
„nálety“. Najviac voľného času 
sme strávili v spoločenskej miest-
nosti hraním stolného hokeja, fut-

 Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv.  apoštola Pavla v Sihelnom č. 1/2016

Školský spravodaj

Úvodník
Pretáčame ďalšiu stránku v kalendári a vtedy si uvedomujeme, ako 
rýchlo vlastne ten čas letí. Polročné vysvedčenie už leží niekde na po-
ličke, a napriek tomu do nás učitelia stále hustia nové a nové informá-
cie. Nás deviatakov čaká Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stred-
né školy. Aspoň, že máme rôzne prednášky, mimoškolské aktivity a iné 
príjemné školské chvíle, o ktorých by sme vám aj v tomto čísle chceli po-
rozprávať. Dočítate sa o lyžiarskom výcviku siedmakov v Tatrách, o na-
šom stretnutí s redaktorkou rádia Regina, o duchovnej obnove na Ústí, 
ale aj o iných zaujímavých udalostiach, ktoré sa za poslednú dobu v ško-
le udiali. Pokračovať budeme aj v starých rubrikách. Dozviete sa, ako 
pokračujú aktivity v Roku Božieho milosrdenstva, nebude chýbať Na-
še naj... s požiarnikmi a tiež sme Vám niečo dobré na veľkonočné sviat-
ky upiekli.

Všetko čo potrebujete k príjemnej pohodičke, je vypnúť televízor, rá-
dio a v kľude sa zahĺbiť do jarného vydania časopisu Úsmev.

Príjemné čítanie 
Vám praje šéfredaktorka Mirka Hajdučáková, 9. A

usmevczs@gmail.com

Pár zmysluplne strávených dní
Na sklonku kalendárneho roka 
sme my, žiaci deviateho ročníka, 
strávili pár skvelých dní v Cen-
tre katolíckej mládeže v Ústí nad 
Priehradou. Bola to pre nás nová 
skúsenosť. Nielen že sme si utužili 
kolektív a priateľstva a spoznali 
nových ľudí, ale sme sa aj viac pri-
blížili Bohu.

Hneď po príchode (v utorok po-
poludní) sme sa ubytovali. Naše 
prvé otázky boli typu: Akú máte 
WiFi, aké je heslo na WiFi? Ani-
mátori nás odbili slovami, že nám 
ho dajú v piatok poobede (my sme 

odchádzali už vo štvrtok poo-
bede). Od tohto dňa sme si však 
na ňu nespomenuli. Začal sa pre 
nás bohatý program. Animáto-
ri nám pripravili tance, hry, pra-
covné listy, súťaže, nechýbali svä-
té omše a adorácia. Najviac nás 
zaujala nádherná adorácia, spoje-
ná s modlitbou, po ktorej sme sa 
neubránili slzám. Po dlhom veče-
ri s Bohom a krátkej noci sme sa 
skoro ráno presunuli do kaplnky, 
kde sme mali rorátnu svätú omšu. 
Pripravili sme sa na ,,tretiu sveto-
vú vojnu“ hrou, kde sme boli bom-
bardovaní a zranení, zažívali sme 

Mirka Hajdučáková, 9. A
balu a žonglova-
ním. Príjemné bo-
li aj zábavné rozho-
vory s animátormi. 
Zaujal nás aj ,,dôve-
ryhodný“ bufet bez 
predavača zložený 
z obyčajnej poličky 
a šálky na peniaze. 
Bolo úžasné zistiť, 
že ľudia, ktorí nás 
skoro vôbec nepo-
znajú, nám takto 
veria.

Lúčenie bolo pre 
nás ťažké, aj keď 
sme tam prežili iba 
tri dni. To preto, že 
to boli NÁDHER-
NÉ tri dni. Odniesli 
sme si odtiaľ veľa 
krásnych spomie-
nok a zlepšili sme 
si vzťahy so spo-
lužiakmi a roves-
níkmi. (A to heslo 

na WiFi nám vôbec nebolo treba 
k nezabudnuteľným chvíľam.)

F. Vonšáková
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ROK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

9. A doučuje mladších

Vo vianočnom čísle sme rozbehli 
rubriku o Roku Božieho milosr-
denstva. V nej sme vás informovali 
o jeho začiatku, o pripravovaných 
aktivitách a ponúkli vám modlitbu 
zasvätenia sa Božiemu milosrden-
stvu. Tento raz by sme sa chceli ve-
novať a priblížiť vám jeho logo.

Čo znamená logo Božieho 
Milosrdenstva?
Logo je dielom pána Marka Ivana 
Rupnika a prezentuje sa ako ma-
lá teologická suma na tému milo-
srdenstva.

Slová motta „Milosrdní  ako 
Otec“ sú pozvaním nasledovať prí-
klad milosrdného Otca, ktorý nás 
žiada nesúdiť ani neodsudzovať, 

ale odpúšťať a preukazovať lás-
ku a odpustenie bez miery (porov. 
Lk 6, 37 – 38).

Syn, ktorý nesie na chrbte stra-
teného človeka, pripomína ob-
raz veľmi cenný ranej cirkvi, pre-
tože poukazuje na Kristovu lás-
ku, ktorá dovršuje tajomstvo je-
ho vtelenia a vykúpenia. Obraz je 
navrhnutý tak, aby ukázal Dob-
rého pastiera, ktorý sa dotýka až 
do hĺbky človeka a robí tak s lás-
kou, ktorá premieňa život.

Je tu ešte jeden detail, kto-
rý nám nesmie uniknúť: Dob-
rý  pastier  s  extrémnym  milosrden-
stvom berie na svoje plecia človečen-
stvo, ale  jeho oči prenikajú s očami 
človeka.  Kristus  vidí  okom  Adama 

a Adam okom Krista. Každý človek 
objavuje  v  Kristovi  nového  Adama, 
vlastné  človečenstvo  a  budúcnosť, 
ktorá  ju  čaká,  nachádzajúc  v  jeho 
pohľade Otcovu lásku.

