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...štýlovo do školičky...

ÚVODNÍK
Opäť september, opäť škola! Mno-
hí  si  obdobie  školského  roka  spá-
jajú  len  s  povinnosťami  a  pova-
žujú  ho  za  čas  písomiek,  domá-
cich úloh, učenia sa. Lenže povin-
nosti sme mali aj počas prázdnin 
a človeka sprevádzajú počas celé-
ho  jeho  života.  Všimnite  si,  koľko 
ich majú naši rodičia! Treba si ale 
uvedomiť, že to naše „školské trá-
penie“  je  popretkávané  aj  množ-
stvom  zábavy  a  zaujímavosťami. 
V  škole  nás  okrem  učenia  čakajú 
besedy,  stretnutia  so  zaujímavý-
mi  ľuďmi,  s  priateľmi,  prostred-
níctvom exkurzií navštívime rôzne 
miesta,  veľa  sa  dozvieme.  Neho-
voriac o tom, že tých desať mesia-
cov  nie  je  až  tak  veľa,  lebo  sú  po-
pretkávané  prázdninami.  Ubeh-
nú ako voda.

O  spestrenie  vášho  pobytu 
v  škole  sa  budeme  počas  školské-
ho  roka  starať  aj  my,  redaktori 

časopisu  Úsmev.  Ak  by  sa  k  nám 
chcel niekto pridať, budeme veľmi 
radi,  že  sa  náš  redakčný  tím  zas 
rozrastie. Začíname už v septem-
bri a prinášame vám rubriky, kto-
ré  dôverne  poznáte.  V  Školskom 
spravodaji vám pripomenieme, čo 
sme  prežili  posledné  mesiace  mi-
nulého  školského  roka.  V  rubrike 
Naše naj... by sme sa v tomto ro-
ku chceli zamerať na plodiny, kto-
ré, patria medzi najstaršie a naj-
bežnejšie  pestované  v  našej  ob-
ci. Začíname so zemiakmi. Pred-
stavíme vám víťazné práce našich 
„malých spisovateľov“ a posvietili 
sme  si  aj  na  prázdninové  hubár-
čenie  našich  žiakov.  Samozrej-
me nebude chýbať osemsmerovka, 
vtipy a zábava.

Prajeme  vám  veľa  zábavy  pri 
čítaní nášho časopisu. 

S pozdravom šéfredaktorka 
Em ma Kutláková

usmevczs@gmail.com

Školský spravodaj

Interaktívna tabuľa, Internet, počítač… to je len zlomok vymože-
ností, ktoré sa pri dnešnom vyučovaní používa. To, že to nebolo vždy 
tak, sme si uvedomili až pri spracovaní projektu z dejepisu, kde bo-
lo za cieľ do školy priniesť školské pomôcky našich starých rodičov 
a prarodičov.

Škola v minulosti a dnes

môcok sme si vytvorili výstavku, 
ktorú si mohli pozrieť aj mladší 
žiaci. Nechýbali na nej školské ak-
tovky, staré knihy, časopisy, šlabi-
káre, vysvedčenia, ba i pionierske 
oblečenie.

Veru nebolo im čo závidieť. 
Okrem školy museli aj tvrdo pra-
covať na poli, no i tak sa snažili 
učiť čo najlepšie. Najviac nás za-
ujali vysvedčenia, na ktorých sme 
vyčítali, že okrem predmetov, kto-
ré máme v škole teraz my, ma-
li aj hodnotenú hodinu krasopi-
su. Ktovie ako by sme z nej obstáli 
teraz my, keď náš krasopis ospra-
vedlňujeme tým, že sa všetko pí-
še na počítačoch. Ďalšou zaujíma-
vosťou bola hodina ručných prác. 
Dnes mnohí mladí nevedia do rúk 
chytiť ihlu či kladivo. Možno by 
nebolo na škodu sa k týmto pred-
metom vrátiť.

Učebné pomôcky 
našich rodičov a starých rodičov

Mravy, čiže správanie, bolo 
známkované trochu inak. Stupeň 
chválitebný bol ako terajší výbor-
ný. Učitelia sa s výchovou nema-
znali. Bolo bežné, že žiak schytal 
zaucho a doma sa ani nepriznal, 
lebo by ho ešte potrestali aj rodi-
čia. Palička ako ukazovadlo mala 
aj výchovnú funkciu.

No i napriek vymoženostiam, 
ktoré v škole máme, si školu a vy-
učujúcich nie vždy vážime a prí-
de nám otravná. Ako nám v nej bo-
lo dobre, pochopíme asi až časom, 
keď dospejeme a opustíme školské 
lavice. 

Náš školský časopis Úsmev totiž znova potvrdil svoju kvalitu 
a v súťaži Najlepší školský časopis získal 1. miesto. Súťaž každo-
ročne vyhlasuje Knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubí-
ne v spolupráci s týždenníkom MY Orava

ÚSMev je opäť prvý

-red

Začalo veľké pátranie. Niekto-
rí priniesli ozajstné zaujímavos-
ti ba až rarity. Tí, ktorých príbuz-
ní hmotné spomienky na školu ne-
zanechali, aspoň spí-
sali, ako to kedysi 
v škole chodilo. 
Z „his- t o r i c -
kých“ p o -

„Kde bolo 
lepšie ako v ško-
le...“ tak na ňu 
spomínajú tí, 
ktorí ju opus-
tili.

Sabína 
Ma cso-

diová, 9. A
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Jeden z našich veľkonočných pozdravov

Na konci februára Slovenskom 
otriasla správa o smrti noviná-
ra Jána Kuciaka a jeho priateľ-
ky.

Tieto správy nenechali chlad-
nými ani nás malých novinárov 
časopisu Úsmev. Hoci ešte ve-
ľa vecí nechápeme, jedno však 
vieme a uvedomujeme si napl-
no. Novinár má písať pravdu bez 
ohľadu na to, aká je krutá a nemá 
byť za to v demokratickom štá-
te trestaný. Preto sme si 3. máj – 
Deň slobody tlače pripomenuli 
vysielaním v školskom rozhlase.

V roku 1991 Organizácia spo-
jených národov pre vzdelanie, 
vedu a kultúru vyhlásila 3. máj 
za Svetový deň slobody tlače . 
Ide o deň, kedy sa pripomínajú 
základné princípy slobody tla-
če. Svetový deň slobody tlače po-

skytuje príležitosť pripomenúť 
základné princípy slobody tlače, 
hodnotiť jej úroveň, brániť médiá 
pred útokmi na ich nezávislosť 
a v neposlednom rade spome-
núť si aj na novinárov, ktorí bo-
li zabití pri plnení si svojich po-
vinností. Sloboda prejavu sa mu-
sí rozšíriť aj na bezpečnosť médií 
na internete. Tento deň sa podľa 
OSN má osobitne týkať bezpeč-
nosti novinárov, odstraňovania 
beztrestnosti za zločiny spácha-
né proti slobode tlače, ďalej bez-
pečnosti a otvorenosti interne-
tu ako podmienky pre bezpeč-
nosť na počítačovej sieti. Slobo-
da tlače nie je niečo, čo majú mé-
diá a občania automaticky dané, 
je to hodnota, ktorú si treba vá-
žiť, neustále za ňu bojovať.

Zuzana 
vonšáková, 6. A, internet

Deň slobody tlače 3. MáJ

„Byť slepý veru nie je jednoduché. Väčšina sa na vás pozerá ako na iné-
ho. Žijete svoj život v nepoznaní a v tme. Viete si to predstaviť? No i tak 
netreba strácať nádej a nevzdávať sa…“ takto začali svoje rozprávanie 
Marek a Juraj, dvaja nevidomí mladí muži, ktorí  nám prišli priblížiť 
svoj život s postihnutím.

Neprišli sami. Sprevádzali ich  
priatelia. Jedným takým bol aj sle-
pecký psík. Predviedol nám, čo 
všetko dokáže a ako môže nevi-
domému pomôcť. Rozozná dvere,  
vie zastaviť pred prekážkou, podá 
spadnutú vec. Má povolené vojsť 
všade tam, kde môžu ísť ľudia. Pri 
jeho práci ho netreba rozptyľovať. 
No možnosť mať takého  psa, ne-
má každý slepý. Jeho výcvik je to-
tiž veľmi drahý. Väčšina slepcov 
si musí vystačiť s paličkou. Tá ich 
„palička-pomocníčka“ je bielej 
farby. Preto, keď uvidíte takého 
človeka, neváhajte a pomôžte mu.

