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Veľkonočné aleluja!

Stálo to za to?

máme zavedené aj slávenie dvoch období:
pred Veľkou nocou a po Veľkej noci. To,
ktoré je pred Veľkou nocou, naznačuje súženia, v ktorých sa teraz nachádzame; to,
ktoré prežívame teraz, po Veľkej noci, naznačuje blaženosť, v ktorej potom budeme. Čo slávime pred Veľkou nocou, to aj
prežívame; ale čo slávime po Veľkej noci,
iba naznačuje, že to ešte nevlastníme. Preto
tamto obdobie prežívame v pôstoch
a v modlitbách, ale v tomto období vynechávame pôst a prežívame ho v oslave.
A toto vyjadrujeme tým „Aleluja“, ktoré spievame.
Na našej Hlave je oboje naznačené, oboje
znázornené. Pánovo umučenie nám predstavuje život v terajšej tiesni, lebo sa musíme namáhať, trpieť a nakoniec umrieť; Pánovo zmŕtvychvstanie a oslávenie nám
zasa ukazujú život, ktorý máme dostať.
Teraz vás teda, bratia, povzbudzujeme,
aby ste oslavovali Boha. A to je to, čo si
všetci hovoríme, keď spievame: „Aleluja.“
Chváľte Pána, hovoríš ty druhému a on
hovorí tebe. A keď sa všetci povzbudzujú,
všetci už robia to, do čoho sa povzbudzuČo sa odohralo medzi Veľkým piatkom a veľ- jú. Chváľte však z celej svojej bytosti, čiže
aby nechválil Boha iba váš jazyk a váš
konočným ránom, je Božím tajomstvom.
hlas, ale aj vaše svedomie, váš život, vaše
skutky.
Náš terajší život má byť prípravou na oslaIsteže chválime Boha teraz v kostole, keď
vu Boha, lebo večné plesanie nášho budúsa zhromažďujeme. Ale keď sa niekto vráti
ceho života bude oslavou Boha. A nik sa nek vlastnej činnosti, akoby prestal chváliť
môže stať súcim pre budúci život, ak sa naň
Boha. Nech neprestane dobre žiť a stále
nepripraví už teraz. Preto teraz Boha oslaoslavuje Boha. Boha prestaneš chváliť vtevujeme, ale ho aj prosíme. Naša oslava je
dy, keď sa odchýliš od spravodlivosti a od
poznačená radosťou, prosba vzdychaním.
toho, čo sa jemu páči. Lebo ak sa nikdy neMáme totiž prisľúbené niečo, čo ešte nemáodchýliš od dobrého života, tvoj jazyk bude
me. A pretože je pravdovravný ten, ktorý to
mlčať, ale tvoj život bude volať a Boží sluch
prisľúbil, radujeme sa v nádeji. Lenže ešte to
je blízko tvojho srdca. Lebo ako naše uši
nemáme, preto v túžbe vzdycháme. Dobre
vnímajú náš hlas, tak Boží sluch vníma naše
bude, keď vytrváme v túžbe, kým nepríde
myšlienky.
to, čo je prisľúbené, lebo vzdychanie prestane a ostane iba oslava.
Z Výkladu žalmov od svätého biskupa
Pre tieto dve obdobia – jedno, to terajšie
Augustína
v pokušeniach a súženiach tohoto života,
(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166)
druhé, to budúce v istote a večnom plesaní –

„Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento
kalich...“ (Lk 22,42). Prečo to vlastne urobil,
prečo sa na to dal, prečo za nás vôbec zomrel, prečo...? Veď sa mu tam nešlo jednoducho. Potil sa krvou, prosil o oslobodenie
od tohto údelu. Jednoducho sa bál. Tak
načo?
Odpoveď pozná každý jeden z nás. Preto,
aby nás vyslobodil, aby nás vykúpil, aby
z nás sňal hrozbu večnej smrti spôsobenú
hriechom... Trpel, nechal sa ponižovať, vysmievali sa mu, znášal krivdu a neprávosť,
bitku a pľuvance, niesol kríž, na ktorom zomiera. Za nás. Pre nás. Namiesto nás. Stálo
to za to? Oplatilo sa to?
„No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“
(Lk 22,42). A z pohľadu Otca to malo zmysel, stálo to za to. „Veď Boh tak miloval svet,
že dal svojho Syna...“ (Jn 3,17). Otec chce,
aby sme mali život. Nechce nikoho stratiť.
Veď to vieme a poznáme. Veľmi často to počujeme.
Ale..., naozaj sa to oplatilo? Ako dnes žijeme toto Ježišovo vydanie sa za nás? On to
spravil pre nás. Dal svoj život. Vylial svoju
krv. A my dnes? Kde je v nás táto Ježišova
obeta? Náš život veľmi často vôbec nesvedčí o tom, že by sme pochopili, čo pre nás
učinil.
Stálo to za to? Určite áno. Skúsme to však
aj prežiť. Teraz, počas týchto sviatkov. Ale
aj potom v každodennom žití. Ani jedna kvapka krvi nevyšla nazmar. Nech ani jeden úder
nášho srdca nie je prázdny. Nech nesie
v sebe odkaz Kristovej lásky.
Oplatilo sa mu zomrieť. Nebolo to zbytočné. Nech tlkot nášho srdca nie je zbytočný
a prázdny. Nech je odpoveďou na jeho krok
obety a lásky. Uvedomme si počas týchto
dní, aké majú byť všetky dni nášho žitia. Nech
náš život stojí za to. Tak ako hovoríme, že
jeho smrť stála za to a mala zmysel, nech
náš život v odpovedi na jeho smrť prinesie
tie správne plody. Buďme si vedomí toto, čím
má byť naplnený náš život a to doňho vložme. Žime a dávajme... nech náš život stojí
za to.
S prianím života, ktorý stojí za to ako odpoveď na Kristovo dielo vykúpenia
d. o. Jaroslav

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
V máji 2011 sa uskutoční plánované sčítanie obyvateľov, domov a bytov na území celého
Slovenska. Naša obec, ktorá má v súčasnosti 1956 obyvateľov, bola rozdelená do šiestich sčítacích obvodov s približne 320 obyvateľmi v každom obvode. Sčítanie budú prevádzať menovaní
sčítací komisári, ktorí boli navrhnutí poslancami obecného zastupiteľstva a s touto funkciou súhlasili. Komisári sú povinní a oprávnení navštíviť každú domácnosť v rámci svojho obvodu. Rozhodujúci je 21. máj 2011, kedy budú sčítacie tlačivá odoslané na ďalšie spracovanie. Žiadame
občanov, aby voči sčítacím komisárom boli ústretoví, a poskytli im informácie, ktoré budú požadovať. aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.
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Program na Veľkonočné sviatky
Zelený štvrtok – 21.4.

sv. omša - 1830

bdenie v Getsemanskej
záhrade do 2400
Veľký piatok – 22.4. 900 modlitba krížovej cesty
1500 obrady Veľkého
piatku nočné bdenie
pri Božom hrobe
Biela sobota – 23.4.
800 ranné chvály
2000 sv. omša – vigília
zmŕtvychvstania Pána
celodenná poklona
Veľkonočná
nedeľa – 24.4.
800 a 1030 sv. omša
17 00 vešpery
Veľkonočný
pondelok – 25.4.
700 a 900 sv. omša

Jarný denný tábor
Počas dvoch dní jarných prázdnin sa na fare uskutočnil denný tábor pre deti. Boli tam žiaci od prvého po šiesty ročník a zopár predškolákov.

sladkosť, obrázok Panny Márie s modlitbou za chorých a obrázok do
modlitebnej knižky s modlitbou pred a po sv. prijímaní.
Domov sme sa vracali s úsmevom na tvári. Ak niekedy bude ešte
takýto tábor, tak tam určite pôjdem.