Celá scéna je umiestnená 
vo forme „manderle“ = man-
dle. Táto forma je tiež veľmi dô-
ležitá pre staroveké a stredove-
ké ikonografie, pretože odkazu-
je na prítomnosť dvoch prirodze-
ností: božskej a ľudskej v Kristovi. 
Tri koncentrické oválne tvary po-
stupne zosvetlených farieb dovon-
ka naznačujú pohyb Krista, kto-
rý nesie človeka von z noci hrie-
chu a smrti. Na druhej strane, hĺb-
ka najtmavšej farby tiež naznaču-
je nepochopiteľnosť Otcovej lásky, 
ktorý všetko odpúšťa.

Aktivity k roku Božieho milosrdenstva začala 9. B prvým skutkom du-
chovného milosrdenstva ,,Hriešnikov napomínať‘‘.

Počas veľkých prestávok cho-
dili pomedzi žiakov a napomínali 
ich nevhodné správanie v duchu: 
„Keď sa tvoj brat prehreší pro-
ti tebe, choď a napomeň ho me-
dzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, 
získal si svojho brata.‘‘ Bolo ich vi-
dieť z diaľky. Mali oblečené čer-
vené tričká s nápisom: „Hriešni-
kov napomíname“. Žiakom i uči-

tiež im pomáhali s domácimi úloha-
mi, ktoré sa drobcom zdali ťažké.

Vo februári žiaci z 8. B začali 
robiť plagáty svätých. Zdobili ni-
mi miestnosti v škole. Život svät-
cov mal žiakom dobre radiť a vy-
slobodiť ich z pochybností.

Žiaci 8. A v marci tešili zarmú-
tených. Počas veľkých prestá-
vok si všímali smutných a osame-
lých žiakov v triedach. Volali ich 
na hlavnú chodbu a tu sa hrali s ni-
mi rôzne hry.

Lucia Pientáková, 8. B

V deň Obrátenia svätého Pavla (25. januára) slávi naša škola odpus-
tovú slávnosť. V tento významný deň k nám opäť prijal pozvanie vdp. 
Martin Koleják. Okrem slúženia svätej omše, otvoril výstavu o Pavlovi 
Straussovi.

Výstavné panely znázorňujú-
ce jeho život a dielo škola zapoži-
čala z Múzea Janka Kráľa v Lip-
tovskom Mikuláši. Výstava sa 
niesla v znamení myšlienky: Člo-
vek pre nikoho – človek pre všet-
kých.

Len nedávno uplynulo 100 
rokov od jeho narodenia. Naro-
dil sa 30. augusta 1912 v Liptov-
skom Mikuláši. Bol lekár, filozof, 
prozaik, esejista a prekladateľ.

Patrí medzi významné osob-
nosti slovenských dejín. Jeho ži-
vot nebol ľahký, keďže pochá-
dzal zo židovskej rodiny. Vyštu-
doval medicínu spolu s bratom 
Jurajom. Začal písať svoje prvé 
diela, ktoré v období komuniz-

mu musel skrývať. Neustále hľa-
dal pravdu, krásu a pôvod ľud-
skej existencie. Tú našiel vo svojej 
opatrovateľke, ktorá bola na roz-
diel od Pavla katolíckej viery. Tá-
to viera ho oslovila natoľko, že 
v tridsiatke konvertoval na kres-
ťanstvo. Žil svoju vieru hlboko 
a úprimne.Za krstných rodičov si 
vzal Gizelu a Františka Munkov-
cov, ktorí tiež konvertovali zo ži-
dovstva. Spoznal ich v Bratislave, 
no viac sa s nimi zblížil v Ružom-
berku, kde bol František riadite-
ľom celulózky.

Viackrát bol pripravený 
na transport do koncentračných 
táborov, no vždy sa mu odtiaľ ako-
by zázrakom podarilo dostať.

Pavol Strauss na školskej 
chodbe

Žaneta  
Mazuráková,8. B (internet)

teľom tiež ponúkali citáty zo Svä-
tého písma.

,,Nevedomých vyučovať‘‘– tak 
znie druhý skutok Božieho milo-
srdenstva. V jeho duchu si v januá-
ri pripravila aktivity 9. A. Ich nápad 
potešil hlavne mladších žiakov. De-
viataci totiž v priebehu jedného týž-
dňa doučovali mladších žiakov. Uči-
li ich angličtinu, matematiku a tak-

Ako prežívame Rok Božieho milosrdenstva
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Ako lekár pôsobil v Bratislave, 
v Skalici a Nitre, ktorú považoval 
za svoj druhý domov. Tu s man-
želkou Máriou, mikulášskou ro-
dáčkou, vychoval dvoch synov a tu 
v nedožitom 82. roku života v roku 
1994 umiera.

Myšlienky Pavla Straussa:
• „Ak niekto zbadá, že poznáš je-
ho defekty, stane sa ti verejným 
alebo skrytým nepriateľom.“
• „Človek je to, čo v ňom žije v mi-
nulosti.“
• „Doba je večne mladá. Len člo-
vek starne.“
• „Chcieť nasilu rozumieť mla-
dým a vyrovnať sa im je znakom 
starnutia – takisto ako dištanco-

vať sa od nich. Problémy dneška 
treba riešiť spolu s nimi. 
V živote tak ako v orchestri sú 
potrebné rozličné nástroje, roz-
ličné ladenia a rozličné akcenty. 

• „Mať pravdu znamená chcieť 
byť lepším.“
• „Kto nevie zahodiť svoje vče-
rajšie zlo, nedostane sa nikdy 
k možnému zajtrajšiemu dobru.“
• „Najväčšia životná múdrosť je 
láska. Ľudia však väčšinou po-
trebujú celý život, aby na to pri-
šli.“
• „V živote neraz umývame 
iných, aby sme sa zdali čistejší-
mi.“

Dávid Gura, 9. B

Dňa 5. februára navštívila na-
šu školu redaktorka z rádia Re-
gina pani Janka Grajciarová. 
Redaktorku na internete zaujali 
naše goralské správy. 

Všetci sme sa na jej príchod te-
šili, no zároveň sme sa obávali otá-
zok, ktoré nám položí. Nevedeli 
sme ako a či budeme vedieť na ne 
odpovedať. 

Naše obavy sa však nenaplnili. 
Pani redaktorka bola k nám veľmi 
milá a ústretová. Vopred nás oboz-
námila s celým priebehom nahrá-
vania. Nikto sa teda nemusel obá-
vať brbtov, lebo sľúbila, že tie urči-
te vymaže. Potom už celé nahráva-
ne sprevádzala len dobrá atmosfé-
ra, uvoľnenosť a zábava.