Aké je to byť slepý, sme si mali 
možnosť vyskúšať aj my. S previa-
zanou šatkou sme mali chytiť lop-
tu. Čo myslíte, dá sa to? Nevidiaci 

Žiaci si vyskúšali, aké je to byť nevidiacim

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

zraku, budú vedieť správne zarea-
govať a vhodne pomôcť.

Kristína pindjáková, 6. B

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

eTwinning
Takto pekne vytvárame pozdravy pre deti do cudziny

z týchto krajín prijali veľkonočné 
pozdravy a vystavili ich na hlav-
nej chodbe, kde si všetci mohli po-
zrieť to, čo vytvorili naši kamaráti 
z partnerských škôl.

Väčšina našich partnerských 
škôl boli veľmi aktívnymi a prínos-
nými členmi projektu. Pravidel-
ne sme spolu komunikovali. Pro-
jekt skončil na konci marca. Tento 
školský rok sa naša škola opäť plá-
nuje do projektu zapojiť. Už teraz 
sa všetci  veľmi tešíme na nových 
priateľov z európskych krajín.

Aneta pindiaková, 5. A

Aké je to byť nevidiacim

majú lopty, ktoré štrngajú, a tak sa 
aj oni môžu zahrať. Musia však pri 
tom využívať ďalšie zmysly omno-
ho viac ako človek vidiaci. Tie ma-
jú oproti vidiacim oveľa lepšie vy-
vinuté. Napríklad taký hmat. Vďa-
ka nemu čítajú Braillovo písmo.

Moderná doba prináša aj mno-
hé vychytávky, ktoré sú takýmto 
ľuďom nápomocné. Ukázali nám, 
ako vyzerá váha, ktorá rozpráva, 
mobil, ktorý vám povie, na akej 
aplikácii ste a čo máte urobiť aby 
ste ju otvorili. Zaujímavou bola aj 
menšia  „obdĺžniková vecička“, 
ktorá napovie, akej farby sa práve  
slepý dotýka.

Svoje rozprávanie a aktivity do-
pĺňali pesničkami, ktorými rozo-
spievali aj nás.

Umožňuje nájsť partnerskú 
školu, s ktorou možno realizo-
vať projekty v rámci vyučovania 
v bezpečnom virtuálnom prostre-
dí (TwinSpace). Je to spoločen-
stvo škôl, do ktorého je zapoje-
ných takmer 280 000 učiteľov z ce-
lej Európy. 

Žiaci školy sa zapojili do krát-
kodobého projektu „Writing Eas-
ter cards in national languages“.

Deti vyrobili viac ako 100 ku-
sov ručne maľovaných a zdobe-
ných veľkonočných pohľadníc, po-
zdravov. Vpisovali do nich sloven-
ské veršíky aj veľkonočné vinše. 
Postupne sme vytvorili prezentá-
ciu o našej škole v anglickom jazy-
ku. V marci sme rozposlali veľko-
nočnú poštu do partnerských škôl 
v Rumunsku, Poľsku, Čechách, 
Litve, Fínsku, Grécku ale aj Ta-
liansku.

Koncom marca sme aj my 
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Medzinárodný deň detí sme tento rok oslávili netradične. Oslavovalo sa už týždeň pred termínom na lúke Hrbik medzi Oravskou polhorou, 
rabčou a rabčicami. Z týchto dedín tam prišli aj všetky deti.

O zábavu sa postarali aj naši deviataci

ši žiaci s Požiarnického krúžku. 
O kultúrny program bolo tiež po-
starané. Každá škola si totiž pri-
pravila krátke vystúpenie. Nechý-
bal folklór, tanec, spev. Z našej 
školy si predstavenie pripravili de-
viataci. Za doprovodu gitary, sa-
xofónu a dvoch maskotov-tučnia-
čikov spievali veselé pesničky.

Nechýbalo ani občerstvenie. 
Každý žiak dostal kupón, za ktorý 
si mohol vybrať kofolu a klobásku.

Z pekne stráveného dňa sme si 
domov odnášali nielen milé spo-
mienky, nové priateľstvá ale i malé 
odznaky, ktoré nám tento deň majú 
pripomínať.

Netradičný Deň DeTí

O to bolo celé podujatie zau-
jímavejšie, lebo sme sa tu mohli 
stretnúť so svojimi kamarátmi, 
sesternicami a bratrancami z oko-
litých dedín.

Celý program si pre nás pripra-
vili požiarnici našej i okolitých ob-
cí spolu so starostami. Bol nao-
zaj pestrý. Mohli sme sa povoziť 
na štvorkolkách, vyskákať na na-
fukovacích hradoch a trampolí-
nach. Prišli aj páni policajti s cvi-
čeným psom, ktorý nám ukázal, 
ako naháňa zločinca. V akcii sa 
ukázali aj hasiči. Tí hasili horia-
ce auto a rozstrihovali ho. Zásah 
a boj s ohňom predviedli aj na-

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

Kuvičok je najmenší druh so-
vy v Európe. Meria iba 16 cm, čo 
je sotva veľkosť škorca. Základ-
ná farba vrchnej časti tela je tma-
vo hnedá s výraznými bielymi ale-
bo žltobielym škvrnami. Chvost je 
tiež tmavohnedý  s bielymi kon-
cami pier a niekoľkými svetlými 
priečnymi prúžkami. Má v pome-
re k telu malú guľatú hlavu, sfar-
benú podobne ako chrbát. Zobák 

má voskovo žltý, pri koreni ze-
lený, nohy má operené, špinavo 
biele s hnedými škvrnami, pazú-
ry čiernohnedé. Samec a samica 
sa navzájom zafarbením nelíšia, 
mláďatá sú iba tmavšie. Samica je 
väčšia ako samec. Jeho let je vlni-
tý, v období hniezdenia lieta aj vo 
dne. Na rozdiel od ostatných sov 
má pomerne vysoký pískavý hlas. 
Väčšinou sa ozýva jednoduchým 
opakovaným pískaním.

Tetrov hlucháň je najväčší vták 
spomedzi bažantovitých vtákov. 
Volá sa tak preto, lebo keď spie-
va, robí „pop“ a je na pár sekúnd 
hluchý. Samec je tmavý s nevý-
razne sfarbenou hlavou a svetlým 
zobákom. Dospelí jedinci merajú 
až 60 cm a vážia 1 až 1,5 kilogra-
mov. Jeho výrazný chvost má ši-
roké oblé zakončenie. Samica je 
asi o 10 cm menšia ako samec a je 
sfarbená hrdzavo-hnedo.

Väčšinu roka žije tetrov skryto 
a samotársky v miestach, kde nie 
je rušený prítomnosťou človeka. 
Potrebuje vhodný životný priestor 
o rozlohe až 30 kilometrov štvor-
cových. Obýva slnečné zmiešané 

a ihličnaté lesy alebo rašeliniská, 
kde si opatruje potravu zberom 
a hrabaním. Živí sa bobuľami, tra-
vinami, ihličím a mravcami. Sami-
ca znáša a zahrieva 6 až 10 vajec 
a sama sa po vyliahnutí stará o ku-
riatka. V prvom roku života v prie-
mere prežije len asi desať percent 
mláďat.

K jeho prirodzeným predáto-
rom patria kuna a líška, vajcia 
z hniezd vyberajú straky a vrany.

Na jar začína tokať ešte za tmy 
v korunách stromov a tok dokon-
čuje na zemi. Za posledné roky  
hlucháňov u nás ubúda. 

Prázdniny prinášajú aj časté 
prechádzky do prírody a hríby či 
čučoriedky. Možno ste aj vy ma-
li cez ne to šťastie a zahliadli ste 
tieto milé operence. Ak áno, daj te 

nám vedieť. Radi o tom napíšeme 
do Úsmevu.