V pondelok nás všetkých privítali, rozdelili do skupín a priradili
k animátorom. Potom sme si pozreli film LEVÍ KRÁĽ 3 a po jeho skončení sme sa rozprávali, o čom to bolo. Maskotom dňa sa stal plyšový
lev s nápisom na tričku HAKUNA MATATA, čo bolo naše heslo,
a v preklade znamená NETRÁP SA.

Kým pripravovali obed, išli sme do telocvične, kde sme súťažili.
Každý si mohol vybrať súťaž a po jej skončení dostal žetón. Za desať
žetónov sme si mohli vybrať cenu a k nej sme dostali aj obrázok. Po
súťažiach sme išli späť na faru, naobedovali sme sa a išli do kostola
na sv. omšu. Unavení, ale s peknými zážitkami z celého dňa, sme sa
rozišli domov.
Na druhý deň sme opäť súťažili v telocvični, ale tentokrát po skupinách a nedostávali sme žetóny, ani ceny. Ale to nevadilo. Potom sme
si nacvičovali scénky na témy: „Dobrá rodina“, „Zlá rodina“. Každá
skupina mala scénku o inej rodine. Keď sme ich nacvičili, išli sme do
kostola, kde sme ich predviedli. Na záver sme sa pomodlili, poďakovali za tábor a urobili sme v kostole veľké srdce. Všetci sme dostali

Daniela Kubíková, 5.A
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U Z N E S E N I E č. 1/2011 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 1. 2. 2011 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení Káziková Veronika a Slovík Ján
Overovateľov uznesenia: Vons Martin a Chromeková Oľga
2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rabčiciach. (v prílohe zápisnice)
3. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rabčiciach (v prílohe
zápisnice).
4. Poslankyňu Kázikovú Veroniku ako v poradí druhý „sobášiaci“ po
starostovi pre volebné obdobie 2010 – 2014.

5. Ing. Moroza Vladislava do funkcie hlavný kontrolór obce Rabčice,
s úväzkom 5 hod. mesačne s nástupom od 2. 2. 2011.
6. Na základe žiadosti finančný príspevok 100,- € na Majstrovstvá
mužov a žien v streľbe o pohár starostu obce.
5. Na základe žiadosti finančný príspevok 100,- € na Stolnotenisový
turnaj o pohár starostu obce.
B/ Zamieta:
1. Žiadosť o finančný príspevok pre Oravský mariášový klub Rabča.
2. Návrh „Zmluvy TV Oravia o poskytovaní medialnych služieb.

U Z N E S E N I E č. 2/2011 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 25. 3. 2011 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za
rok 2010.
3. Správu zo zasadnutia finančnej komisie na prehodnotenie záverečného účtu za rok 2010.
4. Informáciu starostu obce o sčítaní obyvateľstva, bytov a domov
v roku 2011.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík, Oľga Chromeková,
overovateľov zápisnice v zložení: Anna Huráková, Anton Bublák.
2. Plán činnosti kontrol hlavného kontrolóra obce na rok 2011.
3. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2010 bez
výhrad. Z dôvodu, že obec ku dňu prerokovania záverečného
účtu za rok 2010 obecným zastupiteľstvom nemala účtovnú závierku za rok 2010 overenú audítorom a ak audítor bude mať
k účtovnej závierke nejaké výhrady, záverečný účet sa ešte raz
prejedná na zasadnutí OZ.
4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 89451,18 €
za rok 2010 zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 100 % na tvorbu rezervného fondu
(t.j. vo výške 89451,18 €).

5. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo výške 89451,18 €
na obstaranie dlhodobého majetku – výstavbu ciest v obci.
6. Úpravu rozpočtu obce na rok 2011:
Príjmy – prevod z rezervného fondu ..... 89451,- €
Výdavky – kapitálové – cesty ................ 89451,- €.
7. Poplatok za nájom priestorov v podkroví Obecného úradu vo výške 10,- €/za každú začatú hod.
8. Poplatok za nájom priestorov v telocvični na spoločenské akcie
vo výške:
- 30,- € - v letnom období
- 40,- € - v zimnom období.
9. Prémie starostovi obce za I. Q. 2011 vo výške 28 %.
10. Finančný príspevok 1000,- € na zakúpenie vydanej monografie
Mila Urbana po jej vydaní.
C/ Súhlasí:
1. S podnikateľskou činnosťou hlavného kontrolóra obce.
D/ Doporučuje:
1. Poslancom obecného zastupiteľstva predložiť do 14 dní na obecný úrad pripomienky ku kronikám za rok 2007 a 2008.
2. Bod č. 4 Schválenie kroniky obce za roky 2007 a 2008 preriešiť na
budúcom zasadnutí OZ.
3. Starostovi obce zabezpečiť osadenie pamätnej tabule Jána Kramára pri škole.

HOSPODÁRENIE OBCE RABČICE V ROKU 2010
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
a/ rozpočtový
v€
Bežné príjmy obce
937492
Bežné príjmy rozp. org./ZŠ
16382
Bežné výdavky obce
367898
Bežné výdavky rozp. org./ZŠ
495166
Hospodárenie bežného rozp./BR (prebytok)
90810
Kapitálové príjmy obce
382288
Kapitálové príjmy rozp.org./ZŠ
0
Kapitálové výdavky obce
432002
Kapitálové výdavky rozp.org/ZŠ
0
Hospodárenie kapitál rozp./KR/ (schodok)
-49714
Hospodárenie BR + KR spolu (prebytok)
41096
Finančné príjmy obce
84803
Finančné výdavky obce
15058
Hospodárenie finančných operácií (prebytok)
69745
PRÍJMY SPOLU
1420965
VÝDAVKY SPOLU
1310124
HOSPODÁRENIE CELKOM (PREBYTOK)
110841
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 tvorí prebytok
rozpočtového hospodárenia vo výške 110 841,18 € a pozostáva zo
zostatkov na bankových účtoch ku dňu 31. 12. 2010. Prebytok hospodárenia za rok 2010 netvoria zostatky na účte sociálneho fondu
a rezervného fondu.
Prebytok rozpočtu v sume 41 096,- € zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov je zdrojom rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 69 745 € bol v roku 2010
spôsobený čerpaním rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky. Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm.
c/ zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10
ods. 3 písm. a/ a b/ citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške
21 390 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade
s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Rabčice v roku 2010 dosiahla
prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 89 451,18 €.
b/ účtovný
Výnosy
627496,– €
Náklady
593850,– €
Výsledok hospodárenia - účtovný
33646,– €
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2010 tvorí rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na
účtoch účtovej triedy 5. O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene
(nezávisle) od príjmov a výdavkov.
Poznámka: Podrobnejšiu správu o hospodárení obce za rok 2010
nájdete na web stránke obce: www.rabcice.sk – v záložke: Dokumenty – Záverečné účty - Záverečný účet obce Rabčice za rok 2010
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Goralova bežka

