všetkých volá!
Každý chcel tombolu vyhrať,
na novej gitare si zahrať.
Všetci sa veľmi tešili,
že dobrý skutok spravili.

Zuzana Vonšáková 6.a
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Súťaže sa zúčastnili žiaci 5. – 9. 
ročníka. Prebiehala v troch kategó-
riách. V I. kategórii (5. – 6. ročník) si 
prvé miesto odniesla Kristína Pin-
djaková zo 6. B. V II. kategórii (7. 
– 8. ročník) si prvenstvo odniesol 
Maroš Miklušák z 8. B. V poslednej 
kategórii (9. ročník) si ceny odniesli 
dve naše žiačky – prvé miesto Dia-
na Kutláková z 9. A a druhé miesto 
Miroslava Bolibruchová z 9. B. Ab-
solútnym víťazom – Expert Sudoku 
sa stala Diana Kutláková.

Hlavolamy a krížovky sa tešia 
naozaj veľkej popularite. Cibria na-
šu pamäť, myseľ, človek si pri nich 

dokáže dobre oddýchnuť. Kto vlast-
ne vymyslel tak geniálny číselný 
hlavolam, ktorý sa stáva predme-
tom súťaží? Prvýkrát sa napodobe-
nina Sudoku začala objavovať v no-
vinách koncom 19. storočia. Paríž-
sky denník Le Siècle publikoval ako 
prvý čiastočne vyplnený „magic-
ký štvorec“ o veľkosti 9 x 9 s vnore-
nými štvorcami 3 x 3 už v novembri 
1892. To však ešte nemôžeme pova-
žovať za Sudoku, pretože na vyrie-
šenie bola potrebná skôr aritmetika 
ako logika a v štvorčekoch sa mohli 
objavovať aj dvoj a viacciferné čísla.

Podľa Willa Shortza, známeho 

Víťazi – vpravo Diana, Mirka, Kristínka,Maroš

Najlepší riešitelia sudoku sú v našej škole
Každoročne v októbri prebieha v našej škole súťaž v riešení sUDo-
KU. organizuje ho náš školský parlament. Víťazi školského kola po-
stupujú do okresného kola. To sa tento rok konalo v CzŠ Štefana 
Šmálika v Tvrdošíne. Našim žiakom sa tam darilo naozaj nadprie-
merne, odniesli si  všetky prvenstvá.

amerického experta na oblasť hla-
volamov, moderné Sudoku bolo 
s veľkou pravdepodobnosťou prvý-
krát vytvorené Howardom Garn-
som. Tento 74-ročný bývalý archi-
tekt a nadšenec hlavolamov z In-
diany svoj výtvor prvýkrát publi-
koval v roku 1979 v magazíne Dell 
pod názvom „miesto pre čísla“. So 
svojím Sudoku prispieval niekoľko 
rokov do viacerých časopisov. Gar-
son umrel v roku 1989. Tesne pred-
tým ako sa stal z jeho výtvoru sve-
tový fenomén. No ešte stále možno 
nerozumiete, prečo sa tejto krížov-

ke – číselnému hlavolamu – hovo-
rí sudoku.

V apríli 1984 sa táto „číselná 
hra“ dostala do Japonska. Ako prvé 
ho publikovali noviny Monthly Ni-
kolist pod názvom „súdži wa do-
kušin ni kagiru“, ktorý sa dá voľne 
preložiť ako „číslice musia zostať 
po jednej“. Neskôr ho Maki Kadži 
premenoval na Sudoku. V Japon-
sku následne hra získala nesmiernu 
popularitu, ktorá sa rozšírila po ce-
lom svete.

Nina Kolčakova, 6.A

Je to vôňa chleba. Tá sa 26. 
novembra šírila aj našimi chod-

bami. Aj tento rok nám ho prišla 
napiecť teta Chudiaková. 

Chlieb náš každodenný

Žurnalistky zo 6. A pri čerstvom chlebíku

Úctu k chlebu  a jeho jedineč-
nosť sme si najskôr pripomenu-
li prostredníctvom vysielania 
v školskom rozhlase a samozrej-
me ochutnávkou. Chlebík chu-

til výborne. Nazmar nevyšla ani 
omrvinka. Takmer všetci usúdi-
li, že takýto doma pečený chlieb 
sa nevyrovná tomu z obchodu.

sabína Mácsodiová, 9.A

Vedeli ste, že je na svete vôňa, ktorej nik neodolá? Nepochádza 
z dielne chemikov a nepýši sa ani menom nijakej slávnej osobnosti. 
Nekúpiš ju v žiadnej drogérii, nemá žiadnu konkurenciu.
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Dňa 12. novembra sa v Babíne 
uskutočnil 1. ročník súťaže v scé-
nickom čítaní. Tejto súťaže sa zú-
častnili okolité dediny i mestá.

Scénické čítanie sa podobá 
na divadlo, no tu je aj rozprávač 
a texty sa musia čítať z knihy. Ak je 
text naučený , už to nemôžeme na-
zvať scénickým čítaním. Je to teda 
predstavenie diela, v ktorom her-
ci i rozprávač čítajú texty z knihy 
a hrajú ich.

Na spracovanie sme si vybra-
li rozprávku od Marty Hlušíko-
vej z knihy Bublinkové rozpráv-
ky s názvom Tajomné okno. Výber 
autorky bol zámerný. Tá totiž bo-

la aj v porote a po predvedení diel 
s ňou bola beseda. Na nej nám au-
torka porozprávala o svojich za-
čiatkoch, o práci učiteľky, o tvorbe 
kníh. Po besede nasledovala auto-

Súťažné kolektívy so spisovateľkou Martou Hlušíkovou

sCéNiCKé
číTANie

gramiáda a vyhodnotenie čítania. 
Spisovateľka bola v porote s Da-
nielou Kubíkovou, ktorá účinkova-
la v relácii Remeslo má zlaté dno.

Žiacke tímy si vypočuli pochva-
lu i to, čo treba zlepšovať. Veľmi 
nás potešilo, keď sme sa ocitli na  
krásnom 2. mieste.

Súťaže v scénickom čítaní sa 
pod vedením pani učiteľky Nová-
kovej zúčastnili Emma Kutláková 
z 8. B, Kristína Pindjáková z 6. B 
a z 5. A Ester Pitaková, Aneta Pin-
djáková a Patrik Gužiňák.

Kristína Pindjáková, 6. B

25. september je svetový deň mlie-
ka. Pripomenuli si ho aj naši žiaci. 