Tetrov hlucháň 

Kuvičok vrabčí

Novoty z ríše vtáctva

Tamara vronková 5. A

Nina Kolčáková, 6. A
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„Spravuj, čo si dostal, neber, čo si nedaroval“ – tak s týmto mottom 
k nám na sviatok Božieho tela, 31. mája, zavítalo spoločenstvo Mi-
sia Život.

Neskrývaj sa za masku

Spevom, vlastnými svedectva-
mi a tvorivými úlohami, chceli 
žiakom priblížiť jedinečnosť kaž-
dého z nás. V tíme týchto mladých 
bola aj politička Renáta Ocilková, 
ktorá žiakom rozpovedala vlast-
ný životný príbeh a Božie pôso-
benie v ňom.  Spoločne sa so žiak-
mi rozprávali o tom, čo znamená 

byť dobrým. Deti ukázali, že bu-
dovanie hodnôt im nie je cudzie 
a uvedomujú si svoju vlastnú ľud-
skú hodnotu. Aktívne sa zapájali 
do hier a tvorivých úloh. Tí menší 
si z podujatia odnášali masky, kto-
ré vlastnoručne dokresľovali. Ce-
lý program bol doplnený spevom 
a hudbou.

posledné týždne školského roka strávili naši tretiaci v škole v príro-
de v Ústí nad priehradou.

Okrem posledného opakovania 
a učenia zažili pod vedením ani-

Misia ŽIvOT

Škola v prírode

Nina Kolčáková 6. A

mátorov a pani učiteliek kopec zá-
bavy. -red
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Deň 23. apríl je špecifickým dátumom pre svetovú literatúru. v ten-
to deň roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Migu-
el Cervantes y Savedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la 
vega.

Výročie narodenia alebo úmr-
tia majú v tento deň aj Maurice 
Druon, Halldór Laxness, Vladi-
mír Nabokov, Joseph Pla a Manu-
el Mejía Vallejo. Všeobecná kon-
ferencia UNESCO na svojom 28. 
zasadaní roku 1995 prijala návrh, 
ktorým sa 23. apríl stal Svetovým 
dňom knihy a autorských práv. 
V škole sme si  tento deň pripome-
nuli čitateľským maratónom. Čí-
talo sa počas celého dňa a do ma-
ratónu sa zapojilo až 230 žiakov 
školy od prvákov až po deviatakov. 
Deti čítali bájky od známeho fran-

Deti  čítajú  bájky  od  Jeana  de  La 
Fontaine

Víťazka súťaže Najkrajší čitateľský 
denník Karin Stašová z 6. B

padali rekordy

Medzi pravidelné exkurzie na-
šich žiakov patria návštevy Kri-
vej, Zákamenného či Banskej 
Štiavnice.

Tieto trasy absolvovali aj v zá-
vere minulého školského roka. 
No 6. júna mali žiaci 5. a 6. roč-
níka možnosť navštíviť aj pútnic-
ké miesto Staré Hory a neďalekú 
dedinku Španiu Dolinu. Obe tieto 
obce vznikli okolo 13. storočia ako 
banícke osady a spracúvala sa tu 
strieborná a medená ruda. Vo vy-
ťaženej hlušine sa dokonca našli aj 
kamenné nástroje používané pri 
ťažbe rudy. Vrchol rozvoja Staré 
Hory dosiahli na prelome 15. a 16. 
storočia, kedy bol v obci vybudo-
vaný rozsiahly komplex taviacich 
hút, čo podmienilo aj rozvoj ťažby 
dreva a uhliarstva.

Zatiaľčo v Španej Doline na náv-
števníkov čaká bohaté spoznáva-
nie histórie ťažby rúd, Staré Hory 

sú navštevované kvôli Bazilike mi-
nor, starodávnemu a preslávené-
mu kostolu, zasvätenému Navští-
veniu Preblahoslavenej Panny Má-
rie, v ktorom sa už od 15. storočia 
uchováva pamätná socha Bohoro-
dičky a Studničke Panny Márie.

Podľa ústneho podania oby-
vateľov obce Staré Hory sa vznik 

Staré hory

prameňa odvodzuje z čias občian-
skych nepokojov v 17. storočí, keď 
celé okolie Starých Hôr bolo v ru-
kách protestantského vojska. Oby-
vatelia Starých Hôr sa obávali, že 
nepriatelia dostanú sochu Panny 
Márie. Sochu zložili z oltára, dô-
kladne ju zabalili a potom zako-
pali na mieste terajšej Studnič-

ky. Roku 1711 ju vykopali z úkrytu 
a v slávnostnom sprievode ju pre-
niesli na oltár. Na pamiatku, že tu 
na kopci bola kedysi ukrytá socha, 
vyvesili obraz Panny Márie. Pod 
obrazom vyvieral svieži prameň.

Dlhé roky bol prameň zanedbá-
vaný. Zmenilo sa to až 1. 9. 1886, 
keď bol náhle uzdravený z ťažkej 
choroby starohorský farár Matej 
Hrivňák. Po prechladnutí mal veľ-
ké bolesti hlavy, uší a ďasien. Pre za-
pálené ďasná nemohol ani jesť. Keď 
zlyhali lieky a bolesti sa zväčšovali, 
obrátil sa s dôverou o pomoc k Pan-
ne Márii – Uzdraveniu nemocných. 
Dal si priniesť vodu z mariánskej 
Studničky a len čo vypil prvý pohár 
vody, bolesti hneď prestali.

On dal ako prvý podnet, aby sa 
na tomto mieste postavila kapln-
ka. Odvtedy toto miesto preš-
lo viacerými rekonštrukciami 
a úpravami. O zázračnej sile tohto 
miesta svedčia aj tabuľky s poďa-
kovaniami na stene pri prameni.

Toto pútnické miesto každoroč-
ne, a to nielen počas púti, navštívi 
množstvo veriacich. Sme radi, že 
aj my sme boli medzi nimi.

Simona Záhumenská, 6. A

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

Tento dátum si väčšina z nás spája so začiatkom leta – s letným sl-
novratom. No vedeli ste, že tento deň je aj Dňom kvetov? Je určený 
hlavne pre všetkých milovníkov kvetov, zelene či záhradkárov. pri-
pomenuli sme si ho aj v škole.

Deti i učitelia mali do ško-
ly priniesť kvetinu a darovať ju 
svojmu kamarátovi; osobe, kto-
rú majú radi, na ktorej im záleží.

Takže štvrtkové ráno cupita-
li do školy žiaci vyzbrojení pek-
nými kytičkami, ktoré počas 
dňa darovali. Do akcie sa naj-
viac zapojili druháci. Kvetinka 
v ruke nechýbala takmer niko-
mu. A ako sa ukázalo, pre žiači-

Deň kvetov – 21. jún 

cúzskeho spisovateľa bájok Jean 
de la Fontaine. Každý, kto sa číta-
nia zúčastnil, potvrdil účasť v ma-
ratóne svojim podpisom. „Takéto 
maratónske  čítania  chceme  v  škole 
konať  každoročne.  Uvidíme,  ktorý 
ročník bude mať najviac čitateľov,“ 
povedala pani učiteľka Kutláková, 
ktorá maratón organizovala.

Ďalšou peknou aktivitou, kto-

rá sa konala v knižnici, bola Súťaž 
o najkrajší čitateľský denník. Išlo 
o druhý ročník súťaže. Svoje den-
níky predstavilo 37 žiakov. 

Spomedzi nich žiaci, ktorí na-
vštívili knižnicu, tajným hlasova-
ním vybrali tri najkrajšie. Na 1. 
mieste sa umiestnil denník Karin-
ky Stašovej, ktorá zaň získala viac 
ako šesťdesiat hlasov. Na druhom 
mieste sa umiestnila Zuzana Von-
šáková a tretie miesto získala Ta-
mara Vronková. 

Výherkyniam gratulujeme a pra-
jeme im veľa kreativity pri písaní 
a zdobení denníkov.

emma Kutláková, 8. B 

kov boli naj-
milšími pa-
ni učiteľky, 
pretože prá-
ve im kvetin-
ky smerovali.