Redaktorke sme predstavili na-
še nárečie a porovnali ho so spi-
sovnou slovenčinou. Porozprá-
vali sme jej o natáčaní goralských 
správ a o požívaní nárečia v na-
šej i okolitých dedinách. Redak-
tori Marián Rusnák a Barborka 
Bjeláková jej prečítali niektoré zo 
správ, ktoré predstavili v Správag 
puo nasmu. Nesmel chýbať ani ich 
preklad, aby poslucháči rádia ve-
deli, o čom je reč.

S goralským nárečím sa pred-
stavil aj detský folklórny súbor Si-
helček. Zaspievali pesničku Puod 
Piľskym se byvom a pani učiteľka 
Masničáková predstavila jeho his-
tóriu a úspechy.

Pani Grajciarová sa zaujíma-
la aj o úspechy nášho časopisu 
a o úspechy žiakov v literárnych 
súťažiach. O tom jej porozpráva-
la pani učiteľka Kutláková a šéfre-
daktorka Mirka Hajdučáková.

Ďalšie kroky našej návštevy 
viedli do telocvične. Tu jej žiaci 
pod vedením pani učiteľky Bolib-
ruchovej predstavili lezeckú ste-
nu. Redaktorku zaujímalo naozaj 
všetko, lezecká výstroj, technika 
lezenia, pocity žiakov.

Šéfredaktorka Mirka ukazuje náš časopis

Pani učiteľka Masničáková predsavuje Sihelček

Marián pri čítaní goralských správ

Goralské správy zaujali  
aj rádio Regina

Pokračovanie na str. 4
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Pomáhame kupovaním tehličiek

Všetci o nich rozprávajú, mnohí ich odcudzujú a pritom ani nevedia, čo sú to za ľudia a čím všet-
kých si prešli. Je to tak. Kamery sa tak točia okolo nich, že im môžu závidieť aj populárni herci 
z Hollywoodu. Mnohí z nich sem prišli s rodinami, iní svoje rodiny stratili vo vojne alebo počas 
cesty do Európy. Áno, myslíte si správne, reč je o imigrantoch.

Či chceme, či nie, slovo imig-
ranti a bombové atentáty sú v po-
slednom období najčastejšie sklo-
ňovanými slovami v médiách, 
v politike i medzi obyvateľstvom. 
Bez povšimnutia sme nezosta-
li ani my mladí. Poviete si: „Ešte 
aj tu v školskom časopise?“ Prečo 
nie. Veď aj my tvoríme súčasť sve-
ta, Slovenska. O pár rokov budeme 
dospelí ľudia, ktorí sú plne zodpo-
vední za svoje činy.

Kto vlastne sú imigranti? Sú 
to predovšetkým ľudia ako my. 
Od nás Európanov sa predovšet-
kým líšia vierovyznaním, názormi 
či farbou pleti. Tvoria skupinu ľudí 
v spoločnosti konkrétnej krajiny, 
kam prišli z vlasti vo vidine lepších 
podmienok na život, lepšieho zá-
robku, aj keď sa im ich sen nemu-

Téma posledných mesiacov: 
IMIGRANTI A BOMBOVÉ ÚTOKY

sí splniť. Každý človek chce predsa 
pre seba a svoju rodinu to najlep-
šie a oni nie sú výnimkou.

Je pochopiteľné, že Európania 
ich nie vždy prijímajú s láskou. 
Mnohí z nich sú radikálni mosli-
movia, ku ktorým sa nepriznáva 
ani hlava ich náboženstva a od-
sudzuje ich. Z každej strany po-
čúvame o teroristických útokoch 
a za mnohými stoja práve títo ra-
dikáli. Francúzsko, Nemecko, Tu-
recko, ktorú krajinu si vyberú ten-
tokrát? Sme nahnevaní na ich 
spôsoby a mnohí by ich najradšej 
za ne trestali smrťou. Ale ak chce-
me toto, nie sme o nič lepší ako 
členovia teroristickej skupiny IS-
IS, ktorí sa takto naozaj správajú. 
Držme sa preto múdreho pravidla: 
Robme ľuďom to, čo chceme, aby 
oni robili nám – teda pomáhajme. 

Mierové sonety
Vo svete pokoj a mier treba.
Boh nedal ti na to ruky,
by si nimi robil muky, 
ba na pohladenie, dorobenie chleba.

Mnohým sa hrnú slzy do očí,
strácajú blízkych a priateľov
bez zmysluplných dôvodov.
To márnosť a chamtivosť svet otročí.

Vojna – ťažko to čo i len vysloviť,
koľkí už zacítili jej chuť.
Ja mám to šťastie bez nej žiť,
no vo svete vládne stud.
Pušky a delá počuť biť,
treba tým zlom pohnúť.

Kto zapríčinil tento úpadok,
že vo svete sa dejú hrozné zverstvá?
A navôkol je toľko ukrutenstva!
Aký barbar, aký podlý mlok!

Medzi všetkými krajinami mier,
tak by mal vyzerať každý deň.
Ľudia majú v srdciach miesto preň,
len človeka, Bože, s človekom zmier!

Nech viac nik nepadne do tých močarín,
každý nech pozná vôňu domova.
Nech nikdy nemusím tvoriť smutný rým
a ľudia nemusia začínať odznova.
Nemusia odnášať kvety na cintorín,
nech neplače nad hrobom vdova.

Ó, Bože, vráť nám mier!
Života radosť potom naplní naše srdcia
a uvidíš človeka, ako sa domov vracia,
bo vo svete vládne zmier.

Jeden druhému nebojí sa pozrieť do očí.
Chaos, pokrytectvo, zloba a obava
nebudú mať v ľudských srdciach domova.
Národ národa sa nebojí, že ho zotročí.

Nebuďme zbabelci!
Nerobme svetu hrozné činy!
Buďme umelci,
čo tešia sa z domoviny!
Nebuďme vlci,
každý má právo byť iný.

Patríca Rusnáková, 9. A, 
II. miesto v okresnom kole  

literárnej súťaže Európa v škole

Občianska vojna v Sýrií, ktorá 
trvá viac ako štyri roky a stále 
pokračuje, priviedla milióny ľu-
dí do neudržateľnej situácie.