Do školy prišli oblečení v bie-
lom a priniesli si mliečnu desia-
tu. Cieľom tohto dňa bolo všetkých 
upozorniť na dôležitosť konzumá-
cie mliečnych výrobkov. My, de-
ti, ho potrebujeme o to viac, keďže 
rastieme a náš organizmus sa vy-

víja. Jeden pohár mlieka denne ob-
sahuje pre nás dostatočné množ-
stvo vápnika, draslíka, vitamínu 
A či fosforu. Lenže koľkí z nás ho 
s chuťou vypijú? Mlieko však obsa-
hujú jogurty, syry, smotana…, pre-
to si treba vybrať podľa chuti a do-
priať svojmu telu vitamíny potreb-
né pre rast.

Monika Jurášová, 6. A

Do školy sme prišli v bielom

Všetci v bielom

Výnos Bielej pastelky je kaž-
doročne použitý na poskytova-
nie sociálneho poradenstva a so-
ciálnej rehabilitácie, teda na fi-
nancovanie aktivít, ktoré nevidia-
cim a slabozrakým ľuďom pomá-
hajú začleniť sa do bežného živo-
ta. Organizuje ho Únia nevidia-

cich a slabozrakých Slovenska, 
ktorá bola založená v roku 1990. 
Reklamnou tvárou tohtoročnej 
zbierky sa stala Adela Vinczeo-
vá. Zbierka odštartovala na kon-
ci septembra a trvá až do konca 
kalendárneho roka. Zástupcovia 
našej školskej rady sa tiež rozhod-
li pomôcť. Predstavili im projekt, 
oslovili žiakov a počas jedného 
týždňa vyzbierali viac ako 74 eur. 
Každý, kto pomohol, dostal bielu 
pastelku, ktorá mu bude pripomí-
nať, že pomohol niekomu, kto to 
naozaj potrebuje.

Tamara Vronková, 6. A

rozdávali sme biele 
pastelky
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá patrí medzi desať najväč-
ších na slovensku. zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej 
životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostried-
kov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 
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sviatok anjelov strážnych si 
pripomenuli aj žiaci našej 
školy. Už týždeň pred týmto 
sviatkom ich na hlavnej chod-
be pútala nástenka, ktorú 2. 
októbra dozdobili vlastnoruč-
ne vyrobenými anjelikmi.

K ich výrobe ich motivova-
li pani učiteľky a žiačky z 9.B, 

Kristínka a Miška. Tie, prezleče-
né za anjelikov, žiakom 1. stup-
ňa predstavili rozprávku o ne-
zbednom Samkovi a anjeliko-
vi. Deti im po prečítaní rozpráv-
ky ukázali, ako sa vedia k anjelo-
vi strážnemu modliť. Následne si 
vyrobili svojho anjelika, ktoré-
ho pripli na nástenku na hlavnej 
chodbe. Anjelici im budú potom 

Deti vyrobili záložky pre školu v Beluši

ANJel Boží, sTrážCA MôJ…

Žiaci 3. B s deviatačkami Kikou a Miškou

slúžiť ako záložky do knihy. Nie-
ktorí sa rozhodli svoje „anjelské 
záložky“ poslať  svojim kama-
rátom do školy v Beluši v rámci 
projektu Záložka do knihy spája 
školy. Začiatkom  novembra sa 
tak mohli tešiť zo záložiek, ktoré 
im zas poslali deti zo ZŠ Beluša.

emma Kutláková, 8. B

sPoJeNí MoDliTBoU
slovensko sa 18. októbra  

pripojilo k takmer 80 kraji-
nám, v ktorých sa deti spoji-
li a modlili sa ruženec za po-
koj a jednotu vo svete.  V tom 
je totiž viac ako 40 krajín sužo-
vaných ozbrojenými konflikta-
mi, nepokojmi.

Presne o deviatej hodine sa aj 
žiaci našej školy pripojili ku os-
tatným školám, škôlkam, kapln-
kám, kostolom, detským siro-

tincom…, v ktorých deti vlastný-
mi prostriedkami – modlitbou – 
bojovali za pokoj ľudského srd-
ca a mier. Modlili sme sa pros-
tredníctvom školského rozhla-
su, predmodlievala sa pani riadi-
teľka s druhákmi. 

Táto pekná aktivita sa teší čo-
raz väčšiemu záujmu. Vznikla v  
roku 2005 vo Venezuele a je or-
ganizovaná pápežskou nadáciou 
ACN známou ako Kirche in Not.

Monika Jurášová, 6. A
Boli sme dobrí! Aj tento rok k nám prišiel Mikuláš
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Najskôr sme si prezreli drevené 
sochy deda Siváňa, ľudového rez-
bára z Babína. Aj napriek tomu, že  
nemal umelecké vzdelanie, jeho 

tvorbu vysoko ocenili aj tí najlepší 
majstri. Toto insitné umenie všet-
kých zaujalo. Sochy boli nádherné 
a niektoré pôsobili vtipne.

lePŠie rAz ViDieť, AKo sToKráT PočUť
V jednej z najkrajších galérií

V ďalšej časti prehliadky sme 
si prezreli diela od najstarších 
až po tie súčasné. Mnohé sochy 
a obrazy boli vzaté z rôznych 
kostolov a chrámov. Niektoré 
boli v takom stave, že sa muse-
li reštaurovať. Všetky diela majú 
obrovskú hodnotu. Prezreli sme 
si aj realistické portréty kráľov 
a vládcov, ktoré v tých dobách 
nahrádzali fotografie. Umelci, 
sochári a maliari z mladších dôb 
už nemuseli maľovať na „objed-
návky“, preto vytvárali diela pl-
né fantázie a abstrakcie.

6. A

Aj takto môže vyzerať moderné umenie

Zaujímavosťou bolo pre nás aj 
to, že kedysi bol riaditeľom tej-
to galérie náš rodák Ignác Kol-
čák. Je tam vystavený aj jeho ob-
raz a obraz jeho manželky.

Na záver prehliadky sme vy-
pracovali pracovný list, kto-
rý pre nás pripravila pani uči-
teľka Staníková, aby si overi-
la, ako sme dávali pozor. S naši-
mi poznatkami bola určite veľmi 
spokojná, pretože takmer všet-
kých prehliadka zaujala a vedeli 
správne odpovedať.

Kristína Pindjáková, 6. B

Dňa 16. októbra sa konala exkurzia do Galérie v Dolnom Kubíne. 
exkurzie sa zúčastnili žiaci šiesteho ročníka. sprievodkyňa žiakov 
pred vstupom informovala, že táto galéria patrí medzi najkrajšie ga-
lérie na slovensku.

Dňa 6. novembra  sme navštívili 
Múzeum Janka Kráľa v liptov-
skom Mikuláši.