Veríme, že 
tento pekný 
sviatok si pri-
pomenieme aj v tomto školskom 
roku. Diana Kutláková, 9. A
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Stlačením klávesy F6 označíte 
v internetovom prehliadači adre-
su internetovej stránky, na kto-
rej sa práve nachádzate. v kom-
binácií s CTrL + C a s CTrL +v 
dokážete takto rýchlo a efektív-
ne kopírovať odkazy interneto-
vých stránok.

Nie, nebojte sa, nebudem vás 
učiť, ako narábať s počítačom 
a na čo slúžia klávesy F1 – F12. 

Hovoriť budeme o hudobnej sku-
pine F6, ktorá nás prišla v posled-
nom týždni školského roka pote-
šiť svojimi piesňami. Je to róm-
sko-slovenská evanjelizačná ka-
pela, ktorej názov je odvodený ako 
skratka z Listu Efezanom. Kapi-
tola 6,10-20 tu hovorí o Božej vý-
zbroji, ktorú nám prišli chlapci 
z kapely svojimi piesňami a sve-
dectvami priblížiť.

„Napokon upevňujte sa v Páno-
vi a v sile jeho moci.

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste 
mohli čeliť úkladom diabla.

S F6-ou si zaspievali aj naši žiaci

Lebo nás nečaká zápas s krvou 
a telom, ale s kniežatstvami a moc-
nosťami, s vládcami tohoto temné-
ho sveta, so zloduchmi v nebeských 
sférach.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, 
aby ste mohli v deň zla odolať, všet-
ko prekonať a obstáť!

Stojte teda: 
bedrá si prepášte pravdou, ob-

lečte si pancier spravodlivosti 
a obujte si pohotovosť pre evanje-
lium pokoja!

Pri všetkom si vezmite štít viery, 
ktorým môžete uhasiť všetky ohni-
vé šípy zloducha!

A zoberte si aj prilbu spásy 
a meč Ducha, ktorým je Božie slo-
vo!

Vo všetkých modlitbách a pros-
bách sa modlite v každom čase 
v Duchu!

A v ňom vytrvalo bdejte a proste 
za všetkých svätých!

Aj za mňa, aby mi bola daná 
reč, keď otvorím ústa, a aby som 
smelo zvestoval tajomstvo evan-
jelia, ktorého vyslancom som aj 
v okovách, aby som mal v ňom od-
vahu hovoriť, ako som povinný.“

List Efezanom 6,10-20
Diana Kutláková, 9. A

F6

9. A

9. B

1. A

1. B

Privítali sme … Rozlúčili sme sa …
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Španielski dobyvatelia ich 
na prelome 15. a 16. storočia ob-
javili  v Ekvádore na zemiakových 
trhoch a doviezli do Európy. Veľ-
mi skoro sa stali potravinou na lo-

Žiackym perom
Naše NAj …

ZeMIAKY

dnes…

…kedysi

diach. Námorníci, ktorí ich jed-
li, netrpeli chorobami. V Európe 
však dlho trvalo, kým sa zemiaky  
udomácnili . Na túto napohľad nie 
veľmi príťažlivú plodinu sa na sta-
rom kontinente dlho pozerali s ne-
dôverou. Keď ich doviezli prvýkrát 
do Talianska a Francúzska, ľudia 
ich odmietli. Vyzerali vraj odpu-
dzujúco a mali trpkú príchuť.

Na Slovensku sa prvýkrát  
o pestovaní zemiakov  zmieňuje  
mních Cyprián z Červeného Kláš-
tora – v spise Pojednaní o poľno-
hospodárstve na Spiši z roku 1768. 
Skutočný rozmach pestovania ze-
miakov tu nastal až na začiatku 
19. storočia. V mnohých obecných 
kronikách sa však môžete dočítať, 
koľko peripetií ich pestovanie ob-

nášalo. Stalo sa i to, že ľudia ne-
vedeli, že sa jedia podzemné plo-
dy. Pojedli zelené hľuzy na vrchnej 
časti rastliny, tie sú prudko jedo-
vaté, tak pomreli.

Ich pestovanie tiež nebolo jed-
noduché. Teraz sme zvyknutí, že 
ich na jar traktor zasadí a na je-
seň zas vykope. My ich maximál-
ne tak pozbierame. No v minulos-
ti si zemiaky vyžadovali oveľa viac. 
Na poliach sa schádzali celé rodi-
ny, aby sa podieľali na ich pesto-
vaní. Začalo to skoro na jar, keď 
sa „hádzala podskyba“. Do riad-
kov vyoraných koňom sa dávali sa-
denice. O dva týždne bolo treba 
zem prekopať, aby mohli zemiaky 
rýchlejšie vyrašiť na povrch. Po-
tom nasledovalo ďalšie kopanie, 

Určite každý veľmi dobre vie, 
že zemiaky sa ku nám dosta-
li po objavení Ameriky. predpo-
kladá sa, že pochádzajú z peru-
ánskych ánd, kde ich pestovali 
Inkovia už pred 4 až 5 tisíc rok-
mi.

takzvané „rušanie“ a za ním oko-
pávanie. To sa robilo okolo sviatku 
svätého Jána. Gazdovia takto oko-
paný krásne sa riadkujúci záhon 
ozdobili vetvičkami stromov. Po-
tom mali zemiaky pokoj až do je-
sene. Začínali sa kopať v polovič-
ke septembra, samozrejme ručne. 
Zase sa stretli rodiny. Ich členovia 
sa okrem práce porozprávali, po-
sedeli pri ohníku, opiekli zemia-
ky, slaninku.

Dnes je všetko veľmi rýchle 
a moderné. Zemiaky sa sadia hneď 

do riadkov, burina sa namiesto ko-
pania odstraňuje chemikáliami, 
rast sa podporuje ďalšími „moder-
nými postrekmi“, kone vystrieda-
li traktory.

No zemiaky sa stále tešia veľkej 
obľube a i v našej dedine ich pestu-
je takmer každá domácnosť. To, čo 
neskonzumujú jej členovia, skon-
zumujú domáce zvieratá. Poslúžia 
ako príloha, no dajú sa z nich uva-
riť i všelijaké fajnové dobrôtky. Pár 
z nich vám aj ponúkame.

Simona Záhumenská, 6. A

Bola raz jedna trieda a v tej trie-
de sídlila veľká príšera. No vi-
del ju len ten, čo dostával samé 
päťky. pýtate sa prečo? pretože 
k čomu by bola príšera, keby nie-
koho nestrašila?

Príšera nosila na hlave velikán-
sku korunu a pýšila sa množstvom 
päťkárov, ktorých utrápila. Nikto 
však nevedel, ako presne vyzera-

la, lebo vzbudzovala takú hrôzu, 
že sa päťkári báli o nej rozprávať.  
Najčastejšie prehla päťkára cez 
koleno, obkrútila ho svojím dlhým 
chvostom tvarovaným do špica 
a vyniesla až hore na komín školy. 
Päťkár tam s plačom sedel až do-
vtedy, kým jej nesľúbil, že si znám-
ky opraví a bude sa vzorne učiť.

Kedysi vraj chytila jedného žia-
ka, ktorý sa nechcel učiť sloven-

činu, hodila ho medzi myši, sys-
le, kobyly a býky a ten hneď sypal 
všetky vybrané slová.

Iný zas prepadal z geografie. 
Nechala ho teda kopať zem dovte-
dy, kým sa neprekopal do Austrá-
lie. Ak sa chcel dostať domov, mu-
sel peši prejsť viac ako pol zeme-
gule a naučil sa tak všetky mestá, 
moria, oceány.

Jeden zas nič nevedel o starom 
Ríme. Tak ho veru naša príšer-
ka zavrela do kabinetu dejepisu 
medzi všetky tie vykopávky a on 

sa odtiaľ vykopal až vtedy, keď sa 
spoznal so všetkými rímskymi pa-
novníkmi.

A takto by sme mohli pokra-
čovať a hovoriť o ďalších, ktorí 
zle dopadli. Vlastne dobre, lebo 
z hlupákov sa stali mudrci. Lenže 
za akých okolností!