Obecná zabíjačka

Dňa 22. januára 2011 sa konal III. ročník pochodu na bežkách –
Goralova bežka. Aj keď snehovej pokrývky bolo pomenej, zúčastnilo
sa ho 170 účastníkov z obce, ale aj z okolitých dedín. Trať viedla
celým chotárom Rabčíc a merala 15 km. Počasie sa vydarilo, a nechýbala ani dobrá nálada. Na medzizastávke u bratov Ratičákovcov
v Banašoch sa podávalo občerstvenie a horúci čaj. Po krátkom oddychu sa pokračovalo v pochode. Prví účastníci prišli do cieľa až
v poobedňajších hodinách. V školskej jedálni na nich čakala chutná
kapustnica a občerstvenie. Atmosféru spríjemňovali naši heligonkári.
Ďakujeme všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo toto podujatie uskutočniť.

Novinkou v tomto roku bola obecná zabíjačka, ktorá sa konala
19. februára v Kultúrnom dome v Rabčiciach. Začalo sa o 10. 00 hod.
a v priebehu dopoludnia sa pripravovali zabíjačkové špeciality – kapustnica, klobásky, jaternice. Mohli si na nich pochutnať všetci, ktorí
prišli na túto akciu. Aj keď počasie nebolo veľmi priaznivé, na kvalite
výrobkov sa to neodrazilo. Po zabíjačke sa konala obecná zábava,
kde sa tiež podávali zabíjačkové špeciality. Nálada bola výborná, tancovalo sa až do rána. Ďakujeme všetkým, ktorí akciu pomohli uskutočniť a dúfame, že všetci zúčastnení prežili pri nej príjemné chvíle.

Majstrovstvá v streľbe o pohár
starostu obce
Dňa 6. februára 2011 sa v telocvični konali Majstrovstvá v streľbe
mužov a žien o pohár starostu obce. Dôkazom záujmu o toto podujatie je veľký počet súťažiacich. Výsledky boli nasledovné:
Kategória
1.
2.
3.

muži:
Grobarčík Peter
Vojtašák Jozef
Grobarčík František

185 bodov
184 bodov
180 bodov

Kategória
1.
2.
3.

žien:
Mordelová Michaela
Vojtašáková Lucia
Hadárová Zuzana

182 bodov
176 bodov
160 bodov

Plán vývozu separovaného odpadu
na rok 2011 pre obec Rabčice
Vývoz plastov:

Vývoz skla:

Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

04. 05. 2011
03. 06. 2011
07. 07. 2011
03. 08. 2011
07. 09. 2011
06. 10. 2011
07. 11. 2011
05. 12. 2011

09. 05. 2011
09. 06. 2011
12. 07. 2011
08. 08. 2011
12. 09. 2011
13. 10. 2011
14. 11. 2011
12. 12. 2011
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Stolnotenisový turnaj o pohár
starostu obce
Ďalším športovým podujatím, ktoré sa konalo v telocvični bol Stolnotenisový turnaj 6.marca 2011. Zúčastnili sa ho hráči rôznych vekových kategórií. Prvé miesto spred roka obhájil Pavol Boldovjak. Organizátori ďakujú všetkým, bez ktorých by sa táto akcia nemohla konať.

Uvítanie detí
Dňa 28. marca 2011 sa opäť uskutočnilo uvítanie detí do života. Pre
mamičky bol pripravený kultúrny program, ktorý predviedli dievčatá
zo základnej školy pod vedením Valérie Balákovej. V krátkom príhovore pán starosta mamičky privítal, zablahoželal im a odovzdal príspevok pri narodení dieťaťa. Všetky mamičky sa zapísali do pamätnej
knihy a na pamiatku odfotili s dieťatkom v kolíske. Po oficiálnych záležitostiach sa mamičky porozprávali a podelili so svojimi radosťami aj
starosťami. Uvítanie detí do života chce miestna samospráva organizovať aj naďalej.

Údaje z evidencie obyvateľstva
Za obdobie od 15. 12. 2010 do 10. 4. 2011 sa
v obci Rabčice
narodilo 8 detí :
Peter Vons l Nella Tropková l Marek Hadár l Igor Jagnešák l Leo Penzeš l Barbora Skurčáková l
Peter Korman l Šimon Ogurek