Dozvedeli sme sa zaujímavos-
ti o najrevolučnejšom štúrovskom 
básnikovi Jankovi Kráľovi, ktorý 
bol výrazným romantickým básni-
kom. Ten nielen perom, ale aj skut-
kami bojoval za slovenský národ. 
Liptovský Mikuláš bol jeho rodis-
kom a tu sa vrátil a pôsobil aj po od-
chode zo štúdia v Bratislave, keď 

zosadili Ľudovíta Štúra z profesú-
ry. S týmto básnikom sa spája aj 
prívlastok Divný Janko. Jeho po-
vaha bola totiž veľmi zbrklá a vý-
bušná. Patril k samotárom, zaují-
mal sa však o zložité osudy sloven-
ského národa a prežíval ich s hlbo-
kou účasťou. Napĺňal predstavu ro-
deného básnika: písať priam mu-
sel, málokedy menil, čo už napísal, 
len málo textov prepracoval, ostat-
né nechal v nečitateľných náčrtoch 
alebo zničil. Vedel po francúzsky, 

Deviatačky si vyskúšali sudcovské stoličky

JANKo Kr áľ – reBel s fA JKoU

Martin Kukučín a Pavol orsá-
gh – hviezdoslav patria medzi 
našich literárnych velikánov. 
Miesta ich pôsobenia sme na-
vštívili 16. októbra.

Martin Kukučín sa narodil 
v Jasenovej, v malom domče-
ku, z ktorého je dnes múze-
um. Tu sme sa dozvedeli o je-
ho pôsobení v dedine, keď bol 
učiteľom a následne o jeho le-
kárskom pôsobení v rôznych 
krajinách. Aj napriek odchodu 
do cudziny, vždy sa na Sloven-
sko rád vracal – osobne i pro-
stredníctvom diel. V tých totiž 
môžeme nájsť konkrétne osoby 
z jeho okolia, dediny.

Pavol Orságh – Hviezdoslav 
patrí medzi našich najväčších bás-
nikov. Jeho múzeum sa nachádza 
v Dolnom Kubíne, v meste v kto-
rom pôsobil ako advokát, v ktorom 
je pochovaný. V múzeu sme sa do-
zvedeli, že pochádzal zo zemian-
skej rodiny vo Vyšnom Kubíne. Vi-
deli sme jeho rodostrom a rodo-
strom jeho manželky. Veľmi rád sa 
díval na hviezdy, preto si dal pseu-
donym Hviezdoslav. Mal rád príro-
du. To sa odrazilo aj v jeho básňach 
a v skladbe Hájnikova žena.

Je dobré, že sme mali možnosť 
navštíviť tieto múzeá. Veľa sme sa 
naučili a uvedomili si, akí velikáni 
sa na Orave narodili.

Peter Pilátik, 7. A

anglicky, nemecky, maďarsky, poľ-
sky, rusky, srbsky, česky. Nerád sa 
fotil, no medzi jeho osobnými ve-
cami sa našla svadobná fotografia 
s fajkou v ruke. Bol totiž vášnivý faj-
čiar. Svoj život dožil v Zlatých Mo-
ravciach. Je paradoxom, že jeho deti 
sa odsťahovali a dali sa pomaďarčiť.

Janko Kráľ v roku 1844 putoval 
po stopách Jánošíka v Malohon-
te, Kokave… Aj tomuto ľudovému 
hrdinovi bola venovaná prehliad-
ka. Prezreli sme si mučiareň a súd-
nu sieň, v ktorej bol pravdepodobne 
vynesený jeho rozsudok.

Diana Kutláková, 9. A

Na stope oravským
spisovateľom
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Aj v tomto školskom roku mali 
piataci a šiestaci možnosť 
navštíviť spiš s jeho dominanty.

Prehliadku začali v Katedrá-
le svätého Martina, kde slávili aj 
svätú omšu.

Navštívili biskupský úrad 
i kňazský seminár. O dennom re-
žime v ňom im porozprával pre-
fekt seminára vdp. Martin Maj-
da. Počas exkurzie ich okrem 
nášho duchovného otca Patrika 
Ondáša sprevádzal aj vdp. Mar-
tin Koleják. Ďalšie kroky malých 
pútnikov zaviedli do Žehry, kde 
teraz pôsobí duchovný otec Ľu-
boš Šípoš. Prezreli si kostol Du-

Dominanty
spiša

V bábkovom divadle

Jablko nepadá ďaleko od stromu – deviataci preložili príslovie do viace-
rých európskych jazykov

európsky deň jazykov
„koľko jazykov vieš, toľkokrát si 
človekom“ 

– hovorí slovenské príslovie.

Dňa 26. septembra sme sa ria-
dili podľa starých múdrostí a pri-
pomenuli si Európsky deň jazy-
kov.

Jeho cieľom je podnietiť 800 mi-
liónov Európanov zo 47 členských 
štátov Rady Európy, aby sa bez ohľa-
du na vek, v školách aj mimo nich, 
učili viac jazykov. V rámci rozhla-
sového vysielania sme sa dozvede-
li o výhodách viacjazyčnosti, čle-
není európskych jazykov, vypočuli 

si krátke 3 ukážky cudzojazyčných 
piesní. Deviataci vyrobili záložky 
s príslovím: „Aká  matka,  taká  Kat-
ka“ v rôznych európskych jazykoch 
a vystavili ich na nástenke. Spraco-

vali zaujímavosti o krajinách a od-
prezentovali  svoje poznatky. Ale 
hlavne pochytili pár fráz, ktoré mô-
žu počas svojho života využiť.

simona záhumenská, 6. A

cha Svätého, ktorý je zapísa-
ný do Zoznamu svetového kul-

túrneho dedičstva UNESCO. 
Na záver putovania navštívili 

Mariánsku baziliku v Levoči.
simona záhumenská, 6.A
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Pani učiteľky si pre nás pri-
pravili veľa poučných i vtipných 
disciplín. Nemožno nespome-
núť skákanie vo vreci vo dvo-
jici, zdolávanie rôznych pre-
kážok, vynájdenie sa ako pre-

žiť mimoriadne situácie v príro-
de či správne pomôcť zranené-
mu. Každá trieda za svoje výko-
ny získavala body. 

Našu triedu, 6. A, najviac ba-
vilo dodržiavanie bezpečnosti pri 

Účelové cvičenie

Hríbikmi sme potešili pani učiteľku triednu

žiaci našej školy mali jedinečnú 
možnosť. Poslednú septembro-
vú sobotu sa spolu s poľskými 
deťmi vybrali pozorovať vtáky 
pri oravskej priehrade.

Táto oblasť – Vtáčí ostrov – je 
pre hniezdenie a migráciu vtáctva 
jedinečná. Pozorovanie organizo-
vala CHKO Horná Orava v rámci 
slovensko-poľského projektu. Nad-
šencom nevadilo ani skoré ranné 
vstávanie. Zatiaľ čo sa ich rovesníci 
o pol siedmej ráno ešte len v poste-
liach prevaľovali na druhý bok, oni 

už sedeli plní očakávaní v autobu-
se. Skoré vstávanie však stálo zato.