My pevne veríme, že sa s touto 
príšerou stretnúť nechcete a bude-
te sa vždy svedomito učiť. Potom 
príšerina hrdá korunka spľasne 
a ona zmizne do zabudnutia.

Tamara vronková, 6. A 

Kto straší päťkárov
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Je zvykom, že deviataci pobyt v našej škole zakončia niečím, čo 
po nich zostane. Niečím, čo ich bude pripomínať mladším žiakom, 
čo bude pre nich užitočné. 

eKO

Aby po nás niečo zostalo

Naši predchodcovia tak 
na školskom dvore v spolupráci 
s pánom školníkom a pani učiteľ-
kami vytvorili mozaikovú krížovú 
cestu, okrasnú záhradu, hojdačky 
a posedenie. My sme k tomu všet-
kému tiež troškou prispeli. Vytvo-
rili sme informačné tabule s ná-
zvom Príroda je Boží dar, ktoré 
majú informovať, ako dlho sa od-
pad rozkladá, keď mu nenájdeme 
správne miesto. Veríme, že tabu-
le nebudú len okrasou, ale predo-

Pracanti z 9. B na čele s pánom školníkom.

Pozor!
Aj v tomto školskom roku sepArujeme!!!

Tetrapaky, plechovky, papier, elektrospotrebiče, baterky 
môžeš priniesť do školy na vyhradené miesta, prípadne tried-

nym učiteľom!!!
Najlepších „zberačov“ čaká opäť na konci školského roka 

odmena!!!

Aj v minulom školskom roku sa 
našim žiakom veľmi darilo, či 
už to boli atletické súťaže, lite-
rárne súťaže ale aj mnohé iné.

Dúfame, že aj v tomto škol-
skom roku sa našim žiakom bu-
de dariť. Víťazom srdečne gra-
tulujeme a prajeme veľa ďalších 
úspechov.

vianočná pohľadnica: 1.
Dejepisná olympiáda: 2. Blažej 
Staš (okresné kolo), 2. (celoslo-
venské kolo)
Chemická olympiáda: 2. Marta 
Kekeláková (okresné kolo)
Biblická olympiáda: 2. Matej 
Piták, Peter Mazurák, Peter Per-
veka (regionálne kolo)
Kubínske spievanky: 2. Matej 
a Ester Pitákovci (krajské kolo)
Galéria talentov – vlastná lite-
rárna tvorba: 1. Zuzana Vonšá-
ková

Detský literárny majáčik:
1 – 4. poézia: 2. Emil Bielák, 3. 
Samuel Chudják;

5 – 9. miestna povesť: 1. Karin 
Stašová, 2. Kristína Pindjaková, 
3. Tamara Vronková;
5 – 9. poézia: 1. Kristína 
Kuráková;
5 – 9. próza: 1. Emma 
Kutláková, 2. Tamara Vronková;
Najlepší školský časopis: 
1. Úsmev;
Hviezdoslavov Kubín: Cena 
poroty Monika Jurášová;
villa Zerna: Cena poroty Emma 
Kutláková (celoslovenská súťaž)

Atletika:
skok do výšky: 1. Martin Bielák, 
3. Richard Hopjak;
beh na 300 m: 3. Martin Bielák;
hod guľou: 1. Richard Hopjak, 
2. Nina Ďubašáková;
skok do diaľky: 3. Richard 
Hopjak;
beh na 800 m: 3.Martin Bielák;
beh na 60 m: 3. Oliver Gužiňák.

Spolupráca v skupine 
– atletika

2. skupina mladších žiakov
-red

NAŠI víťAZI

Dejepisná hlavička

V minulom školskom roku sa 
mu svoje vedomosti podarilo zú-
ročiť. Nielenže vyhral v okres-
nom kole dejepisnej olympiády 
2. miesto, ale na krajskom kole sa 
spomedzi 22 žiakov umiestnil ako 
tretí. Boli sme teda na všeličo zve-
daví a opýtali sme sa ho:

• Ako dlho si sa pripravoval 
na olympiádu?
Od septembra do marca. Na kraj-
ské kolo som sa začal učiť už v sep-
tembri. Preštudoval som niekoľ-
ko kníh a učebnice 5. – 9. ročníka. 
Medzi nimi bola aj jedna poriad-
ne „tučná“ kniha Lexikón dejín. 
Po víťazstve v krajskom kole som 
ešte doťahoval nejaké nedostat-

ky. Okresné kolo bolo vo februá-
ri a krajské v marci. Celé to obdo-
bie som chodil do kostola a mod-
lil sa, aby sa mi to podarilo. A po-
darilo sa.

• Čo bolo pre teba na učení 
najťažšie a čo ťa bavilo najviac?
Učiť sa dátumy, hlavne tie menej 
významné a tiež aj životopisy me-
nej významných osobností. Naj-
viac ma bavilo medzivojnové ob-
dobie, diktatúry, to je moja srd-
covka.

• prečo práve dejepis, čo ťa 
inšpiruje k učeniu?
Dejepis ma baví už od 5. ročníka. 
No tam to bolo len také ľahké, zo-

Najobľúbenejším predmetom nášho spolužiaka Blažeja Staša je jed-
noznačne dejepis. pri spomenutí nejakej historickej udalosti vás 
hneď zahrnie množstvom faktov a súvislostí.

pár faktov. Od 6. triedy to už bo-
la poriadna história, ktorá ma na-
ozaj zaujíma. A moja inšpirácia? 
Rodičom chcem dokázať, že uče-
nie je rovnako dôležité ako manu-
álna práca.

• rodičia sa teda tešili, keď si 
vyhral?
Jasné, boli veľmi radi a aj prekva-
pení. Na kraji som bol prekvape-
ný aj ja, že som vyhral. V okres-
nom kole som veril, že sa zmestím 
do prvej trojky, ale na kraji nie.

• Ako prebiehalo krajské ko-
lo, mal si trému?
Konalo sa v Martine. Myslel som, 
že to bude v historickej budove 
prvého slovenského gymnázia, no 
ostal som sklamaný. Bolo to v ta-
kej „panelovej“ škole. Trému som 
ani nemal, možno trochu zo za-
čiatku. Trochu ma mrzí, že som 
poplietol roky začiatku pôsobenia 
Ruskej dumy, namiesto 1918 som 

všetkým povzbudením a pouče-
ním, ako správne s odpadom na-
kladať. Zároveň sa tešíme, že keď 
sa po rokoch zastavíme našej ško-
le, povieme si: 

„To sme urobili my.“
Anton Kutlák

Informácie o dĺžke rozklada-
nia odpadu sme vám prinášali už 
v minulom čísle, no pripomeňme 
si, čo niektorí veľmi rýchlo zabú-

dajú. Eko-informačné tabule nás 
upozorňujú:

Druh odpadu Rozklad
• ohryzok z jablka 3 – 6 mesiacov
• cigaretový ohorok 3mes – 2 roky
• zápalka 6 – 10 mesiacov
• list papiera 2 – 5 mesiacov
• pomarančová kôra 6mes – 1,5 ro-
ka
• ponožka 1 – 2 roky

• žuvačky 5 rokov
• krabica od mlieka 6 – 10 rokov
• plastový kelímok 50 – 80 rokov
• motorovy olej 10 – 100 rokov
• plechovka 20 – 100 rokov
• batéria 200 – 500 rokov
• pneumatika 250 rokov
• igelitová taška 500 rokov
• PET fľaša 500 rokov
• polystyrén okolo 1000 rokov
sklo okolo 4000 rokov

napísal 1917, to by ma ešte možno 
posunulo na 2. miesto.

Čo ty a dejepis v budúcnosti?
Chcel by som ísť na olympiádu aj 
v tomto školskom roku a potom si 
ďalej vedomosti z dejepisu zdoko-
naľovať na gymnáziu, ak ma tam 
prijmú. 

Spolužiaci z 9. B
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Rozpoviem vám, milé deti, o tom, ako ten čas letí. Nie o tom, kde bolo, 
tam bolo, ani o tom, kde sa piesok lial a voda sypala, ale skutočný príbeh 
o tom, čo sa mi naozaj stalo.