zomrelo 9 spoluobčanov:
Angela Grobarčíková 78 r.
Milan Bejdák 60 r.
Jozefína Naništová 91 r.
Emília Hadárová 84 r.
Alojz Turac 81 r.
Kristína Bandíková 78 r.
Kristína Turacová 86 r.
Karol Šubjak 52 r. (býval v Námestove,
pochovaný v Rabčiciach)
Ján Kolesár 82 r.
V obci boli uzavreté 3 manželstvá a 2 uzavreté mimo
našej obce.
Prisťahovalo sa 5 osôb, odsťahovalo sa 8 osôb.
Stav obyvateľov k 6. 4. 2011 je 1954.
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Medzinárodný rok lesov 2011
Rok 2011 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný rok lesov s hlavným sloganom „Lesy pre ľudí“. Jeho cieľom je zdôrazniť prepojenie človeka s lesom a vyzdvihnúť úlohu človeka pri ochrane, zveľaďovaní a racionálnom obhospodarovaní lesov.
Lesy sú neoddeliteľnou
súčasťou obrazu našej vlasti. Či sa jedná o okolie riek
alebo o naše pohoria,
takmer vždy je niekde na
obzore les, alebo aspoň lesík. Tú zeleň vystupujúcu na
horizonte vnímame takmer
podvedome, ale len málo ľudí
vie, čo sa tam odohráva, kto
alebo čo tam žije, či rastie.
Len niektorí si uvedomujú,
že voda netečie z vodovodného kohútika, ale najčastejšie sa zbiera niekde v lesoch, že jednotlivé stromy
a aj lesy tlmia hluk, znižujú
množstvo prachu v našom
okolí , produkujú kyslík a sú
útočiskom rozličných druhov rastlín a živočíchov. Je
dôležité poznať tieto vzťahy, aby sme ich neničili, ale aby sme im
rozumeli, lebo tak chránime sami seba a našu vlastnú budúcnosť.
Slovensko patrí k najlesnatejším krajinám Európy a lesnatosť našej
krajiny sa neustále zvyšuje. Naše lesy sú súčasťou lesov karpatského oblúka, najcennejších európskych lesných ekosystémov s najväčšou biodiverzitou. Nachádzajú sa tu národné parky, chránené
krajinné oblasti a stovky prírodných rezervácií, môžeme sa pýšiť zachovalými prírodnými lesmi.
Les nie je len na rúbanie dreva, nie je to fabrika s výrobným pásom,
ktorá niečo vyrába, a ktorú je možné kedykoľvek zastaviť a premiestniť inam. Les nie je mŕtve zoskupenie stromov, ale mnoho živých
organizmov, kde sa všetci navzájom potrebujú, a každý má presne
určenú úlohu. Je to mozaika veľkého množstva drobných čriepkov
života, ktorá nám každý deň ponúka niečo nové a iné. Oravské lesy
sú už dlho pod vplyvom človeka, a preto je potrebné sa k nim chovať
tak, aby sme ich nepoškodili alebo celkom nezničili.Takmer neexistuje
človek, ktorého by nepotešil čo len letmý pohľad na les , alebo prechádzka lesom plným tajomných zvukov pod majestátnou klenbou
stromov.
Les rastie dlho, obvykle niekoľko ľudských generácií. Z toho, čo
zasadia dedovia a o čo sa starajú otcovia, majú úžitok až ich deti, či
vnuci. Naši predkovia boli na lese závislí – les im poskytol všetko, čo
k životu potrebovali, či už to bolo drevo na stavbu príbytku resp. na
kúrenie, stelivo pre dobytok, huby do vianočnej kapustnice alebo maliny
na džem starej mamy. Naši predkovia ho preto mali v úcte a využívali
ho obvykle tak, aby z neho mali osoh stále. Les sa dá pomerne rýchlo
zameniť za peniaze, ale naopak to bohužiaľ už neplatí. A to je aj trochu
dôvod, prečo v dnešnej dobe, keď peniaze sú všetkým, na les pozeráme ako na zdroj drevnej hmoty a veľmi dôležité verejnoprospešné
funkcie lesa sú v úzadí. Má globálny vplyv, ale regionálny a miestny
význam. Tieto skutočnosti by mali viesť nás všetkých, nielen lesníkov
alebo majiteľov lesa, k cieľu zachovať lesy budúcim generáciám aspoň v tom stave, aký máme dnes, ak už nie v lepšom.
Lesná správa Oravská Polhora v priebehu Medzinárodného roku
lesov pripravuje pre žiakov ZŠ v obvode svojej pôsobnosti besedy na
témy: „Ako rastie les“, „Keď je les chorý“, „Dreviny v lese“, „Činnosti
v lese“, „Les a voda“, „Les a zdravie“.
Pozývame Vás všetkých na akcie pripravované pracovníkmi lesnej
správy pod názvom „Poďme spolu do lesa“, v rámci ktorej sa uskutoční výstup na majestátnu Babiu horu s prezentovaním výsledkov
ochrany lesa v ochrannom pásme rezervácie Babia hora, na turistiku
na „severný pól Slovenska“, s možnosťou občerstvenia z prameňa
Zimnej vody, oddychu a rozjímania pri obnovenom kríži na začiatku
Jaloveckej doliny, oboznámenie sa s históriou lesnej železničky Kohútová a tajchov v Jalovci a Borsučí.
Kolektív pracovníkov Lesnej správy Oravská Polhora sa teší na
spoločné stretnutia.
Ing. Pavol Cubinek
vedúci lesnej správy
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Hlas Rabčíc – základná škola informuje
Geografická olympiáda

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do náročnej
vedomostnej súťaže Geografická olympiáda. Na okresnom kole dňa
9. 2. 2011 školu úspešne reprezentovali štyria žiaci:
Peter Krump - 7. miesto
s počtom bodov 75 ako úspešný riešiteľ v kategórii I – 5. ročník.
Tomáš Glombík - 1. miesto
s počtom bodov 90 v kategórii
G – 7. ročník.
Katka Pitáková - 2. miesto
s počtom bodov 89 v kategórii
F- 8. ročník.
Jakub Vojtašák - 6. miesto
s počtom bodov 71 ako úspešný riešiteľ v kat. E- 9. ročník.
Naši medailisti Katka Pitáková a Tomáš Glombík reprezentovali našu školu a okres Námestovo na krajskom kole,
ktoré sa uskutočnilo dňa
22. 3. 2011 na Gymnáziu
A. Bernoláka v Námestove. Aj
v krajskom kole dosiahli vynikajúce výsledky a skončili ako úspešní
riešitelia vo svojej kategórii. Tomáš Glombík sa umiestnil
s počtom bodov 81 na 6. – 7. mieste. Katka Pitáková sa umiestnila
s počtom bodov 86 na 8. mieste. Geografická olympiáda patrí medzi
náročné vedomostné súťaže, nakoľko obsah veľmi prevyšuje učivo
základnej školy. Týmto ešte raz blahoželám a ďakujem za vytrvalosť
v príprave. Verím, že aj v budúcom školskom roku zostanú verní
tradícii a budú našu školu úspešne reprezentovať.

1,2 / 2011

Dúfam, že sa nám podarí Michala Knitla pozvať aj v budúcom školskom roku. Chystá sa precestovať oblasti Ázie.
Myslím si, že beseda s prezentáciou je vhodná forma ako vyučovanie spestriť a zvýšiť záujem žiakov o geografiu.
RNDr. Z. Krumpová

Fašiangy v 4.B
V utorok pred Popolcovou stredou sme si v našej škole pripomenuli
fašiangové zvyky a tradície. Žiaci 4.B v trojhodinovom vyučovacom
bloku vytvárali projekty na túto tému, ktoré si potom medzi sebou

predniesli. Na záver si mohli v spolupráci so školskou jedálňou vyskúšať tradičné fašiangové jedlo – šišky.

PaedDr. Mária Farská

Olympiáda z anglického jazyka
pripravujúca učiteľka
RNDr. Zlatica Krumpová

Južná Amerika o niečo bližšie
Začiatkom marca (2. 3. 2011) navštívil našu školu Michal Knitl, autor
knihy „Na juhoamerickej vlne“. Žiakom 5. a 6. ročníka priblížil úžasnou
prezentáciou kontinent Južnú Ameriku, kde strávil viac ako rok. Videli
sme národné parky v Andách – najvyššom pohorí Južnej Ameriky
a prekrásnu hornatú krajinu Patagónie, ktorá je snom mnohých horolezcov. Žiaci videli skromné podmienky, v ktorých žijú ľudia a verím,
že si budú viac vážiť svoje pekné domáce prostredie, ktoré im vytvárajú rodičia. Veď veľmi mnoho detí žije v úplnej chudobe.
Prezentácia žiakov veľmi zaujala, priblížila im oblasti, kde Európania
necestujú bežne.