U nás sa s vojnou v Sýrií stre-
távame prostredníctvom témy 
utečencov. Najviac v našej spo-
ločnosti zarezonovala počas le-
ta, keď v dodávke odstavenej v Ra-
kúsku neďaleko našich hraníc na-
šlo smrť 71 ľudí vrátane žien a de-
tí. Pred pár mesiacmi neváhali 
slovenskí dobrovoľníci podať po-
mocnú ruku na rakúsko-maďar-
ských hraniciach zomrelým ute-
čencom smerujúcim do bezpe-
čia. Sýrski utečenci prichádza-

jú do Európy v preplnených 
vlakoch alebo ešte horšie – 
v člnoch. Celý svet šokoval 
prípad trojročného Alyana 
Kurdiho v červenom trič-
ku a modrých nohaviciach, 
ktorého more vyplavilo pri 
tureckom pobreží.

Mnohé krajiny, a me-
dzi nimi aj tá naša, volajú 
po riešení situácie v mieste 
jej vzniku. Sme presvedče-
ní, že treba pomáhať aj pria-
mo tam, kde problémy vzni-
kajú. Saleziáni zostávajú 
práve na mieste, kde by nik-
to z nás nechcel byť. V Da-
masku, Aleppe, Kafroune. 
Pomáhajú viac ako 400 ro-
dinám, deťom, mladým ľu-
ďom, ktorých domov sa 

Naša pôstna pomoc

Goralské správy zaujali  
aj rádio Regina

Naši malí gorali Matúš a Janka

Na záver sme jej ukázali naše 
nové priestory v nadstavbe školy 
a pani redaktorka rozhovor s nami 
zakončila anketovou otázkou: Aký 
názor  máme  na  pôst  a  čo  pre  nás 
znamená? Touto otázkou sme sa 
nechali inšpirovať a podobnú sme 
zrealizovali aj medzi žiakmi našej 
školy (viď časopis).

Všetkých nás pochválila, poďa-
kovala za rozhovory a názory a po-
priala žurnalistom veľa tvorivých 
nápadov. 

Pochvalu sme dostali aj pa-
ni učiteľky Kutlákovej. Bola hrdá 
na to, ako sa vieme pekne a kulti-
vovane vyjadrovať.

Laura Fernézová, 9. A

Dokončenie zo str. 3

No myslím, že treba zvá-
žiť, kedy je pomoc pomo-
cou a kedy je škodou. Pýta-
te sa, ako to myslím? No ur-
čite nebude pomocou pre 
môjho spolužiaka, že mu 
dám odpísať písomku ale-
bo za neho spravím úlohu. 
Pomocou mu bude to, že 
mu vysvetlím, ako rátať prí-
klad. A tak je to aj s našimi 
imigrantmi. Iste by pomoh-
la zvýšená humanitárna 
pomoc v ich domovine, ro-
zumné rozhodnutia európ-
skych politikov, naše mod-
litby a samozrejme, pouče-
nie sa z minulosti a ukon-
čenie nezmyselných sporov 
a vojen, ktoré okrem biedy 
a hrôzy k ničomu neviedli.

Marián Rusnák, 9. A
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Naša pôstna pomoc

Sväté Písmo nás učí, že Boh sám 
ustanovil pôst. V Starom zákone 
príprava na mnohé veľké udalos-
ti obsahovala modlitbu a pôst. Aj 
Nový zákon často spomína pôst.

Mnohí mladí sa pýtajú, prečo 
im chce Cirkev v piatky a vôbec 
v pôste kaziť radosť, keď nemô-
žu ísť na diskotéky a na oslavy. No 
problém s tým nemajú len mladí, 
ale aj ich rodičia.

No kresťan by nemal pôst vi-
dieť ako nejaký vrtoch Cirkvi, kto-
rý má človeka oberať o radosť. Keď 
niekomu umrie mama, otec, man-
žel či manželka, alebo dieťa, kto 
by vtedy mal chuť tancovať, vý-
skať, skákať, radovať sa, hodovať? 
Isto nikto normálny, čo má srdce 
a cit. Preto by mal byť pôst pre ve-
riaceho kresťana uvedomením si, 
že za mňa niekto umiera na krí-
ži. Boží Syn kvôli mne umiera, a ja 
budem hodovať, tancovať alebo sa 
zabávať?

Počas pôstu by sme sa teda mali 
zriecť vecí, ktoré sú každodennou 
súčasťou nášho života. Možno ob-
medziť sladkosti, počítač, mobil, 
televízor alebo niečo, čo je pre nás 
pokušením a máme to radi. Na-
miesto toho by sme mohli robiť 
niečo užitočné pre rodinu, priate-
ľov a okolie a sústrediť na svoj du-
chovný život a svoje vnútro.

Na túto tému naši žurnalisti 
diskutovali aj s redaktorkou ban-
skobystrického rádia Regina Jan-
kou Grajciarovou. Tá nám vnikla 
myšlienku, aby sme túto tém roz-
vili aj v našej ankete. Preto sme sa 

opýtali našich žiakov, ako vní-
majú pôst oni a ako ho prežívajú.

Snažím sa viac modliť a obme-
dzovať internet.


V piatky a utorky chodím vždy 

na Krížovú cestu. Menej počúvam 
hudbu a nevyspevujem, lebo to ma 
naozaj baví. Potom po pôste si  to 
vychutnám  a  budem  na  seba  hr-
dá,  že  som  niečo  pre  Ježiša  obe-
tovala. 

V stredu a v piatok sa stravujem 
veľmi  striedmo  a  jednoducho.  Na-
miesto  džúsov  a  malinoviek  pijem 
čistú vodu a hlad zaháňam len jed-
noduchým  pečivom.  Pôst  pre  mňa 
neznamená len očistu tela, ale hlav-
ne môjho vnútra.


Snažím  sa  viac  modliť,  stíšiť 

sa.  Nepočúvam  hudbu.  Veď  Pán 
Ježiš sa obetoval za nás, ja sa po-
kúsim  obetovať  hudbu,  lebo  ju 
mám rada.

Dal  som  si  predsavzatie,  že 
budem  doma  viac  pomáhať  a  te-
šiť rodičov.