Volám sa Zuzka a na moje jede-
náste narodeniny som dostala krás-
nu knihu o rozprávkovom svete diev-
čat. Keď mi ju pri gratulácii teta da-
la, zablahoželala mi, jedným očkom 
na mňa žmurkla a povedala: „Uži si 
čítanie.“ Vtedy som nechápala, pre-
čo  také  slová.  Čítanie  a  užiť  si  ho, 
otrava!

Večer  po  oslave  som  predsa  len 
otvorila knihu. Len tak zo zvedavos-
ti.  No  po  prečítaní  prvých  viet  som 
sa od nej nemohla odtrhnúť. Akoby 
zrástla s mojím telom i mysľou. Po-
norila  som  sa  do  sveta  rozprávok. 
Ja,  skutočná  bytosť,  som  sa  ocitla 
v  rozprávke  a  dokonca  som  sa  sta-
la jej súčasťou a hlavnou postavou. 
Volala som sa Stela. Bola som prin-
cezná. Žila som v zámku a vlastni-
la  som  bieleho  jednorožca  s  fareb-
nou hrivou a chvostom. Skrátka, ži-
la  som  ako  princezná.  Zažila  som 
kopec  dobrodružstiev.  Moji  rodi-
čia boli kráľ a kráľovná a moji dvaja 
bratia boli princami.

Raz  som  so  Starsonom,  mojim 
jednorožcom,  bola  na  prechádz-
ke  a  všetky  zvieratá  v  lese  sa  s  na-

Čarovná kniha 

Na prechádzke 

Kráčam si tak v lese sám,

náladičku dobrú mám.

Preskočím hneď veľkú mláku,

keď zacítim vôňu sladkú.

Pod listami červená sa,

na srdiečko podobá sa.

Malá sladká jahôdka,

to je ale lahôdka!

Sedmokráska, konvalinka

v nich malá včielka spinká.

Slnečnica, vlčí mak

pozbieram vás, veru tak.

Uvijem z nich kytičku

pre moju milú mamičku.

Nazbieram jej i jahôd do dlane,

určite z nich aj ockovi ostane.

Emil Bielák, 4. B,
 

2. miesto 
v okresnom kole 
literárnej súťaže 

Literárny Majáčik

mi živo rozprávali a dokonca sa mi 
klaňali.  Bola  som  akoby  kráľovnou 
lesnej  zvieracej  ríše.  Sťažovali  sa 
na zlých lesných škriatkov, ktorí im 
robili zle.

Spolu so Starsonom sme sa teda 
rozhodli proti ním bojovať. Nastra-
žili sme pre nich všelijaké pasce, po-
chytali  ich  a  pustili  až  vtedy,  keď 
sľúbili,  že  nebudú  lesným  obyvate-
ľom škodiť.

Vždy  a  všade  kade  sme  chodi-
li, sme sa snažili, aby dobro vyhra-
lo nad zlom, aby bola krivda pora-
zená. O to predsa v každej rozpráv-
ke ide. Nakoniec sa nám to podari-
lo  a  celé  kráľovstvo  sa  tešilo.  Kráľ 
s  kráľovnou  (teda  moji  rodičia) 
usporiadali  veľkú  oslavu,  na  ktorej 
som tancovala až do rána.

V  tom  tanečnom  kolotoči  som 
zrazu knihu dočítala a opäť sa ocit-
la  vo  svojej  izbe.  Svoju  úlohu  som 
splnila. Tým, že som čarovnú kniž-
ku  prečítala  do  samého  konca,  za-
chránila  som  rozprávku  a  porazi-
la zlo.

Kúzlo  v  knihe  už  pominulo.  No 
i  tak,  keď  ju  niekedy  otvorím  a  za-

jar

Už k nám prišla jar,

s ňou i lastovičiek pár.

Slniečko nám krásne svieti,

tešia sa dospelí i deti.

Bicykel už vyťahujem,

na trampolíne vysoko poskakujem.

Na lúkach kvietky rozkvitajú,

celú ju pekne prevoňajú.

Zemiaky sme posadili,

jarné práce porobili.

Prechádzky, výlety a kopček zmrzliny,

už sa všetci tešíme na prázdniny.

Samuel Chudják, 4. B, 

3. miesto v okresnom kole 
literárnej súťaže Literárny Majáčik

tvorím  oči,  spomeniem  si  na  všet-
ky dobrodružstvá, ktoré som v kniž-
ke prežila. Ba dokonca oslovím ma-
minu: „Vaša výsosť.“ A keď  teta prí-
de  na  návštevu,  vždy  pri  odchode 
žmurkne,  usmeje  sa  a  povie:  „Po-
zdrav Starsona.“

Zuzana Vonšáková, 6. A, 
1. miesto v celoslovenskej 

literárnej súťaži 
GALÉrIA TALeNTOv
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V lesoch nad Oravskou Polho-
rou sa usadila pracovitá obryňa, 
ktorá postavila Babiu horu. No 
v sihelnianskych lesoch sa potu-
loval lenivý obor. Nič sa mu nech-
celo, ani prstom pohnúť. Lenže 
smutno mu bolo samému, tak si 
občas zašiel za obryňou na Babiu 
horu. Postupne sa do nej zamilo-
val a aj za ženu by si ju bol rád vzal, 

lenže obryni sa veru nepáčila jeho 
lenivosť.

„Ak mi do zimy postavíš hrad, 
vezmem si ťa,“ zahlásila obryňa.

„A veruže postavím,“ zaumie-
nil si obor.

Vrátil sa do sihelnianskych le-
sov a začal skaly nosiť na kopu. 
Lenže lenivosť bola silnejšia ako 
láska k obryni, preto mu práca išla 

Sihelnianske povesti

Ako obor staval Hrádok
Stalo sa to dávno, keď ešte v Sihelnom bolo málo ľudí a po okolitých 
lesoch sa rôzne zvery a obri potulovali.

Raz sa však stala vec, ktorú 
žiadna z nich nečakala. Na okraji 
ich lúky si začal stavať obydlie je-
den mládenec. Víly ho tu nechce-
li, a tak ho chceli vystrašiť a odlá-
kať z ich kvetnatých lúk. No keď 
k nemu prišli, uvideli nádherné-
ho mládenca, ktorý všetkým trom 
padol do oka. Od úžasu a zaľúbe-
nia ich prešla chuť vyháňať mladí-
ka z lúky. Mládenec si všimol ne-
pozvaných hostí a aj jemu pad-
li do oka. No najviac tá najmlad-
šia, víla Anulienka, s nádhernými 

Tri lipy

zlatožltými vlasmi, v ktorých bo-
la jej nesmrteľnosť. Jej staršie ses-
try si všimli úžas mládenca nad 
krásou ich sestry a začali jej závi-
dieť šťastie. Nebolo noci, ktoré by 
nestrávili spolu. Ich láska rozkvi-
tala a ich dôvera bola čoraz väč-
šia. Väčšinou sa stretali na okraji 
lúky a tam si hovorili, ako sa ma-
jú radi. Všade, kde milenci prišli, 
začalo všetko rozkvitať všakova-
kými kvietkami. Anulienkine ses-
try nezniesli pohľad na ich lásku. 
Dohovárali jej, že je to len obyčaj-

Za dedinou Sihelné sú dnes chatky ľudí, lesíky, obrobené polia a vy-
še nich sa mocne týčia tri lipy. Nebolo to však vždy tak. Kedysi tam 
boli iba pasienky  a lúky. Neboli však prázdne. Žili tam víly. víly boli 
vznešene jemné a pôvabné stvorenia. Spolu sa hrali, tancovali a spie-
vali.

príjemná ranná rosa, vôňa lesa, čerstvý vzduch a džavotavý spev 
vtákov.

Anketôčka otvor očká …

HuRá, našiel som hríb!

Zberateľské  úlovky  Maroša  Brišá-
ka z 9. A 

veľmi pomaly. Raz pršalo, raz bo-
lo horúco, raz ho bolela ruka, ino-
kedy noha, výhovorku si on veru 
vždy rýchlo našiel. A tak sa priblí-
žila jeseň a obor mal iba zopár skál 
na kôpke.

„Tak ako ti to ide s tým hra-
dom?“ prišla sa do sihelnianskej 
doliny pozrieť obryňa.