V Olympiáde z anglického jazyka školu reprezentovala Simonka
Ogureková. Aj napriek veľkej konkurencii sa naša žiačka pod vedením Ing. Angely Bigošovej stala úspešnou riešiteľkou. K úspechu blahoželáme.
Ing. A. Bigošová

Biblická olympiáda a Dejepisná olympiáda
Aj v tomto školskom roku 2010/2011 sa naše žiačky Tatiana Boldovjaková, Silvia Machajdová, Viktória Rusnáková a Monika Vojtašáková zúčastnili dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády. Súťažilo 18 družstiev z cirkevných a štátnych škôl. Dievčatá obsadili
vynikajúce 3. miesto.
Patrícia Brenkusová reprezentovala našu školu na okresnej Dejepisnej olympiáde. Obsadila 3. miesto. Dievčatám ďakujeme a srdečne
gratulujeme.
Mgr. Kristína Lubasová

Hlas Rabčíc – základná škola informuje
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Súťaže v prednese:
Zdokonaľovať kultúru rečí u detí, ako aj viesť žiakov k poznávaniu
umeleckých textov a literatúry vôbec nie je ľahké. Je potrebná veľká
pozornosť a čas. Napriek tomu sú na našej škole žiaci, ktorí na úkor
svojho voľného času nestrácajú záujem učiť sa a pracovať s textom,
o čom svedčia aj ich výsledky zo školských kôl. Víťazom blahoželáme!

Kategória 1.- 4. ročník
Šaliansky Maťko
Dňa 21. 12. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí.
V kategórii 2.-3. ročníka sa umiestnili títo žiaci:
1. nebolo udelené
2. Emma Tropeková (3. B)
Dominika Mordelová (3. A)
3. Erika Bolibruchová (3. A)
Denisa Pitáková (3. A)
Hviezdoslavov Kubín
Už tradične sa na našej škole koná súťaž v prednese poézie
a prózy. Do školského kola postúpilo 21 žiakov. Výsledky sú nasledovné:
Próza
1. Radomila Tropeková (4. B)
2. Dominika Mordelová (3. A)
Emma Tropeková (3. B)
3. Patrícia Vonsová (4. B)
Matúš Bublák (1. A)
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Exkurzia na obecnom úrade
O tom, že vyučovanie sa nemusí konať tradične v školských laviciach sa mohli presvedčiť žiaci druhého ročníka. Hodinu vlastivedy
sme strávili na obecnom úrade. Žiaci si pripravili pre pána starostu
a pracovníčky obecného úradu rôzne otázky, na ktoré nám veľmi
ochotne odpovedali. Deti sa mohli dozvedieť koľko poslancov má obecné zastupiteľstvo, ako funguje o plánoch do budúcnosti. Najviac deti
zaujalo, keď si mohli pozrieť, ako to vyzerá, keď sa hlásia oznamy
v obecnom rozhlase. Pánovi starostovi a pracovníčkam obecného
úradu ďakujeme za príjemne strávené chvíle.
Mgr. R. Hadárová, Mgr. M. Fidrová

Koncert „Vpravo - vľavo“
Veľmi peknou akciou, ktorá sa konala na našej škole, bol výchovný
koncert „Vpravo – vľavo“. Deti si mohli hravou formou zopakovať
pravidlá a predpisy cestnej premávky. Zopakovali si dopravné značky, ako správne chodiť po chodníku, prechádzať cez cestu a veľa
iných vecí, ktoré by deti mali vedieť, aby mohli na cestách predchádzať úrazom. Koncert sa žiakom veľmi páčila verím, že sa na ňom aj
veľa naučili.

Poézia
1. nebolo udelené
2. František Živčák (2. A)
3. Patrícia Kolčáková (2. B)
Timka Tropeková (1. B)
Všetkým deťom gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie vystúpenie.
Mgr. R. Hadárová

Kategória 5.-9. ročník
Šaliansky Maťko
1. Kristína Tropková (6. B)
2. Barbara Vojtašáková (6. B)
3. Nina Bolibruchová (7. B)
Mgr. R. Hadárová

Rozprávkové vretienko
1. Barbara Vojtašáková (6. B)
2. Nataša Bangová (5. A)
3. Lucia Kormanová (5. A)

Zápis detí do 1. ročníka
Dňa 8. februára 2011 sa konal zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk.
rok 2011/2012. S veľkou radosťou plnili úlohy, ktoré na ne čakali, a pri
ktorých im pomáhali pani učiteľky. Za svoje vedomosti a zručnosti boli
všetky deti odmenené malým darčekom a pamätným listom. Budúcich prváčikov prišla povzbudiť aj pani riaditeľka. Pre šk. rok 2011/
2012 sme do školy zapísali 37 prvákov – 19 chlapcov a 18 dievčat, na
ktorých sa v septembri veľmi tešíme. Rodičia troch detí požiadali riaditeľku ZŠ s MŠ o odklad školskej dochádzky.
Mgr. J. Tropeková, E. Jagelková

Hviezdoslavov Kubín
Próza
1. Barbara Vojtašáková (6. B)
2. Daniela Kubíková (5. A)
Monika Kubíková (7. B)
Poézia
1. nebolo udelené
2. Patrícia Brenkusová (7. A)
3. Erika Huráková (5. A)

Jarné prázdniny privítali žiaci ôsmeho ročníka v tomto školskom
roku trošku netradične. Ešte v piatok 11.februára spoločne do večernej oblohy vypustili lampióny šťastia. Priania boli mnohé, no nechali
sme ich zahalené tajomstvom, aby sa nám vyplnili. Určite nesúviseli

Mgr. V. Vojtašáková

Hlas Rabčíc – základná škola informuje
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len s prázdninami, priateľmi a rodinou, ale i láskou. Blížil sa predsa
Deň svätého Valentína.
Mgr. E. Sireková

Zber
„Zapojte sa aj vy do zberu a pomôžte tak prírode.“
Na našej škole počas celého šk. roka prebieha súťaž v zbere papiera a tetrapakov medzi žiakmi a triedami. Zbierajú sa noviny, letáky,
staré knihy a obaly z tetrapakov.

Turnaje vo vybíjanej a volejbale
Dňa 22. februára 2011 sa mladšie žiačky zúčastnili obvodného kola
vo vybíjanej v Sihelnom. Umiestnili sa na 3. mieste.

Žiačky 9. ročníka reprezentovali našu školu na obvodnom kole
v Oravskej Polhore a v Rabči. Po vynikajúcom výkone sa umiestnili
na 3. mieste.
Žiačkam blahoželáme a želáme veľa ďalších športových úspechov.

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval, ktorý organizuje ZŠ v spolupráci s obecným úradom, sa konal
27. februára v miestnej telocvične. Prišli rôzne rozprávkové bytosti:
ježibaby, princezné, šmolkovia, ale aj kovboji, piráti a veľa iných masiek. Každá maska bola výnimočná a mala svoje čaro. Všetci sa
veselo zabávali, šantili a tancovali. Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli
na toto podujatie, a vďaka ktorým mohli byť masky odmenené peknými cenami: Pizzeria Sole Mio, Tlačiareň Kubík, Dexia banka, Rodičovské združenie ZRPŠ, Obec Rabčice, COOP Jednota Námestovo,
Potraviny Škorvánková, Autodoprava Bublák, Urbár Rabčice, MuDr.
M. Matúšová, ZŠ s MŠ Rabčice.