Účastníci pozorovali čajky bie-
lohlavé i smejivé, beluše, kalužia-
ka, kačku divú a iné vodné vtáky. 
Po ceste späť sme videli ešte niekoľ-
ko zástupcov dravých vtákov, me-
dzi nimi myšiaka, orla krikľavého. 
Vtáky pozorovali veľkým ďaleko-
hľadom. Pracovníčka z CHKO pre-
lety a spev vtákov dopĺňala svojím 
výkladom. Deti sa teba zo života 
vtáctva dozvedeli veľa zaujímavostí. 
Okrem krásnych zážitkov si domov 
odnášali malú brožúru o vtáčikoch.

Natália Vnenčáková, 
Mária fernézová, 5. A

VTáCi – ako sme ich
nepoznali

hrách a úlohy zo zdravovedy. Da-
rilo sa nám veľmi dobre. Z cel-
kového počtu sme stratili len je-
den bod, a tak sme sa umiestni-
li na druhom mieste. Prvenstvo 
získali piataci a na treťom mieste 
skončili žiaci z 8. B.

Za šikovnosť sme získali sladkú 
odmenu, ktorá nám spríjemňova-

la cestu domov. Tú nám však sprí-
jemňovalo ešte niečo. Cestu to-
tiž lemovali dubáčiky, ktoré vystr-
kovali svoje hlávky, aby sa pozreli 
na návštevníkov lesa. My sme ich 
pozbierali a venovali pani učiteľke 
triednej.

zuzana Vonšáková, 6. A

Posledné slnečné lúče jesenných dní sme prežili učením sa v prí-
rode. svoje schopnosti a zručnosti sme mali možnosť vyskúšať si 
na účelovom cvičení. Konalo sa pri Kaplnke Panny Márie na ces-
te do oravského Veselého.
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Plodina sa využíva už niekoľko 
tisíc rokov. Najstaršie stopy do-
kladajúce jej využívanie pochá-
dzajú zo 6. tisícročia pred Kr. Mak 
siaty je jednoročná rastlina z če-
ľade makovitých. Plodom maku 
je mnohosemenná tobolka – ma-
kovica, v ktorej sú semená od be-
lasých až po modročierne. Ob-
čas bývajú však aj hnedé, ružo-

Žiackym perom

Naše Naj …
Mak siaty – zrnká plné sily

vé a biele. Dozrievaním sa me-
ní aj farba makovice, od zelenej 
po hnedú.

Mak bol vyšľachtený z pôvod-
ne divo rastúceho maku v oblasti 
Stredomoria. Mak siaty sa pestu-
je cielene na poliach ako olejnina. 
Jeho kvety a makovičky zdobia aj 
naše polia. Mak vlčí nájdeme ako 
burinu bežne na lúkach a pasien-
koch. Dnes je táto rastlina rozšíre-
ná takmer po celom svete, vysky-
tuje sa v Európe, Ázii, až po Čínu.

V minulosti dávali staré ma-
my nepokojným deťom piť odvar 
z makovíc na spanie. Červené ma-
kové lupienky sa používali aj ako 
farbivo.

Mak je dôležitý aj pre naše 
zdravie najmä kvôli vysokému ob-
sahu vápnika. Vápnik tvorí v na-
šom tele základ pre kosti a zuby. 
Hlavné účinky maku na zdravie 

V septembrovom čísle Úsmevu sme vám priniesli našu naj sihelnian-
sku plodinu – zemiaky. Dnes vám chceme ponúknuť ďalšiu. Je ňou 
mak. Ten sa totiž v mnohých domácnostiach vyskytuje aj  ako súčasť 
štedrovečerného menu. Bobaľky s makom, Štedrák či iné makové 
dobroty nechýbajú možno ani na vašom štedrovečernom stole. zrn-
ká maku totiž znamenajú bohatstvo a hojnosť.

Makovičky poslúžia aj ako príjemná dekorácia

sú, že zlepšuje stav kostí, má upo-
kojujúce účinky, priaznivo vplýva 
na zdravotný stav vlasov, nechtov 
a zubov a znižuje krvný tlak.

Mak siaty sa sadí na jar zo se-
mien. Dozreté semená sa zbie-
rajú na prelome júla a augusta. 
Skúškou zrelosti pre pestovateľov 
je makovica, v ktorej pri zatrasení 
počujeme vnútri šušťanie semie-
nok maku. Makovice sušíme pod 
strechou alebo na inom suchom 
a teplom mieste.

Divé červené maky sú symbo-
lom mieru a obnovy, keďže sa tra-
duje, že vyrástli aj na vyprahnu-
tých vojnových poliach po napo-
leonských bitkách.

Tak čo, presvedčili sme vás 
o tejto plodine? Dostali ste chuť 
na niečo makové? Ak áno, tak si 
doprajte jednoduchý koláčik, kto-
rý sme pre vás pripravili. Je nao-
zaj jednoduchý, plynie to už z ná-
zvu – Koláč lenivej ženy.

eva Perveková, 6. A

VaríMe (PeČieMe) S ÚSMeVoM
Do vianočného čísla sme si pre vás pripravili niečo sladké a makové, keďže mak spomíname ako aj plo-
dinu. A pretože už sme deviataci a veľmi sa nám nechce, tak sme sa rozhodli upiecť Koláč lenivej ženy. 
Dnes sme si na pomoc prizvali aj hosťa, nášho spolužiaka Maroša Brišáka, ktorý chce raz byť profesio-
nálnym kuchárom.

ingrediencie
2 poháre kryštálový cukor
2 poháre polohrubá múka
1 pohár mlieko
1 pohár olej
1 pohár mak
1 balíček prášok do pečiva
3 ks vajce
pikantný džem
čokoládová poleva

Postup
1. Vyšľaháme vajcia spolu s cuk-
rom, prilejeme mlieko a olej a pri-
miešame mak. 

Na záver pridáme múku, kto-
rú sme zmiešali s práškom do pe-
čiva.

PrajeMe 
VáM VeSelé

VianoCe

2. Vytvoríme cesto, ktoré naleje-
me na vymastený plech a koláč dá-
me piecť.

3. Keď je koláč hotový, potrieme 
ho džemom a polejeme polevou 
z čokolády.

želáMe DoBrÚ ChUť: 
Diana Kutláková, sabína Mácso-
diová, rebeka Kuráková a budú-
ci šéfkuchár Maroš Brišák, 9. A



10. strana 19. 12. 2018 Sihelník 3 / školský časopis Úsmev Školský spravodaj 

Počuješ to klopanie? To Viano-
ce sú pred dverami. zatvor oči 
a pamäťové bunky sa ti hneď 
sprítomnia do vône perníkov, če-
činy, škorice.