Snažím  sa  obmedzovať  slad-
kosti, tie mám totiž zo všetkého naj-
radšej. Viac cvičím hru na akordeón 
a keďže musím mať posledné slovo, 
zaumienila som si, že nebudem od-
vrávať rodičom.

Snažím sa viac čítať sväté pís-
mo a viac chodiť do kostola.
Marián 9. A, Natália Fernézová, 8. B

Anketôčka otvor očká…

Ministerstvo školstva SR v tom-
to školskom roku prispieva žia-
kom 150 eur na lyžiarsky výcvik 
a školu v prírode. Bol by hriech 
nevyužiť to. Preto aj naši sied-
maci prežili lyžiarsky výcvik veľ-
kolepo.

Zatiaľ čo väčšina detí v deň pol-
ročných prázdnin 1. februára rá-

dňa vystriedala pani riaditeľka. 
Za to im veľmi ďakujeme.

Domov sme sa vrátili šťastní 
a zdraví v piatok podvečer. Všet-
ci sme sa naučili výborne lyžovať 
a mnohí si svoje zručnosti išli vy-
lepšiť hneď na druhý deň aj na si-
helniansky vlek.

Anton Kutlák, 7. B

zmenil na väzenie. Najviac potre-
bujú základné veci, ktoré sú pre 
nás samozrejmosť – jedlo, pitnú 
vodu, lieky, elektrinu, palivo, škol-
ské potreby. Spoločne sme im uká-
zali, že svet na nich nezabudol.

Každú veľkú prestávku počas ce-
lého pôstu sme mali možnosť kúpiť 
si tehličku, a tak prispieť na zlepše-
nie životných podmienok ľuďom 

v Sýrií. Cena tehličky bola 25 cen-
tov. Trieda, ktorá nazbierala naj-
viac tehličiek, získala 10 bodov, 
druhá trieda 7 bodov a tretia trieda 
5 bodov. Tieto body boli započíta-
né do školskej aktivity týkajúcej sa 
bodovania poriadku tried. O vý-
sledkoch sa viac dozvieme po veľ-
konočných sviatkoch.

Viktória Maslaňáková, 9.B

Lyžovanie v Tatrách
no sladko spala, my sme už ča-
kali nastúpení v rade na autobus, 
ktorý nás odviezol až do Dolného 
Smokovca. Tu nás čakalo ubyto-
vanie v Charitnom dome, bohatý 
program, a to nielen lyžiarsky. Aj 
keď sme na zjazdovke strávili väč-
šinu dňa, celý pobyt sme si sprí-
jemnili výletmi. Boli sme na Hre-
bienku, kde sme mali možnosť vi-

dieť ľadové sochy umelcov z celého 
sveta a ľadový dom. Nechýbala ani 
zastávka a kĺzanie na Štrbskom 
plese. Večery sme trávili pozera-
ním rozprávok a zabávali sa pri 
všelijakých spoločenských hrách. 
Dozor nám robil pán učiteľ Fider, 
pani učiteľka Kakačková a náš du-
chovný otec, ktorého koncom týž-

Lucka 8. B

Diana, 6. A

Žanetka 8. B

Viktória 8. A

Blažej 8. A

Erika 8. B
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Priestupný rok sa spája s dátu-
mom 29. februára a opakuje sa kaž-
dé 4 roky. Bol zavedený na vyrov-
nanie nepresností ľudského mera-
nia času. Zem obehne okolo Slnka 
za približne 365 1/4 roka. Pre jed-
noduchosť sa stanovilo, že rok bu-
de mať 365 dní s tým, že každý štvr-
tý rok bude mať 366 dní, čím sa ne-
presnosť dorovná. Rok má v sku-
točnosti 365 dní 5 hodín 48 minút 
a 45 sekúnd, čiže 365,2422 dní.

Už v starom Egypte v roku 238 
pred Kristom používali systém 
priestupného roku. Tiež bol odvo-
dený od pohybu Zeme okolo Slnka. 
Priestupný rok sa preto používa pre 
zladenie obežnej dráhy Zeme okolo 
Slnka. Základnou požiadavkou je, 
aby striedanie ročných období na-
stávalo vždy počas rovnakého dňa 
v roku. V našom kalendári, sa začal 
používať od roku 1582. Vtedy pápež 
Gregor XIII. nariadil pápežskou bul-
lou z 24. februára úpravu juliánske-
ho kalendára. V bulle s názvom In-

ter Gravissimas pápež nariadil, že 
10 dní sa má vynechať z októbra 
1582 tak, aby 15. október nasledo-
val hneď za 4. októbrom. Odvtedy 
sa začal používať nový kalendár.

Máme teda deň navyše (v pre-
nesenom zmysle slova). Treba 
ho využiť tak, aby sme boli svetu 
na osoh a ľuďom na radosť. Mnohí 
ho využijú na to, aby oslávili svoje 
štyri roky očakávané meniny ale-
bo narodeniny. V tento deň je to-
tiž v kalendári Radomíra. A na-
rodeninovým oslávencom môže-
me tak trochu ticho závidieť, veď 
sú podľa dátumu podstatne mlad-
ší ako tí, čo sa narodili v iný deň. 
(Po žiakoch z našej školy narode-
ných 29. februára sme pátrali aj 
my z Úsmevu a prišli sme na to, že 
žiadneho takého v našej škole ne-
máme. Nenachádza sa tu ani žiad-
ny žiak či žiačka s menom Rado-
mír-Radomíra. Takže žiadna sen-
zácia ani oslavy nebudú.)

Anton Kutlák, 7. B

Tento kalendárny rok bude
o deň dlhší
Prečo vlastne potrebujeme 29. február?

Obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou 
sa nazýva fašiangy.

lo hádzať do kachlí, pretože by bo-
li husi chudé. Nesmelo sa ani há-
dzať za dvere, pretože by sa husi 
nedržali doma. Páperie sa dávalo 
na jednu hromadu. To preto, aby 
sa húsatá držali pohromade. Že-
nu, ktorá by prekročila páperie, by 
začali bolieť zuby a hlava. Párač-
ky boli v dedine veľmi vyhľadáva-
né, ženy i dievčatá z okolia sa rady 
schádzali, za pomoc sa zadarmo 
najedli a poveselili. Babky im roz-
právali tieto i všelijaké iné smieš-
ne historky z páračiek. Rôzne his-
torky sa striedali so spevom a ob-
čas aj tancom.