Mgr. V. Vojtašáková

Marec – mesiac knihy
Mgr. Marcela Tropeková

Karneval

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
J. A. Komenský
Väčšina z nás denne
otvára knihu – učebnicu,
beletriu, odbornú, kuchársku, rozprávkovú...
Knihám je venovaný aj jeden mesiac v roku - marec. Pre niektorých je
kniha neoddeliteľná súčasť povinného čítania
a učenia sa, pre iných aj
čas oddychu. V období
moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje
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opodstatnenie a význam, preto by sme ju mali brať častejšie z police.
Internet je dobrý, keď potrebujeme rýchle informácie, ale radosť z
umenia nám neposkytne. Kniha nám dáva možnosť preniesť sa do inej
doby. Pri knihe si môžeme oddýchnuť a potešiť sa. Ponúka nám to, čo
nám nikdy neponúkne televízia, či počítač. Aj žiaci našej školy sa v
marci častejšie zamýšľali nad tým, čo pre nich znamená kniha a častejšie aj zavítali do knižníc, aby sa mohli presvedčiť o tom, že čítanie je
najlepšie učenie.
Mgr. Veronika Vojtašáková
Posledný februárový deň pani učiteľka vyhlásila súťaž, kto prečíta
najviac kníh za mesiac marec. Mali by sme ich prečítať aspoň tri. Prvé
dva týždne spolužiaci nosili knihy jednu za druhou. Ja som to bral na
ľahkú váhu. Potom som sa dozvedel, že kto neprečíta ani jednu knihu
dostane päťku. Vtedy som si uvedomil, že prečítať tri knihy za mesiac
bude poriadne ťažké. Prvú knihu mi „dohodila“ spolužiačka. Bola tenká, tak som sa potešil. Najskôr to bolo nudné, radšej som pozeral
televízor. Ale neskôr, keď som zašiel hlbšie do deja knihy, zmietlo ma
to ako prúd vody. Prečítal som ju veľmi rýchlo a prebudilo to vo mne
pocit, ktorý sa nedá opísať. Odvtedy každý deň, večer do desiatej,
keď je v televízii Šeherezáda, čítam knihu. Keď som sa rozčítal, cítil
som sa ako hlavná postava. Knihy o koňoch boli také napínavé, že
som si musel požičať ďalšiu. Všetky knihy, čo som prečítal, boli nádherné, ba priam fantastické. Dám vám jednu radu, večer keď je Šeherezáda, nepozerajte, ale zavrite sa niekde do malej miestnosti a ponorte sa do úplne iného sveta!
Patrik Machajda, 7.A
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častokrát obyčajný nudný deň na zaujímavejší. Dovolia mi smiať sa,
plakať spolu s nimi. Prakticky ja som už na knihách závislá. Život bez
kníh a pravidelných návštev knižníc si už neviem ani predstaviť. Knihy
mi dávajú stále väčší a väčší rozlet mojej fantázie. Jediný problém kníh
je, že mnohokrát ma zaujíma ako funguje ich život, ale pokračovanie
tam už nie je. No napriek tomu je kniha pre mňa to, čoho sa nikdy
neplánujem vzdať.
Patrícia Brenkusová, 7.A
„Knihy sú pre človeka tým, čím sú pre vtáky krídla.“ Vtáka držia nad
vodou krídla, mňa držia nad vodou knihy. Keď som v tiesni, zoberiem
do ruky knihu. To, čo prežívajú hlavní hrdinovia, prežívam s nimi. Smútim s nimi, teším sa s nimi. Niekedy sa aj učím na chybách, ktoré
vykonali. Najlepšie na knihe je to, že sa už nebojím vypočuť si alebo
povedať pravdu. Načerpám z nej nejakú nadprirodzenú až mystickú
silu. Nechápem, ako niekto môže odmietať tak úžasnú vec. Keby som
si mala vybrať medzi knihou alebo počítačom či televízorom, jednoznačne by som si vybrala knihu. Možno sa mnohí pýtate, prečo?
Odpoveď je jednoduchá. Kniha ma dokáže naplniť viac, než čokoľvek
na svete.
Barbara Vojtašáková, 6.B
Knihy moc nečítam. Stačí mi, keď večer prečítam stranu, dve a hneď
zaspím. Niekedy sa však stane, že ma kniha tak zaujme, že ju čítam v
jednom kuse. Keď je kniha dobrá, prečítam ju aj dvakrát. Najradšej
mám tie, v ktorých sú pekné myšlienky. Potom ich môžem použiť aj vo
svojej reči. Možno to na mne nevidieť, ale skoro ku všetkému mám
svoj „umelecký komentár“. Načo veľa slov? Iba vtedy, keď mi majú čo
povedať a práve to dobrá kniha obsahuje. Kniha je tichý spoločník,
ktorý rozpráva.
Mário Živčák, 7.B
Kniha. Čo si pod týmto slovom predstavím? Možno malú vecičku,
ktorá sedí celý rok na poličke a čaká, kým ju niekto opráši. Možno
úžasnú vec, ktorú nepustím z ruky a život bez nej by som si nevedela
predstaviť. Keď sa do nej začítam, neviem prestať čítať. Ona mi vyrozpráva svoj príbeh a ja len tíško počúvam. Aspoň tým počúvaním poteším svoju dušu. Možno len na chvíľku, ale určite zabudnem na problémy. Veď kniha ma sprevádza po celý môj život. Od útleho detstva až
do konca života. Určite ma aspoň trošku zmenila. Aké je krásne začítať sa do knihy. Je to ako balzam na moju dušu. Veď neraz som si ku
nej sadla a hneď mi bolo lepšie. „Dom bez knihy je ako dom bez duše.“
Toto povedal niekto múdry. A je to tak. Žiadna kniha v dome, to je ako
telo bez duše. Naša duša si ako keby žiada knihu. Či už tenkú alebo
hrubú. Kniha je vždy s nami. Nosíme si ju, a ani o nej nevieme. Je v
našej duši. A tam navždy ostane.
Aďa Turácová, 7.A
Moji najlepší priatelia sú knihy. Knihu čítam deň čo deň. Jeden múdry
človek raz povedal, že za všetko, čo má v hlave vďačí knihe. Má
pravdu. Každý človek by mal veľa čítať, aby sa vzdelával a bol múdry.
Keď čítam knihu, vidím celý svet a dozvedám sa nové zaujímavosti.
Nerád čítam, keď je hluk. Moja pani učiteľka hovorí, že čítanie je dôležité pre moju myseľ i dušu. Keď nie sú doma knihy, nie som spokojný.
Rýchlo bežím do knižnice a požičiam si nejakú knihu. Ďakujem Pánu
Bohu, že môžem čítať knihy.
Jozef Brenkus, 6.A