Iným zas prebehne hlavou vô-
ňa medovníkov, vanilky, pečené-
ho kapra, kapustnice. Vianoce na-
ozaj voňajú. Majú charakteristic-
kú jedinečnú arómu, ktorá kaž-
dému hneď udrie do nosa. Mnohí 
sa na ňu tešia celý rok. Tú špeciál-
nu vôňu a atmosféru však vytvára-

jú naši blízki. Je to vôňa jedineč-
ná, neopakovateľná, nezameni-
teľná. Ľudia sa vracajú zo zahra-
ničia, z práce, zo škôl a stretáva-
jú sa pri štedrovečernom stole. 
Spája ich tá najjedinečnejšia vô-
ňa, vôňa domova. A práve tá je 
najdôležitejšia. Treba k nej pri-
voňať tak, aby naše mysle poča-
rila navždy. Aby každý vedel, kde 
je jeho domov, kde sú jeho blízki. 
Až potom sú darčeky a všetky os-
tatné vône.

Nina Kolčáková, 6. A

Ako voňajú ViANoCe ?

Ako ten čas rýchlo letí! Ani sme 
sa nenazdali, rok sa spojil s ro-
kom a my ideme vyhodnotiť, či 
aj v 21. storočí platia pranostiky, 
ktoré vytvárali naši pradávni 
predkovia.

Tí pracovali vonku, pozorova-
li oblohu, aké je počasie. Všíma-
li si javy v prírode, porovnávali 
ich a vyhodnocovali. Keďže nebo-
li meteorologické stanice a pred-
povede počasia, bol to jediný spô-
sob, ako si pomôcť pri zbere úro-
dy a iných prácach na poli. Podľa 
toho vytvárali pranostiky a pomo-
cou nich sa riadili. V minulosti sa 
vypĺňali. No vtedy nebolo globál-
ne otepľovanie ani znečistenie Ze-
me také ako dnes. To, či pranosti-

ky platia aj dnes, sme sa rozhodli 
zistiť aj my.

Vlani, od 13. decembra – Lucie 
do Vianoc, sme denne pozorova-
li počasie. Každý deň predstavo-
val jeden mesiac. Tento rok sme 
do plagátu na hlavnej chodbe vpi-
sovali číselné údaje – teploty po-
čas jednotlivých mesiacov.

Pozorovali sme, či pranostika 
Od Lucie do Vianoc, každá noc 
má svoju moc, platí aj dnes, v 21. 
storočí. A čo sme zistili? Verte-ne-
verte, táto pranostika veru platí. 
Teploty, zrážky, oblačnosť či jas-
né počasie sú naozaj totožné s tý-
mi z vlaňajšieho plagátu. Preto si 
vážme múdre výroky našich pred-
kov a nebojme sa nimi riadiť.

Maroš Brišák, 9. A

Pranostiky platia aj dnes

Tento rok sme mali o jeden deň 
voľna viac. Bolo to preto, že sme 
si prostredníctvom štátneho 
sviatku pripomenuli 100 rokov 
od vzniku prvej československej 
republiky.

Aj v našej obci je niečo, čo tento 
deň pripomína a mnohí o tom ani 
netušia. Je to najkrajší strom v mo-
jom okolí, lipa u mojich starých ro-
dičov.

V lete, keď zakvitne, jej kvety 
omamne voňajú. Lipové kvety sú 
plné peľu a najväčší úžitok z nich 
majú susedove včely.

Z rozprávania starých rodičov 
som sa dozvedel, že tú lipu zasadil 
môj pradedo Anton Brandys, keď 
sa skončila 1. svetová vojna, keď 
vznikla prvá Československá re-
publika. Jeho otec sa z frontu ne-

vrátil, a preto ju vysadil na jeho 
pamiatku. Ľudia z dediny sa zo 
vzniku novej republiky veľmi te-
šili, lebo dúfali v lepšiu budúc-
nosť, aj keď v mnohých rodinách 
vládol smútok z toho, že vo vojne 
stratili svojich blízkych.

Marek rusnák, 6. A

Výročie vzniku 
1. československej 
republiky
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Najzaujímavejší a najzáhad-
nejší je zlatý kvet papradia. 
Rozkvitá vraj len tejto noci 
a nájsť ho je veľmi ťažké. Ozna-
čuje miesta zakopaných pokla-
dov. Kvet prináša šťastie a ro-
bí človeka neviditeľným. Od-
trhnúť ho môže len švárny šu-
haj, ktorý sa nenaľaká toho, čo 
mu kvet prezradí o jeho budúc-
nosti. Jeho smelosť obdarí kvet 
šťastím a bohatstvom do konca 
života. Za týmto kvetom sa vy-
bral nejeden junák, ktorý chcel 
rýchlo zbohatnúť. No väčšina 
z nich skončila zle-nedobre.

V podvečer rozkvitnutia 
kvietku sa v minulosti na si-
helnianskych lúkach pálili ján-
ske ohne. Okolo vatry sa stretli 
mladí chlapci a dievčatá, spie-
vali, tancovali, žartovali. Ich 
žarty sa zvrtli i na tento kvie-
tok. Povedačky o kvietku tak 
zaujali mladého Jurka, že sa 
rozhodol ísť ho pohľadať. Keď 
bola zábava v najlepšom, mlá-
denec sa odtrhol od tancujú-
cej družiny a vybral sa na ne-
ďalekú lúku. Keď vošiel hlb-
šie do lesa, začul nejasný spev. 
Išiel za ním. Po chvíľke chôdze 
sa ocitol  na lúke, na ktorej tan-
covala  a spievala krásna víla: 

„Tu sedel, tu stál
a tu sa ma spýtal,
či sa volám Alina.
Ani tu nesedí, ani tu nestojí,
ale ešte príde,
i pýtať sa ma bude,
či sa volám Alina.“

SihelnianSke poveSti

Jánsky kvet

Švárny junák zastal a s ne-
mým úžasom sledoval jej ne-
vídanú krásu, ladné pohyby 
medzi toľkými svätojánsky-
mi muškami a očarujúci spev. 
Nevedel oči spustiť z krásavi-
ce. Na prvý pohľad sa do Ali-
ny zaľúbil. Keď sa zadíval na jej 
šikovné nôžky, zbadal, že ví-
la tancuje okolo jánskeho kve-
tu. Vybral sa teda rovno k ne-
mu, aby videl svoju budúcnosť, 
zmocnil sa bohatstva a vílu si 
odviedol. Slepo veril, že jeho 
budúcnosť bude spojená prá-
ve s touto nádhernou lesnou ví-
lou. Lenže čo sa stalo. Jurko sí-
ce kvetinu odtrhol, no pri tom, 
ako mu ukazovala budúcnosť, 
sa spriečil. Nechcel vidieť to, 
že sa zaľúbi do dievčaťa z de-
diny, že bude mať kopec detí, 
že si postaví malú dreveničku, 
že.... Víla teda vybrala čarovný 
prášok a rozsypala ho po Jur-
kovi. Ten sa premenil na sväto-
jánsku mušku a zostal tancovať-
-lietať na veľkej lúke.