Spev a tanec utíchol večer pred 
Popolcovou stredou. Vtedy sa 
žartovne pochovávala basa. Aj 
túto vtipnú aktivitu nám priblí-
žili naše staré mamy spolu s deť-
mi z folklórneho súboru Sihelček.

Viktória Maslaňáková, 9. B
Druháci pri páraní peria

Od Troch kráľov k Veľkej noci

Siedmaci sa minulý školský rok 
zúčastnili dejepisnej súťaže Pra-
vek, ktorú organizuje Praveké 
múzeum v Bojniciach.

Mali čo najlepšie namaľovať ži-
vot pravekých ľudí. Úlohy sa zhos-
tili tak výborne, že celú súťaž vy-
hrali a užívali si jednodňový výlet 
v Bojniciach. Tento rok sa do súťa-
že zapojili šiestaci. Témou bolo ob-
lečenie pravekého človeka a prave-

ký hudobný nástroj. Na zadaní pra-
covali naozaj svedomito a do výro-
by oblečenia a nástrojov zapojili ce-
lé rodiny. Výsledok stál zato. Doko-
nale nahodených do pravekých ou-
tfitov by sme niektorých ani nespo-
znali. Takto vymódení sa pofoti-
li a fotky poslali do súťaže. Ostáva 
už len držať palce, aby vyhrali a za-
darmo si užili výlet v Bojniciach 
a v bojnickom Pravekom múzeu.

Diana Kutláková, 6. A

Potom nasleduje 40 dňový pôst 
(zavedený až koncom 4. storo-
čia kresťanskou cirkvou).Trvá až 
do Veľkého piatku. Je to prechod-
né obdobie medzi zimou a jarou. 
Kedysi sa toto obdobie veľmi in-
tenzívne prežívalo. Robili sa za-
bíjačky, hostiny, karnevaly a ľudia 
sa po večeroch stretávali na párač-

kách. Celá zábava sa ukončila po-
chovávaním basy. Túto starodáv-
nu atmosféru nám počas tohto fa-
šiangového obdobia priblížili naši 
starí rodičia. 4. februára naznáša-
li do kultúrneho domu perie a ko-
nali sa veľké páračky, na ktorých 
nechýbali ani naši žiaci. Niektoré 
deti videli takú páperovú parádu 

prvýkrát v živote. Druháci sa ne-
vedeli vynačudovať, koľko peria 
treba do jednej periny. Iných zas 
zaujalo, ako sa perie pára. Žiaci si 
takto uvedomili, že napárať perie 
do veľkej periny nebolo jednodu-
chou a rýchlou záležitosťou. Gaz-
diná po celé leto pracovito zbiera-
la a usilovne šklbala každé pier-
ko husi, aby mala na páračky do-
statok peria. Keď skončili práce 
na poliach a nastali dlhšie večery, 
znášala sa vždy časť uchovaného 
peria z komory či povaly do izby, 
kde sa zišli ženy a dievky, či už prí-
buzenského vzťahu alebo sused-
ky. Do izby na stôl rozprestreli len 
toľko peria, koľko ho mohli za ve-
čer zvládnuť. Pokiaľ by nejaké pe-
rie zostalo do druhého dňa nena-
párané, znamenalo by to, že by sa 
gazdinej nevydarili malé húsatá. 
To perie, ktoré zostalo, sa nesme-

Nastal nám nový kalendárny rok, ktorý má 366 dní namiesto 365 dní. 
Hovorí sa mu tiež priestupný. Naše babky hovorievali: „Přestompny 
ruok, naplace še i ptok. Ale keďže v dnešnej dobe sa pranostiky ako-
si poslabšie plnia, nemáme sa čoho obávať. V niektorých krajinách 
tento dátum dáva dievčatám právo požiadať chlapca o ruku.

Poďme spolu do praveku
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Biblický karneval sa tento škol-
ský rok konal v pondelok 8. feb-
ruára, tesne pred Popolcovou 
stredou. Zúčastnili sa ho žiaci 
1.– 9. ročníka. 

V priebehu dňa sa fašiangovú 
náladu podarilo vytvoriť ôsma-
kom, ktorí naň všetkých tancom, 
spevom a hudbou pozývali. Kar-
neval začal o14:00 v školskej te-
locvični. Nechýbali tu masky jed-
notlivcov ani skupinové masky 
triednych kolektívov či kamará-
tov. Zaujímavá bola Betlehemská 
rodina, 12 panien, prví kresťania, 
no po telocvični lietalo najviac an-
jelikov. Všetci sa príjemne bavili. 
O veľkú zábavu sa postarali devia-
tačky, ktoré v prezlečení za múd-
re panny volali všetkých do tanca. 
Masky hodnotili hostia, väčšinou 
mamičky a pani učiteľky. V prvej 
kategórii-masiek jednotlivcov- 
zvíťazila maska Strom poznania 

a v druhej kategórii skupinových 
masiek zvíťazila maska s názvom 
Betlehem. Odmenené boli však 
všetky masky.

Diana Kutláková, 6. A

Žiaci ôsmych ročníkov pozývali všetkých na karneval

Na plese v nebi lietali samí anjelici

Po  trojtýždňových  vianoč-
ných prázdninách bolo v škole 
rušno. Všetci sa vítali, rozprá-
vali samé novinky a hlavne sa 
bavili o darčekoch, ktoré našli 
pod vianočným stromčekom.

„Ja  som dostala  super  lyže, 
rifle  a  aj  značkovú  mikinu,“ 
povedala  Renáta,  módna  po-
licajtka  triedy.  Chlapci  sa  za-
bávali s niečím iným. Jožo mal 
úplne  nový  model  smartfo-
nu  so  všakovakým  príslušen-
stvom. Ďalšia skupinka chlap-
cov  vravela  o  nejakej  novej 
akčnej  hre  so  stovkami  leve-
lov. Ale našli sa aj takí, čo len 
počúvali a prizerali sa tej dra-
hej kráse.