Kniha je to najlepšie, keď sa potrebujem uvoľniť. Vtedy si začínam
čítať. Príbeh, ktorý čítam ma vždy uchváti a som ako v siedmom nebi.
Zabudnem na všetky problémy. Samozrejme aj na školu... Čítanie ma
zdokonaľuje a napĺňa. Učenie s knihou je ľahšie a zaujímavejšie. Kníhkupectvá sú plné kníh a v dnešnej dobe sa ľudia zase o ne začínajú
zaujímať. Je jedno aký žáner čítame, je dôležité, že čítame. Som rada,
že aj moji spolužiaci čítajú a baví ich to. Prospieva to nášmu plynulému
čítaniu. Knihy sú príbehy od našich spisovateľov, ktorí ich vymysleli. A
Kniha je domov, do ktorého sa vraciame aj v čase búrok alebo sú to ja mám z toho veľkú radosť.
len bezducho popísané strany, ktoré čítame len z donútenia? Pre mňa
Naďa Tropková, 6.B
knihy znamenajú viac ako len strany plné písmen a slov. Sú to strany,
ktoré zachytávajú život mnohých hrdinov. A dovolia mi vžiť sa do ich
Veľmi rada čítam. Možno niekedy nemám čas, ale na knihu si ho
príbehov a pomáhať riešiť problémy. Keď vonku prší, a ja opäť zablúdim vždy nájdem. Páčia sa mi knihy hlavne o koňoch, ale aj o iných zviepohľadom na strany kníh, hneď sa ocitnem pri mori, v horách... Skrát- ratách. Jeden múdry človek raz povedal: „Dom bez kníh je ako telo
ka tam, kde žijú hlavní hrdinovia. Knihy mi pomáhajú zmeniť môj bez duše.“ Súhlasím s týmto výrokom. Knihy by mali byť ako náš
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domov. Knihy a čítanie odporúčam úplne všetkým na svete, ktorí vedia čítať. Ja osobne som veľmi rada, že viem čítať a vďačná za to, že
knihy sú mojimi dobrými kamarátmi, bez ktorých si život neviem predstaviť.
Tatiana Kubíková, 6.B
Bez knihy si neviem predstaviť ani jeden deň. Čítam rád a veľmi ma
to baví. Doteraz som si myslel, že čítať knihy je len strata času. Ale
mýlil som sa. Je to zábava, keď vidím ako si s problémami poradia iní
ľudia. A život je hneď oveľa krajší. Naša pani učiteľka zorganizovala
súťaž o Najšikovnejšieho knihomoľa triedy. Čítam a snažím sa koľko
môžem. Hodina učenia a hodina čítania. Denne čítam minimálne dve
kapitoly. Moja babka hovorí: „Niet knihy, čo by neobsahovala niečo
dobré.“ Mám knihy rád. Na počítači som nebol už týždeň. Ani v tom
nehodlám prestať. Čím viac čítam, tým sú knihy zaujímavejšie. Je to
zábava a život sa mi zdá akýsi „ľahší“ a pestrejší.
Martin Slovík, 6.B
Neviem si predstaviť život bez kníh. Sú dôležitou súčasťou môjho
života. Priatelia ma môžu kedykoľvek zradiť, ale kniha nie. Veľmi obdivujem spisovateľov, ich nápaditosť a talent. Keď som bola mladšia,
knihy som tak zbožňovala, že som sa rozhodla aj jednu napísať. Nebola dobrá, a pravdu povediac, bola trápna. Pre mňa to vtedy znamenalo veľmi veľa. Bola som šťastná. Neskôr z neznámeho dôvodu som
prestala knihy čítať. Moja záľuba zmizla ako teplý vánok. Teraz som
sa k čítaniu opäť vrátila vďaka mojej pani učiteľke slovenčiny. Najprv
to bol môj trest čítať knihy, a teraz, v marci, súťaž. Som veľmi rada,
snažím sa čo najviac čítať a dúfam, že to čaro z čítania bude trvať čo
najdlhšie.
Michaela Briliaková, 7.B
Čítanie knihy je vlastne poznávanie príbehov, či už vymyslených
alebo skutočných. Mnohí čítajú knihy, aby našli odpoveď a riešenia na
svoje vlastné problémy a otázky. Ale aj preto, lebo v nich hľadajú svoje
pravé „ja“. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď si vyberiem tú správnu
knihu, tak ju mám prečítanú za malú chvíľu a nemôžem sa od nej
odtrhnúť. Nebojím sa nakuknúť do sveta iných. Nebojím sa, že mi
čítanie zoberie veľa času. Kniha a jej príbehy, to sú vlastne riešenia
mojich problémov. Ľutujem tých, čo doma nemajú žiadnu knihu, lebo
ako niekto múdry povedal: „Dom bez kníh je ako telo bez duše“. Tak
nečítajme len povinne aj to bez nadšenia! Veľa šťastia pri výbere tej
správnej knihy.
Magda Huráková, 7.A
Knihy mám rád. Vždy sa v knihe nájde postava, ktorá ma vystihuje,
alebo by som sa ňou chcel stať. Vytváram si v nich svoj vlastný svet
fantázie. Nič tam nie je nemožné. Najradšej mám také knihy, kde sa
dej odohráva v období stredoveku. Z nich sa dozvedám z vtedajšej
kultúry a tiež aj o odvážnych rytieroch a kráľoch. Väčšinou sa tam
bojuje a dobro víťazí nad zlom a temnotou. Kniha je môj dobrý priateľ.
Vždy, keď ju odložím, som smutný. Keď ju otvorím, teším sa na nové
dobrodružstvá. Kniha je ako zrkadlo, z nej zistím aký som, preto vždy
nejakú nosím stále so sebou. Oddychujem s knihou v ruke, zaspávam s knihou v ruke... Nevydržal by som bez nej. Mama vraví, že
som závislý. Keď nemám knihu v ruke, som nervózny a nič sa mi
nedarí. Knihy prinášajú pokoj do duše. Pre niekoho je kniha kus papiera, ale pre mňa je to kus môjho srdca. Dobrú knihu by som nikdy
nedokázal spáliť.
Tomáš Glombík. 7.A

Čítajú alebo nečítajú?
Niekto číta, niekto nie. Tento fakt tu vždy bol, je a bude. Dôležité je
deti, hlavne v školskom veku, motivovať, aby knihy pre ne neboli
strašiakom a nudou, pričom je dôležitý aj správny výber témy. Tu
treba brať ohľad na záujmy detí a snažiť sa vybrať knihy, ktoré sú im
blízke. Nie každého zaujme rovnaká kniha. Treba rešpektovať aj skutočnosť, že niekto prečíta kníh viac, a niekto s námahou najviac jednu.
Skúsme deti povzbudiť a pochváliť aj za tú jednu. Lebo, povedzme si
úprimne, tak ako nie všetci vedia spievať, kresliť, hrať na hudobný
nástroj, nie sú športovo nadaní, tak ani všetci nebudú vášniví čitatelia.
Ale aj napriek tomu je potrebné viesť deti k tomu, aby si vážili to, že
vedia čítať, písať, komunikovať, a že tieto znalosti sú potrebné pre ich
každodenný život, a sú znakom ich osobnej vyspelosti a vzdelanosti.
Mgr. K. Kubíková
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Výsledky čitateľskej súťaže „Najšikovnejší knihomoľ triedy“,
ktorá prebiehala počas marca v triedach 6. a 7. ročníka ako súčasť
vyučovacích hodín slovenského jazyka.
6.A
1. Jana Turácová – 8 kníh
2. Dominika Kolčáková – 5 kníh
3. Maroš Fiták – 4 knihy
6.B
1. Barbara Vojtašáková – 15 kníh
2. Tatiana Kubíková – 8 kníh
3. Andrea Jagnešáková – 5 kníh
Adam Piták – 5 kníh
7.A
1. Patrícia Brenkusová – 15 kníh
2. Magdaléna Huráková – 13 kníh
Andrea Turácová – 13 kníh
3. Júlia Fidrová – 6 kníh
7.B
1. Peter Sirek – 9 khíh
2. Monika Kubíková – 7 kníh
Tomáš Glombík – 7 kníh
3. Michaela Briliaková – 6 kníh
Martin Vons – 6 kníh