Od tej doby, začiatkom le-
ta  okolo Jána, po sihelnian-
skych lúkach lieta veľa svetiel-
kujúcich mušiek, začarovaných 
mladých junákov, ktorí pod-
ľahli kráse víly. A mladí chlap-
ci a dievčatá sa stretajú pri 
jánskych ohňoch, spomínajú 
a rozprávajú sa o zlatom kvete 
papradia.

tamara vronková, 6. a, 
3. miesto v literárnej súťaži 

Majáčik

„Sťahujeme sa, Etelka, balí-
me!“ ozývalo sa bytom v rodi-
ne Lackovičovcov. Aj napriek 
maminmu silenému smiechu 
tu vládla napätá atmosféra. Ro-
dičia totiž vedeli, že ich dcére 
sa nikam nechce. Už tretíkrát 
v tomto roku sa sťahujú. Otec, 
profesor informatiky, špecialis-
ta na akúkoľvek modernú tech-
niku, má prácu, ktorá si to vy-
žaduje. Len čo si jedenásťroč-

né dievča začne zvykať na ško-
lu, ľudí, domov, už sa musí ba-
liť. Vlastne domov ani nemá. 
Nemá ani priateľov. Akosi si ich 
nestihne nájsť. Akoby aj poča-
sie smútilo s Etelou. Vonku lia-
lo ako z krhly.

,,To je nespravodlivé! Ja odtiaľto 
nechcem odísť!“ reptala Etela, keď 
sa rozhliadala po svojej starej 
izbe. Utrela si oči a so zármut-
kom odišla do kúpeľne.

Domov je tam, kde máš 
priateľov

Svätojánska noc nesie so sebou pečať akéhosi magického tajomna 
a nepoznaných prírodných síl. Bylinám natrhaným v tomto čase 
sa odnepamäti pripisovala zvláštna liečivá moc. oddávna ľudia 
verili, že rastliny kvitnúce na Jána majú čarovnú moc a pred vý-
chodom slnka sa každá ohlasuje ľudskou rečou, aby prezradila, 
akú chorobu lieči.

Mama vošla za ňou do kú-
peľne, objala ju a vraví: 

„Všetko sme zvážili, Etka. To 
je už posledné sťahovanie, sľubu-
jem. Chceme, aby sme už býva-
li na jednom mieste, aby si si na-
šla priateľov a navštevovala po-
riadnu školu. Vraciame sa domov 
na Slovensko.“

„Dvojitá nespravodlivosť, šom-
rala namosúrene Etela, zatiaľ 
čo sa tlačila medzi kuframi 
a ťažkými debnami z kúpeľne 
do obývačky, „to bol váš domov, 
nie môj, no vy ste ho...“ Etela sa 
radšej zdržala ďalšieho frfla-
nia.  V mysli jej však nepresta-
li víriť negatívne myšlienky: 
„Čo ona vie o hľadaní priateľov. 
Vždy sa snaží nájsť si niekoho, za-
padnúť. No dá sa to vôbec? Každý 
už má svoju partiu, svoju dôvernú 
dušičku, s ktorou rieši svoje rados-
ti i starosti. A keď si predstaví tú 
jaz ykovú bariéru. Čo sa len na-
plakala, kým sa naučila ako-tak 
po nemecky…“ 

Dievča zovrelo v náručí žia-
rivo žltý plecniak, v ktorom 
mala všetky „dôležité veci“– 
vrchnák z f ľašky z Ruska, ka-
meň, ktorý objavila na ho-
re neďaleko Mníchova, gu-
mičku, ktorú našla na vlako-
vej stanici vo Viedni… Snaži-
la sa myslieť na všetky vzru-
šujúce udalosti, ktoré zaži-
la a na úžasné miesta, ktoré 
s rodičmi navštívili. No akosi 
to všetko prehlušoval strach. 
Strach z nového, neznámeho. 
Strach, ktorý už tak často za-
žila. 

Etela sa pozerala z okna ta-
xíka na svoj domček. Bol ce-
lý béžový. Béžové tehly, ok-
ná s béžovými závesmi a bé-
žové predné dvere. Skormúte-
ne si povzdychla a dupala no-
hami, keď šla hore schodmi, 
aby našla svoju izbu. Zvalila sa 
do postele a uprene sa zadíva-
la na strop. ,,Neznášam nový 
studený béžový život,“ pove-
dala a pár minút potichu leža-
la, kým sa z jej nového domova 
nestalo rušné mravenisko.

Nasledujúce ráno Etelu zo-
bul prenikaví vreskot budíka. 
Vyskočila z postele a rozhodla 
sa preskúmať okolie. Vybehla 
na ulicu a snažila sa zoznámiť 
s okolím. Kráčala po ulici, od-
bočila raz vpravo, potom vľa-
vo a  skákala z kaluže do kalu-
že. Vtom si uvedomila, že sa 
asi stratila. „Do kelu, ja som ale 
hlúpa, prečo aspoň raz nedávam 
pozor a nevšímam si kam idem!“ 
nadávala sama sebe.

„Rozprávaš sa sama so sebou?“ 
oslovil ju chlapec opretý o ste-
nu obchodu na ulici.

„Nie, nie, ale ja som sa asi strati-
la,“ odvrkla mu.

„Môžem ti pomôcť,“ navrhol jej 
pokojne. 

„Ja som Etela a ty? Práve sme sa 
tu prisťahovali,“ s úsmevom mu 
podala ruku.

„Ja som Janko,“ predstavil sa 
chlapec stále sa opierajúci o ste-
nu. ,,Ak mi povieš adresu, odpreva-
dím ťa a ty mi zatiaľ povieš, odkiaľ 
si pricestovala,“ navrhol jej.

A tak sa Etela rozrozprávala. 
O tom ako bývali v Mníchove, 
ako sa neustále sťahovali, aké 
krajiny s rodičmi navštívila, čo 
všetko si odložila do svojho žl-
tého plecniaka… A rozpráva-
niu nebolo konca ani ďalšie dni. 
Rozprával aj Janko. Čo rád ro-
bí, čo mu chutí, aká hudba je fa-
in. Etke zrazu začalo byť ako ni-
kdy predtým. Začala byť vese-
lá a usmievavá. Tešila sa na kaž-
dý nový deň. Janko ju zoznámil 
s jeho kamarátmi. Chodili spo-
lu bicyklovať a šantiť na neďale-
ké ihrisko. Nič také doteraz ne-
zažila. 