Ej, zľakol sa obor. Veď ešte ani 
základy nemá! A tak začal vymýš-
ľať: „ A nestačilo by, a nestačilo by, 
keby som ti iba taký malý hrad, 
hrádoček postavil?“

„Postav hrádoček alebo hrádok 
a uvidíme, či sa mi bude páčiť,“ po-
vedala obryňa.

Lenže obor, ktorý poriadnu ro-
botu nikdy nerobil, nevedel ani 

ako malý hrádok postaviť. Donie-
sol ešte zopár skál, ale keď zača-
li prvé mrazy a z neba padali prvé 
snehové vločky, uvedomil si, že 
žiadny hrad nepostaví.

Hanbil sa obryni do očí pozrieť, 
tak sa vytratil zo sihelnianskych 
lesov a nik ho viac nevidel. Zo-
stal po ňom iba malý kopček, kto-
rý z jednej strany zarástol kríkmi 
a stromami a z druhej ešte vytŕča-
jú skaliská. Domáci ho dodnes vo-
lajú Hrádok.

Karin Stašová, 6. B, 
1. miesto 

v okresnom kole 
literárnej súťaže Literárny 

Majáčik

ný smrteľník, že ju sklame, opus-
tí. Túžobne očakávali  koniec ich 
lásky, ale ten neprichádzal. Na-
miesto toho, ich láska ešte väčš-
mi vzrastala. Sestry to už ďalej 
nemohli zniesť a rozhodli sa, že 
ich lásku zničia. Vyčkali na Anu-
lienku na kraji lúky a začali od nej 
vyzvedať tajomstvá lásky. Chce-
li skaziť ich dôveru, pretože keď 
vo vzťahu nie je dôvera, nie je ani 
láska. Ona im však nič neprezra-
dila a začala sestry karhať za ich 
zlobu, nenávisť a závisť. To star-
šie sestry tak rozzúrilo, že ju zača-
li biť tak zákerne, že jej vytrhli hrsť 
krásnych zlatožltých vlasov. Anu-
lienka padla nevládne na zem a jej 
posledné slová boli: „Nikdy ho ne-
prestanem milovať.“ Víly sa zhro-
zili nad tým, čo spôsobili. No už 
bolo neskoro. Kto zlo rozsieva, ten 
zlo žne. Pomaly začali ich údy me-

ravieť, víly sa premieňali na stro-
my. Nohy sa stali koreňmi. Trup 
sa stal kmeňom. Hlava sa stala ko-
runou a ruky konármi stromu. Ich 
slzy sa stali listami a premenili sa 
na dve lipy.

Keď mládenec našiel mŕtve telo 
svojej milej, horko zaplakal. Veľmi 
rýchlo pochopil, čo sa stalo a čo sú 
to za lipy. Aj napriek hnevu, ktorý 
v sebe mal, pochoval najmladšiu 
vílu k svojim dvom sestrám. Po ča-
se z jej hrobu vyrástla tretia lipa, 
tri sestry-víly ostali pospolu. Ich 
krásu si môžete prísť kedykoľvek 
pozrieť. Lemujú cestu, ktorá vedie 
spoza dediny ku lyžiarskemu stre-
disku.

Kristína pindjáková, 6. B, 
2. miesto v okresnom kole 

literárnej
súťaže Literárny Majáčik

už pred vami konečne ukáže hne-
dá hlavička a spod lístia či trávy 
na vás vykuká dubáčik. Je to síce 
typická prázdninová aktivitka, no 
keď je vhodné počasie, môžeme si 
ju vychutnať aj v septembri a ďal-
ších školských mesiacoch.

Mnohí ani huby nekonzumu-
jú, no ich zber je pre  nich relaxom, 
súčasťou pohybovej aktivity a na-
zbieranými hríbikmi potešia svo-
jich blízkych.

Pri zbere húb však treba byť 
ostražitý. Netreba zbierať tie, kto-
ré dobré nepoznáme, pretože by 
nám mohli uškodiť. Muchotrávku 
červenú isto každý pozná, no je-
dovatejšou je muchotrávka zele-
ná, ktorá sa podobá na bedľu. Jed-
la z húb treba vždy správne tepel-
ne upraviť.

Prvé jedlé huby vášniví hubá-
ri môžu nájsť v marci a posledné 
rastú až do neskorej jesene. Od-
haduje sa, že na Zemi rastie (ži-
je) asi 1,5 milióna druhov húb. 
V súčasnosti je opísaných iba 5 % 
z tohto počtu. Na Slovensku má-

V ruke košík a pred vami po-
riadny lesný nerovný terén, ktorý 
s ľahkosťou zdolávate lebo poze-
ráte, kedy zbadáte prvý dubáčik, 
alebo inú jedlú hubu. Určite kaž-
dý z vás pozná tú radosť, keď sa 

me zaznamenaných 5 104 druhov 
húb. Medzi najobľúbenejšie pat-
ria: smrčok česky, dubák, modrák, 
májovky, sovy, bedle.... No najväč-
šej popularite sa teší dubák. Sved-
čia o tom aj výpovede našich žia-
kov. Hubárčia naozaj radi a so svo-
jimi hubárskymi úspechmi sa po-
delili aj s nami. Aj keď tohtoroč-
ná hubárska sezóna nebola boh-
vieaká, hubári veria, že to najlep-
šie „dubákové“ ešte príde v sep-
tembri.

Nina Kolčáková,6. A
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1. MýTUS
Huby by sa mali rezať čo najnižšie 
pri zemi!

PRAVDA
Huby by sa mali zo zeme vyberať 
celé a obkrájať až potom. Pri od-
rezávaní človek ľahko prehliadne 
niektoré dôležité určovacie znaky.

2. MýTUS
Huby sa môžu zbierať do čohokoľ-
vek!

PRAVDA
Huby by sa mali zbierať do vzduš-
ných košíkov, aby sa nezaparili.

3. MýTUS
Na otravu hubami je najlepšie vy-
piť mlieko!

PRAVDA
Mlieko, naopak, urýchľuje vstre-
bávanie jedov, ktoré sú rozpustné 
v tukoch. Pri otrave sa podáva len 
voda a živočíšne uhlie.

4. MýTUS
Huby rastú najviac ráno!

PRAVDA
Huby rastú stále rovnako, možno 
cez deň aj rýchlejšie. Ráno ich je 
viac len preto, že v noci ich nikto 
nezbieral.

5. MýTUS
Kov odhalí jedovaté huby!

PRAVDA
Neodhalí. Strieborná lyžička ne-
sčernie, ak ňou pomiešate jedova-
té huby, ani cibuľa nezhnedne. Ani 
petržlenová vňať nezožltne.

6. MýTUS
Huby obhryzené zvieratami sú 
jedlé!

PRAVDA
Nie sú. Slimák si pokojne po-
chutná aj na muchotrávke zelenej 
a veveričky tiež môžu jesť huby, 
po ktorých by nám prišlo zle.

7. MýTUS
Jedovaté huby po rozrezaní zme-
nia farbu!

PRAVDA
Mnohé modrejúce hríby sú jedlé 
a chutné a naopak, muchotrávka 
zelená farbu nemení.

8. MýTUS
Ak pália alebo majú odpudivú 
chuť, sú jedovaté!

PRAVDA
Muchotrávka zelená vraj chutí vý-
borne!

9. MýTUS

•  Na  huby  chodíme  radi  všet-
ci z rodiny. Toto leto som bol s ot-
com v robote v Čechách a tam ich 
bolo naozaj požehnane. Rástli do-
konca aj na poľných cestách. Na-
zbierali sme ich požehnane. No tu 
u nás ich veľa nerástlo, aspoň nám 
sa nedarilo veľa nájsť.

Adam, 9. B

•  Túto letnú zábavku si nenechá-
me  ujsť.  Huby  zbierame  celá  ro-
dina.  Je  to  vždy  príjemný  rodinný 
výlet. Veľa sa nasmejeme. Minule 
však  bola  mamina  sama  a  našla 
až 120 pravých hríbikov. 

Zuzka, 6. A

•  Na  huby  chodím  veľmi  rád. 
Vždy  sa  potom  teším  na  hubovú 
polievku, ktorú vie najlepšie uvariť 
moja mama. 