Kyberšikana
V súčasnosti už väčšina z nás využíva mobilné služby a elektronickú komunikáciu, ktoré predstavujú isté pohodlie a prínos. Môže mať
však aj negatívne dopady. Medzi najčastejšie patrí kyberšikana, teda
zneužitie informačných komunikačných technológií, predovšetkým
internetu a mobilných telefónov formou vydierania, ubližovania, obťažovania, ponižovania, ohrozovania či zastrašovania.
Naše deti podľahli čaru sociálnych sietí, ktorá im prináša mnoho
zábavy a kontaktov s priateľmi. Vo virtuálnom svete môžu byť anonymní, môžu komunikovať bez toho, aby boli zaťažení spoločenskými
úlohami, svojimi fyzickými nedostatkami, psychickými blokmi, vyplývajúcimi z osobného kontaktu, môžu navzájom komunikovať, aj keď
nie sú fyzicky prítomní.
Dnešné deti a tínedžeri sú doslova internetovou generáciou a pri
počítačoch dokážu stráviť denne dlhé hodiny. Počítač a internet využívajú nielen na hranie počítačových hier, „pokec“ s kamarátmi,
v niektorých prípadoch i na vypracovávanie domácich úloh. Pravdou
je aj to, že nie každý, s kým sa vaše dieťa „stretne“ na internete musí
byť tým, za koho sa vydáva a rovnako nemusia byť čisté ani jeho
úmysly.
A tak sa vaše malé i veľké deti môžu celkom ľahko stať terčom
kyberšikany – začnú dostávať výhražné emaily, uverejňované sú ich
fotografie, šíria sa o nich klamstvá a ohováračky, ich email sa zneužíva na rozosielanie urážlivých či ponižujúcich správ iným ľuďom. Veľmi
háklivými na zneužitie sa stávajú on-line fóra, chaty či sociálne siete.
Ľahkou obeťou tohto prenasledovania je dieťa s neobmedzeným prístupom na internet, bez kontroly rodičov. Často sa pohybuje na sociálnych sieťach, kde uverejňuje dosť podrobné osobné informácie, foto
a komunikuje s úplne neznámymi ľuďmi.
Aby boli naše deti lepšie chránené pred podobnými útokmi, mali by
sme ich naučiť dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Ak ste rodičmi
malých školákov mali by ste vyžadovať, aby sa s vami rozprávali
o tom, ako trávia čas na internete. Trvajte tiež na tom, aby nikdy
neposkytovali adresu, telefónne číslo či osobné informácie, vrátane
toho, kde chodia do školy alebo kde sa hrávajú. V prípade, že máte
podozrenie, že s vašim dieťaťom sa niečo deje, že ste postrehli nejaké
zmeny v jeho správaní, konajte. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Okrem
iného, môžete takúto činnosť svojich detí kontrolovať aj on-line pomocou pokročilého internetového softvéru.
Na našej škole začali v marci prebiehať činnosti zamerané na prevenciu proti tomuto negatívnemu javu. Formou prednášok, prezentácií a zistení aktuálneho stavu kyberšikany môžeme aj my napomôcť
tomu, aby deti vedeli ako sa pred ňou chrániť . V prípade, že sa
s takýmto javom stretnú, budú vedieť ako sa správať, reagovať a kam
sa s problémom obrátiť.
Mgr. Emília Sireková
(koordinátor prevencie pre ZŠ)
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AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY
Otvorená hodina
Jednou z možností ako prezentovať, čo všetko deti v MŠ robia, je aj
otvorená hodina, na ktorej sa môžu zúčastniť rodičia a sledovať ako
ich dieťa v škôlke pracuje, zapája sa do činností, funguje v kolektíve.
Dňa 27. januára 2011boli rodičia pozvaní na otvorenú hodinu, ktorú
si pripravila trieda p. uč. E. Matisovej. Témou bola dopravná výchova.
Predškoláci sa predbiehali v odpovediach, každý chcel odpovedať
a ukázať, čo všetko vie. Deti sa nebáli, prirodzene a smelo reagovali
a pracovali. Nakoniec rodičom zaspievali, zahrali sa a tešili sa, že
mohli stráviť príjemné predpoludnie.

Všetky svoje vedomosti využili pri zápise do 1. ročníka, ktorý sa
konal 8. februára 2011. Na tento deň sa svedomito pripravovali
a zvládli ho bez ťažkostí.
Počas celého šk. roka sa deti v MŠ venujú rôznym činnostiam,
zapájajú sa do súťaží, kde uplatnia svoj talent, zručnosť, vedomosti.
Pripravujú recitačné pásma na rôzne príležitosti, najbližšie sa chystajú na vystúpenie ku Dňu matiek, na ktoré sa veľmi tešia. Dátum konania bude zverejnený na nástenke v MŠ. V apríli, pravdepodobne po
Veľkej noci, sa uskutoční spevácka súťaž Oravské štrngálky. Tiež sa
deti zúčastnia matematickej a športovej olympiády. O ich úspechoch
vás budeme informovať.

Karneval
V piatok 4. februára sa v škôlke konal karneval, na ktorý sa deti
vždy veľmi tešia. Každý si priniesol masku a po desiate sa všetci
zmenili na nepoznanie. Tancovali, súťažili a zabávali sa až doobeda.
Na záver každá maska dostala sladkú odmenu aj malú hračku.

Okrem detí predškolského veku, pre ktoré je školská dochádzka
povinná, navštevujú MŠ aj menšie deti (2,5 – 4 ročné), ktorých
v posledných rokoch pribúda. V prípade záujmu o prihlásenie detí do
MŠ sa môžete počas celého šk. roka obrátiť na zástupkyňu pre MŠ
E. Vajdečkovú, ktorá vám poskytne potrebné informácie.
Postupne v MŠ prebiehajú práce na úprave vnútorných priestorov
– cez jarné prázdniny bola vymenená podlaha vo všetkých triedach,
priebežne sa doplňuje nábytok, dokupujú hračky a učebné pomôcky.
Na jeseň bolo dokončené oplotenie areálu MŠ a postupne počas roka
by sme chceli opraviť jeho vybavenie, aby ho mohli deti využívať.
V prvom rade sa chceme zamerať na vybudovanie nového krytého
pieskoviska. Všetky tieto práce sú realizované s pomocou obecného
úradu, za čo, aj v mene rodičov, ďakujeme.
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