Konečne našla domov, ko-
nečne našla priateľov.

tamara vronková, 6. a, 
2. miesto 

v literárnej súťaži Majáčik

Chlad
Obláčik plače
Dáva zemi perinku
Pokrýva stromy

Severák fučí
Sýkorka lastovička
Hľadá príbytok

Ľad zdobí okná
Vykresľuje kvetiny
Na sklené rámy

Pozoruješ deň
Prevoňal si ho čajom
Letných byliniek

Čo budem robiť
Človeče nehnevaj sa
Je tá pravá hra

Očistím srdce
Usporiadam myšlienky
Vyčistím vzťahy

Oteplieva sa
Čaj zohrial moje ruky
Sloboda srdca

Kristína Kuráková, 9.B, 
1. miesto v literárnej súťaži 
Majáčik



Sihelník 3 / školský časopis Úsmev12. strana 19. 12. 2018 z našej tvorby

,,Emmka, poď ideme zbierať 
bylinky, naučím ťa, ako vyze-
rá praslička!“ volá na mňa bab-
ka. ,,Áno, už idem,“ odpoviem 
a bežím, pretože čas strávený 
s mojou starkou je vždy výni-
močný.

Vždy sa teším, keď ma babka 
zavolá a povie mi že ideme nie-
čo robiť. Každý raz sa pri nej na-
učím niečo nové. Naposledy mi 
povedala, na čo všetko je dob-
rá púpava. Ja som si myslela, že 
sa z nej dajú robiť len čelenky, 
ale ona je dobrá aj na rôzne cho-
roby či na med alebo sirup. Do-
konca sme si ten med aj urobili, 
je vynikajúci.

Počas štyroch ročných obdo-
bí sa s babkou toho naučím na-
ozaj veľa.

Na jar vždy sadíme zeleninu. 
Skôr ako sa  vysadí, pôda mu-
sí byť prekopaná a nesmie v nej 
byť žiadna burina. To je vždy 
pre mňa tá najťažšia robota. 
„Musíš to robiť dôsledne,“ jem-
ne ma starká upozorňuje. A ja sa 
naozaj snažím. Aj nepríjemná 
práca sa s ňou stáva príjemnou, 
pretože vždy rozpráva úsmev-
né príhody zo svojho detstva 
a mladosti. Potom príde na rad 
rozdelenie políčok, to je to naj-
ľahšie. No a nakoniec ide moja 
najobľúbenejšia časť – sadenie. 
Mrkvu, petržlen, šalát a kapu-
cinku sadím ja a ostatnú zeleni-
nu babka.

Leto mám najradšej. Za na-
šim domom je les, a tak tam 
spolu chodíme na čučoried-
ky a huby. Keď starká vidí ne-
jakého dubáka, neukáže mi ho 
priamo. Vždy len tak naznačí, 
či som sa pozrela pod tamten 
stromček: „Emmka a tam si 
hľadala, minule sme tam 
našli dubáčika, mohol 
by byť aj dnes.“ A ja už 
viem, že idem na istotu. 
Vždy sa však veľmi teším, 
akoby som ho našla prvá. 
Nikdy jej nedám znať, 
že viem, že ho naš-

Štyri ročné obdobia 
s mojou babkou

la predo mnou a mňa tam len 
poslala, aby som mala radosť. 
Doma huby potom pokrájame, 
niektoré sušíme a z niektorých 
babka uvarí neopísateľne dob-
rú polievku. (Jej vôňu a chuť 
mám vo svojich zmysloch eš-
te aj teraz pri písaní.) Z lesného 
ovocia robíme džemy a kompó-
ty, na ktorých si pochutí celá ro-
dina. No a nesmiem zabudnúť 
ani na zbieranie byliniek, to má 
babka najradšej. Bylinky usuší-
me a uskladníme ich do sklene-
ných nádob.

V jeseni zbierame úrodu, 
o ktorú sme sa poctivo po-
čas leta starali. Uskladníme ju 
do debničiek na tuhú oravskú 
zimu. Vysadíme cesnak, ktorý 
prikryjeme pilinami a opada-
ným lístím zo stromov.

Potom už len čakáme na zi-
mu. Vtedy sledujeme, ako padá 
sniežik, oddychujeme a popí-
jame čaje z byliniek, ktoré sme 
v lete usušili. Babka ma vždy už 
vo dverách, keď prídem zo ško-
ly privíta: „ Dnes som ti uvari-
la lipový, určite si premrzla, ten 
ťa zohreje.“ Inokedy je to čajík 
z materinej dúšky alebo medov-
ky.

Často spolu pečieme kolá-
če zo zavarených ríbezlí, ma-
lín a čučoriedok a tešíme sa zas 
na jar. Plánujeme si, ako strávi-
me spoločné chvíle a radujeme 
sa na teplé slnečné lúče, na pre-
chádzky do lesa, na záhradku. 
Občas babka zavzdychá: „Joj, 
dievčatko moje, kto my len bu-
de pomáhať, keď odídeš na štú-
diá do sveta?“ Ja ju však uteším, 
lebo viem, že starká je tá, ku 
ktorej sa vždy budem rada vra-
cať hoci aj z konca sveta. Bez jej 

smiechu, múdrych slov a tep-
lých dlaní sa totiž dlho vydr-
žať nedá.

emma kutláková, 8. B, i. 
miesto v literárnej súťaži 
Majáčik
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• Ja som len prednedávnom 
dostala k narodeninám zajači-
ka.  Som z neho veľmi natešená. 
Vzorne sa oň starám. Dávam mu 
seno, krmivo. Keď som v škole, 

anketôčka otvor očká …
zVierATKá sVäTého frANTiŠKA

robí spoločnosť babke. Pod via-
nočný stromček by som už nech-
cela nijaké zvieratko, stačí mi 
Truško, to je môj splnený sen.

emma, 8. B

• U starej mamy mám psa 
a mačku, doma mám psa, ko-
rytnačky. Kedysi som mala za-
jaca a škrečky… Ja som zvierata-
mi obklopená odmalička. Vzťah 

ku nim som si vybudovala hlav-
ne vďaka starým rodičom. Pod 
stromčekom by som určite pri-
vítala nejaké zvieratko, no to už 
nehrozí, lebo by som ich už ani 
nemala kde dať.

Barbora, 8. B

• Ja mám doma psa. Mám ho 
veľmi rád. Mama o ňom najskôr 
nechcela ani počuť, ale teraz si 
zvykla. Nejaké zvieratko by som 
chcel, no mama by nesúhlasila.

oliver, 6. A

• Ja dostanem psíka z útulku. 
Doma mám mačičku. Zvieratká 
mám veľmi ale veľmi rada. Chce-
la by som všetky: koňa, zajka… 
Keď budem veľká určite budem 
veterinárkou.