Martin, 6. B

•  Ja  na  huby  nechodím  rada. 
Vždy  len  obijem  kolená  a  nohy, 
mám  samé  modriny  a  nikdy  nič 
nenájdem.

Foto: Adam Vronka, 9. B 

Roman Vronka zo 4. B

Septembrové zberateľské úspechy pani učiteľky Bolibruchovej
Tak  toľko  hríbov  našla  pani  učiteľ-
ka Nováková v Zákamennom.

Veľký a malý kamarát Zuzky Vonšákovej

Žaneta, 9. B

•  Moje  oči  veľmi  huby  nevidia. 
Musím  na  hube  prepadnúť,  aby 
som ju našla. Neviem, prečo to tak 
je,  asi  som  nejaká  „huboslepá“. 
Ale chodím na ne rada. Vždy ide-
me s kamarátkami a je sranda.

Miška, 9. B

•  Na huby chodím rád, rád ich aj 
jem. Sušíme ich aj na zimu.

Roman, 4. B

•  Huby zbieram rada, ale nerada 
ich jem. Akosi mi nechutia pripra-
vené  na  žiadny  spôsob.  Zbieram 
len kuriatka a dubáky, tie poznám 
najlepšie. Iných sa obávam.

Emma, 8. B

•  Cez  leto  som  bol  na  huby  len 
dvakrát.  Nie  je  to  síce  nejaký  môj 
koníček, ale je fajn previezť sa, po-
prechádzať sa po lese a to, že náj-
deš  nejakú  hubu  je  veľmi  príjem-
né.  No  ani  zďaleka  nie  som  žiad-
ny skúsený hubár. Maroš, 9. A

•  Huby  mi  nechutia,  no  zbieram 
ich rada, hoci toto leto som na ne 
nebola. Dominika, 8. A

•  Najradšej  mám  hubovú  praže-
nicu.  Zbieram  ich  rád.  Tento  rok 
som bol na ne dvakrát a celkom sa 
mi darilo.  Filip, 8. B

9 MýTOv O HUBáCH

Aperitív ochráni pred jedmi!

PRAVDA
V žiadnom prípade. Maximálne 
urýchli vstrebávanie jedov a ich 
účinok.

Nina Kolčáková, 6. A, internet
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vAríMe / peČIeMe S ÚSMevOM
Zemiaky sa dajú v kuchyni využiť naozaj všakovakým spôsobom. 
Okrem toho, že sú tradičnou prílohou, sú aj neodmysliteľnou súčas-
ťou polievok ba i dezertov. My sme poblúdili po nete a do  jesenné-
ho Úsmevu pre vás vybrali to najľahšie z najľahšieho. Keďže sme to 
zvládli my, vy to zvládnete so stopercentnou istotou.

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

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

pečené zemiaky s rozmarínom
do vyhriatej rúry na 180 ° C. Na ze-
miaky poukladáme malé vetvičky 
rozmarínu. Pečieme cca 50 minút.

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

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

nakrájame na malé kúsky. Ochutí-
me soľou, korením, horčicou a na-
plníme zmesou zemiaky. Prekry-
jeme plátkom syra a zapečieme 
chvíľu v rúre.

pečené zemiaky so syrom

Suroviny:
120 g cukor
42 g droždie
4 ks uvarené zemiaky v šupke
4 PL olej
2 ks vajce
1 kg hladká múka
1/2 liter mlieko
rum, soľ

postup:
1. Oddelíme žĺtky od bielka 
a z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. 
Múku, cukor, žĺtky, olej, trochu 
rumu, soli, nastrúhané zemia-
ky dáme do misy. V mlieku za-
robíme kvások, pridáme do mi-

sy s cestom a vypracujeme vláčne 
cesto. Do cesta pridáme sneh a ne-
cháme kysnúť.
2. Potom cesto vyvaľkáme na hrúb-
ku 2 cm, povykrajujeme šišky a ne-
cháme podkysnúť 10 minút. Vyprá-
žame na horúcom oleji. Najprv ich 
smažíme zakryté a druhú stranu 
smažíme odkryté.

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

postup:
1. Nakrájané zemiaky a huby zale-
jeme vodou, osolíme, pridáme ko-
renie, bobkový list a varíme. Uva-
rené zahustíme zátrepkou z kyslej 
smotany, múky a povaríme

2. Podľa chuti pridáme ocot a cu-
kor. Podávame aj s vajcami uvare-
nými namäkko.

pripravili: 
Diana Kutláková, 

Sabína Mácsodiová, 
rebeka Kuráková, 9. A

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

Šišky zo zemiakov

Kyslá zemiaková polievka 
s hubami a vajcom

vO SveTe vIDeA

„Som  veľmi  rád,  že  p.  učiteľ-
ka  Staníková  pozvala  odborní-
ka, ktorý nás naučil, ako narábať 

s  kamerou  a  dokázali  sme  vytvoriť 
pekné video o našej škole.“

„Treba  mať  pri  tom  silné  nervy 
a  trpezlivosť.“

„Sú  2  spôsoby.  Pohyb  kamerou 
alebo pohyb objektu. Striedame ce-
lok, polocelok, detail. Pozor, volíme 
jeden typ písma na celé video.“

Výsledok žiackych snažení vy-
vesíme čo najskôr na webovej 
stránke školy. -red
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Z  v ý T vA r Ne J  T vOr BY  NA ŠICH  ŽI A KOv

Mačky, triptych, Viktória Ďubašaková

viete, koľko práce a času trávi 
sochár pri tvorbe bronzovej so-
chy na námestie?

Asi jeden rok. Kresebné štúdie, 
malý model, model z hliny v pláno-
vaných rozmeroch, výroba formy 
a odlievanie do bronzu vo vypaľo-
vacej peci.

Siedmaci a ôsmaci mali mož-
nosť vidieť, ako sa rodí socha 
u umelca Petra Kolčáka. Práve 

v sochárskom ateliéri
mal vymodelovanú 2,30 m sochu 
M. R. Štefánika, ktorá bude stáť 
na námestí v Spišskej Belej.

Peter Kolčák urobil bronzo-
vý reliéf Titusa Zemana, ktorý vi-
sí na stene v našom kostole. Za de-
dinou je reliéf sv. Huberta a pred 
kostolom v Oravskej Polhore stojí 
socha Jána Pavla II., ktorú odlieval 
do bronzu náš rodák. Aj v Duľove, 
aj v Liesku, aj v Bardejove môže-
te prechádzať okolo jeho bronzo-

vých plastík a pochvalovať si / veď 
to je náš.

V septembri vystavuje v Galérii 
Shurger v Tvrdošíne. Ak pôjdete 
okolo, určite sa tam zastavte.

-red

Ruža: Nina Ďubašaková Anežka StašováEma Kutláková
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Kruhy, 
perokresba: 
Dávid Jagnešák

Životopis: 
Miroslava Stašová
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JESEŇ, JELEŇ, LASTOVIČKA, EGREŠ, HRÍBY, ŠARKAN, NA-
NUK, HROZNO, KAČKA, KURIATKO, OVOS, STROM, HMYZ, 
ZAJAC, BUBNY, ČAJ, ČAJKA, RUŽA, OSA, ŽABA, ZUB, OVO-
CIE, JABLKO, VIETOR, KLIEŠŤ, OLOVO, ANANAS, HYMNA, 
ŇUFÁK, ŽABA, OKULIARE, KOŠEĽA, AUTO, CAP, TULIPÁN, OB-
LOHA, HROCH, TULEŇ, ULITA, JOJ, LIEK, NOHY, OHEŇ, BA-
BA, JUCH, ISKRA, IGLU, UCHO, HUS, HNOJIVO, NUGÁT, BUB-
LINKA, HROM, MOST, VLNA, SLIVKA, KUKUČKA, JOJO, VOZ, 
IHLA, APRÍL, TEPLO, ANNA, PES, UŠIAK, HOVORIA, KOLESO, 
BUK, TELO, KUKUČKA, VOJNY, IHLA, ORALI, OROL,OKO, ZOB

vanesa Kekeláková, Natália pientáková, 6. A