V  mysli  som  porovnávala 

ich darčeky s tými mojimi. Od-
razu som začula, ako si hlúčik 
dievčat za mojou lavicou niečo 
šušká a chichoce sa. Rozhovor 
bol  namierený  na  spolužiač-
ku, ktorá býva často objektom 
posmechu a urážok.

„...viete, mne sa zdá, že Lu-
cia to nemá nové, ale zo seká-
ča,“ povedala Renáta. „... a tie 
farby  nie  sú  vôbec  moderné,“ 
odznelo  zo  skupinky  dievčat 
postávajúcej  pri  poslednej  la-
vici.

Ja som len nemo sedela, nič 
nevravela,  aby  som  sa,  nedaj-
bože, nestala aj  ja  terčom po-
smechu. Je pravda, Renáta má 
krásne  blonďavé  vlasy,  super 
postavu  a  nosí  len  oblečenie 

Čo dokážu slová so značkou. No to ju neopráv-
ňuje  súdiť  druhých.  Jej  názo-
ry, aj keď sú často hlúpe, uzná-
va väčšina a nik sa jej neodvá-
ži protirečiť.

„…  aj  minule  mala  nemož-
né rifle a tie vlasy...,“ podlizo-
vala sa Beta Renáte. Vrcholom 
bolo,  keď  Renáta  uštipačným 
smiechom dodala: „Volajme ju 
Socka  alebo  Cigánka,  veď  sa 
na ňu aj podobá!“

Doteraz som vždy všade se-
dela  tichučko  a  bála  sa  niečo 
riešiť, no  vtom vošiel do mňa 
taký  jed  ako  nikdy  predtým. 
Hlavou  mi  prebehlo,  že  treba 
niečo  robiť.  Postavila  som  sa 
a  ráznym  krokom  som  odpo-
chodovala k poslednej lavici.

„Snáď chcete povedať, že jej 
nové  tričko  je  škaredé?  Hlav-
né je, že sa páči Lucii a cíti sa 

v  ňom  dobre.  Keď  sa  naň  po-
zrieš, slúži na ten istý účel ako 
to  tvoje „značkové“-chráni  te-
lo pred chladom. Žiadna znač-
ka na tričku ešte rozum niko-
mu  nedala,“  dodala  som  ušti-
pačne.

Ani  si  neviete  predstaviť, 
ako  mi  odľahlo.  Taká  spokoj-
ná  som  už  veru  dávno  nebo-
la.  Odvaha  je  super.  Nielen-
že  sa  uľavilo  môjmu  vnútru, 
aj  vzťahy  v  triede  sa  zmenili. 
Renáta už nie ja tak obletova-
ná ako kedysi a aj ohováranie 
je na ústupe. My s Luciou sme 
najlepšími priateľmi.

Niekedy  treba  ľuďom  otvo-
riť  oči  a  povedať  im  do  nich 
pravdu.

Simona Repáňová, 6. B, 
I. miesto v okresnom kole 

literárnej súťaže Európa v škole
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Lepšie raz vidieť,  ako stokrát počuť

MAREC – MESIAC KNIHY



9. strana / 12. 3. 2016Sihelník 3 / školský časopis ÚsmevŠkolský spravodaj

Dňa 10. februára k nám prišiel 
policajt, pán doktor Augustín 
Piták, ktorý pôsobí ako kapitán 
policajného zboru v Tvrdošíne.

Mal v našej škole prednášku 
o trestných zákonoch. Táto pred-
náška všetkých veľmi zaujala, 
pretože sme mohli zistiť, čo ne-
smieme robiť a aké sú za porušo-
vanie zákonov následky.

Zákony by sme mali dodržia-
vať. Ak ukradneme nejakú vec 
do 266 eur ide o priestupok. No ak 
sa tieto malé krádeže opakujú, už 
to nie je priestupok ale trestný čin.

Za prvý malý priestupok za-
platíme pokutu okolo 30 eur. 
Za druhý musíme predstúpiť 
pred súd a zaplatíme viac ako 

ČO SA MÔŽE, ČO NEMÔŽE
200 eur. Za ďalšiu drobnú krádež 
sa dostaneme do väzenia až na 3 
roky. Ak nie sme plnoletí, dopla-
tia na to naši rodičia.

Sprejerstvo-grafity alebo iným 
spôsobom poškodený verejný ma-
jetok je tiež pokutovaný. Tu patrí 
aj poškodzovanie školských la-
víc, neprezúvanie sa v škole a iné. 
Aj škaredé a urážlivé prezývky či 
urážky voči iným nie sú bez po-
trestania.

Nevedomosť zákonov nás 
od trestov neospravedlňuje. Pre-
to robme druhým to, čo chceme, 
aby robili oni nám. Riaďme sa 
podľa Desatora božích prikáza-
ní a do problémov so zákonom sa 
určite nedostaneme.

Barbora Bjeľáková, 8. B
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Babka ma raz poprosila, aby som jej podala črpák. Ostala som ako obarená a potichu som sa jej spýtala, 
čo to je a ako to vyzerá.

Hanbila som sa pred celou ro-
dinou, a preto som začala rozmýš-
ľať, prečo sa s babkou neviem roz-
právať. 

Dospela som k názoru, že nejde 
o to, že sa nemáme o čom rozprá-
vať, ide o to, že sa spolu nemáme 
ako rozprávať. Jej slovná zásoba 
je v porovnaní s tou mojou „slov-
ník cudzích slov.“ Spýta sa ma, čo 
sme robili v škole a ja jej na to od-
poviem, že sme sa fotili, robili sme 
„duck face“ a pridali sme to na in-

stagram. Ona sa na mňa smutne 
pozrie a ja jej neviem vysvetliť, čo 
to ten instagram je a čo je „duck 
face“.

Prečo si navzájom nerozu-
mieme? Spôsobuje to doba? Ale-
bo technika? Spôsobujeme si to 
sami! Chceme byť „cool“. Hlceme 
všetko, čo na nás vyskakuje z te-
levízorov a počítačov. Nevieme si 
vážiť to, za čo bojoval Štúr a iní slo-
venskí vlastenci. Pohŕdame náre-
čím kraja, v ktorom sme sa narodi-

li. Namiesto toho poslovenčujeme 
anglické slová, vytvárame slang, 
hovoríme nespisovne. Neskôr, 
keď máme niečo povedať na verej-
nosti, nehovoríme čisto našou ľu-
bozvučnou slovenčinou. Nerozu-
mieme reči starých rodičov.