Kiara 3. B

• My máme škrečka Deisy. 
Spolu s bratom sa oň vzorne sta-
ráme. Pod stromčekom by sme 
uvítali ešte nejaké zvieratko, no 
uvidíme, necháme sa prekvapiť.

Monika, 6. A

• Kedysi sme mali zajačika, 
ale toho sme dali bratrancovi. Ja 
by som chcela dostať morča, ur-
čite by som sa oň dobre starala.

simonka, 3. B
• My máme doma chameleó-

na a ten zaberie dosť času. Ne-
viem, možno by som ešte nejaké 
zvieratko chcel nájsť pod strom-
čekom.

Dávid, 7. A

• My máme doma takú ma-
lú farmu. Chováme koňa, kravy, 
sliepky i zajačiky… Dedkovi po-
máham a vzorne sa o ne starám. 
Určite by ma nové zvieratko po-
tešilo.

Matúš, 3. B

Takže, moji kamaráti, väčši-
na z vás už nejaké to zvieratko 
má a vzorne sa oň stará. Je to na-
ozaj u vás pestré, od drobných 
zvieratiek až po tie veľké. Verím 
však, že aj tí, ktorí ešte po ma-
lom zvieracom priateľovi túžia, 
ho nájdu pod vianočným strom-
čekom.

Terézia Batešková, 6. A

svätý františek je patrón ekológov, zvierat a prírody. Dňa 3. októbra sme si pripomenuli jeho sviatok. Vysielaním v školskom roz-
hlase  sme sa dozvedeli zaujímavosti z jeho života a pani učiteľ ka rusinová si pre triedne kolektívy pripravila zaujímavý kvíz o prí-
rode a zvieratkách. žiakom sa veľmi páčil, lebo väčšina má ku prírode a zvieratkám dobrý vzťah. Mnohí dokonca domáceho zviera-
cieho miláčika vlastnia. A vtedy sme dostali zaujímavý nápad. zmapovať, ako to s vaším domácim zverincom vyzerá a či by ste uví-
tali pod vianočným stromčekom nejakého domáceho maznáčika.
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z VýTVArNeJ TVorBy NAŠiCh žiAKoV

Autobusom Dávid Jagnešak, 8. B

Gitara D. Sahuľová, 5. A

Samota, kolektív 7. AEx libris Barbora Jašáková

Henrieta Fernezova, betlehem, 3. B

Fľaša E. Kutláková, S. Grižaková
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Bianka Brandisová, 4.  A

EKO

Kto v triede prdí, ten smrdí.
Kto sa neučí, mama ho mučí.
Kto sa z kníh učí, ten sa veľa naučí.
Kto v škole pozor dáva, doma sa dobre máva.
Keď lavicu poškodíš, veľa zaplatíš.
Ak prezuvky zabudneš, školníkovi len tak ľahko neujdeš.
Ak v škole pískaš, zhuka získaš. 
Ak sa dobre učíš, mozgové závity mučíš.
Ten kto šikanuje, potom ľutuje.
Aký starosta v triede, tak triedu vedie.
Ten, kto si úlohy zabúda, kamaráta počúva.
Ten, kto sa neučí, toho učiteľka vykričí.
Tomu, kto nevie násobilku, ponúkne školník pílku.
Aká triedna, taká trieda, aká učiteľka, taký žiak.
Ten, kto zošit si zabudne, čierny bodík dostane.
Kto žuvačku žuje, učiteľku otravuje.
Ten, kto žiacku nedá, tomu bude beda.

Terezka Batešková, 6. a

Príslovia 
zo školských lavíc
Ľudia odpradávna sledovali prírodu a život okolo seba. 
Vznikali tak ľudové múdrosti, ktoré dnes poznáme ako 
príslovia, pranostiky, porekadlá. 
O tom, že aj my, šiestaci, sme vnímaví,  
svedčia naše príslovia,  
ktoré sme vytvorili na hodine literatúry. 
Nech sa páči, prečítajte si, aké poučenia z nich plynú.

vtipnejší vyhráva
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Prianie / zábava

oseMsMeroVKA
Z V O N Č E K V S D O M A Š Ľ K Š I R

I Č V Á N O K L Á A U T O Á A R K H U

M A O V O Z A Y N R M A K L D Á O L K

A J C Š V D P Ž K Č E A I N Y L R I A

N I I T O O O E Y E D E T I M I I Č V

J P E E S B R A K K A B Á T Í M C I I

E E N V N A S T R Y A D V E N T A E C

L S Á A S N E H U L I A K P O K O J E

I O J E R U Z A L E M O R E C H Y ô Č

V E N I E C M L A K E Ť E T L H E M Y

O D D Y C H R U Š Á Ť N Z L Á S N E H

Ľ A A K Ý L Á Š A R S D A J S V J K K

B R D Á Ž Ď Z K L E O V J A K I E O O

A O Z Y A S I Y Á Ň D O A B A E Ž L M

S V E K D S V E T V A R C L E T I Á Í

R A I T E M A N D A R Í N K Y N Š Č N

Y Ť V Á L I S T Y B O D Z O B I L I E

S T H L O A Ž U R Y B Y B A N K A Š A

Č I A P K A R O A M O S T R O M Č E K

M E D O V N Í Č K Y S V I E Č A Č E K

ZVONČEK, OVOCIE, NÁVŠTEVA, VÁNOK, DARČEKy, OZDOBA, KAPOR, ČEČINy, MED, MAK, ME-
DOVNíČKy, SVIEČKA, OPLÁTKy, OVOS, ŠKORICA, ZIMA, MRÁZ, OBILIE, ŠALÁT, BETLEHEM, 
MANDARíNKy, ŠIŠKA, SVIETNIK, ORECHy, SNEH, ČAJ, VENIEC, RADOSť, SOB, SÁNKy, LyŽE, 
SNEHULIAK, ĽAD, ŠÁL, STROMČEK, IHLIČIE, RUKAVICE, POKOJ, LÁSKA, ODDyCH, KABÁT, ČIAP-
KA, KOLEDA, JABLKO, JERUZALEM, HALUŠKy, KRÁLI ,DAROVAť, LEKÁREň, BANKA, OZDOBy, 
DOMA, HVIEZDA, ANJELI, ADVENT, DÁŽĎ, JEŽIŠ, SVET, KOLÁČ, JÁN, PES, ZAJAC, DyM, TíM, KO-
MíN, KAŠA, LIST, DVOR, DETI, ALE, MôJ, AUTO, VOĽBA, RyBy, RyS, RAK, LET, RUŽA, My, LAKEť, 
ASTRy, ASI, TVAR, ZLÁ, BRAK, KýL VANesA KeKeláKoVá, 6. A

B. Kovalíček, 6. B

Marek Rusnák

K. Stašová, 6. BNatália Pientaková, 6.  A

Tomáš 
Hajdučák, 6. A