Možno by sme sa mali nad se-
bou zamyslieť. Vážme si tradície. 
Vyjadrujme sa po slovensky. Ne-
zabúdajme, za čo kedysi bojovali 
naši predkovia.

Miroslava Hajdučáková, 9. A

Posledný januárový piatok sa 
uskutočnila lezecká súťaž star-
ších žiakov.

Žiaci boli rozdelení do dvoch 
kategórií. Mali v čo najkratšom ča-
se zdolať lezeckú stenu. Nenašiel 
sa ani jeden, čo by túto výzvu ne-
pokoril. Žiaci dali do lezenia všet-

ko, aj keď to nebolo ľahké po dl-
hom a vyčerpávajúcom dni v škole 
s polročným vysvedčením v ruke. 
Motivácia však bola veľká. Traja 
najlepší z každej kategórie totiž 
postúpili do Dolného Kubína.

Na treťom mieste v prvej ka-
tegórii, ktorú tvorili mladší žia-
ci 5. – 7. ročníka, sa umiest-

Najlepší lezci v Dolnom Kubíne

nil Anton Pindjak zo 6. A, druhé 
miesto patrilo Petrovi Luscoňo-
vi zo 7. B a na najvyšší stupeň ví-
ťazstva vystúpil Karol Vonšák 
zo 7. B. Po mladších žiakoch na-
stúpila kategória starších. Hod-
notenie tu nebolo jednoduché. Ča-
sové rozdiely neboli veľké a ab-
solútne víťazstvo si s veľkou dáv-
kou šťastia odniesol Marián Rus-
nák z 9. A a druhý skončil Zdenko 
Miklušák tiež z 9. A.

Víťazi oboch kategórií navští-
vili lezeckú stenu v Dolnom Ku-
bíne. Lezenie tam bolo dosť ná-
ročné, keďže naši žiaci nepozna-
li terén a prostredie. Všetko však 
dobre dopadlo. Každá ťažká úlo-
ha má predsa svoje riešenie. Cesta 
domov ubehla veľmi rýchlo, preto-
že bolo o čom rozprávať. Žiaci boli 
spokojní so svojimi výkonmi a no-
vými skúsenosťami.

M.R. 9. A

„Výpredaj“ slovenčiny

Babka moja v srdci nosí
ľubozvučné pekné čosi.
Čo má v srdci babka naša?
Slovenčina je to predsa.
„Ja si ľúbim slovenčinu 
ľubozvučnú a nie inú.“

Mladí ľudia moderní
chcú nám jazyk premeniť.
Miesto áno – „okej, okej“,
mnohí majú z toho hokej.

Babka blúdi, východ hľadá,
dedko jej okuliare podá,
nevedia si poradiť,
na nástenkách je len EXIT. 
Po Vianociach výpredaje
babka blúdi, hľadá stále.
Výpredaj už márne hľadá,
Babka, SALE hľadať treba!

Kde sme to my dospeli, 
Mladí ľudia „vyspelí“!
Nosme v srdci slovenčinu
ľubozvučnú a nie inú! 

Viktória Maslaňáková, 
9. B, III. miesto v literárnej 
súťaži „(Od)zvonilo slo-
venským slovám ?“

„(Od)zvonilo slovenským slovám ?“  Vážme si posolstvá svojich predkov

21. február – Medzinárodný deň 
materinského jazyka
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Naše naj…

V každej obci tvoria neodmysli-
teľnú súčasť dobrovoľní hasiči. 
Inak to nie je ani v našej obci. 
Ich poslanie je veľkolepé.

Neraz nasadzujú svoje ži-
voty, aby pri živelných pohro-
mách zachránili životy či maje-
tok druhých. Pomáhajú pri rôz-
nych spoločenských akciách ob-
ce. Svoju prácu a techniku často 
predstavujú žiakom počas účelo-
vých cvičení. Pripomínajú im, že 
oheň je dobrý pomocník ale zlý 
pán a treba s ním narábať zodpo-
vedne. Počas veľkonočných sviat-
kov ich môžeme vidieť v kosto-
le strážiť Boží hrob. V tomto ro-
ku oslávia krásne deväťdesiate ju-
bileum.

História vzniku družstva sa 
spája s rokom 1926. Vzniklo vďa-
ka veliteľovi Ondrejovi Brandy-

sovi a predsedovi Pavlovi Gabrie-
lovi. Medzi zakladajúcich členov 
spolku patrili taktiež Jozef Gro-
barčík, Anton Grobarčík, Anton 
Brezoňák, Pavol Kolčák, Jozef 
Mačinec a Anton Vnenčák. Prvá 
striekačka bola zakúpená v roku 
1943 a ťahali ju kone. O sedem 
rokov neskôr bola našej obci pri-
delená výkonnejšia striekačka zo 
Slanice. V roku 1955 sme dostali 
prvú motorovú hasičku PPS8. Už 
v roku 1957 si hasiči začali vycho-

V minulosti, keď požiarnici 
v našej obci nemali takú vyspelú 
techniku a väčšina domov bola 
drevená, chodili muži po nociach 
vartovať.

Požiar jednej drevenice mohol 
spôsobiť vypálene celej či časti de-
diny. „Vartovanie“ bolo teda strá-
ženie pred prípadným nočným po-
žiarom. Vždy sa striedali dvaja mu-
ži. V noci prešli celú dedinu a v prí-
pade požiaru ohlasovali nebezpe-
čenstvo hlasnými píšťalkami.

Raz v zime sa stalo, že jed-
na babka na vyšnom konci dedi-
ny vysypala popol k svojmu hum-
nu. Vietor ho rozdúchal a oheň za-
chvátil dreveničku, v ktorej bývala. 
Vartovníci hneď zalarmovali suse-
dov a okolie . Babku a jej drevenič-
ku sa podarilo ľuďom zachrániť.

Nechceme ani len pomyslieť, 
ako by to bolo dopadlo bez ducha-
prítomných vartovníkov.

Patríca Sitaríková, 7. B

OCHRANA PRED POŽIARMI KEDYSI

Historická fotografia z roku 1954

90 rokov od 
založenia 
Dobrovoľného 
hasičského zboru 
v Sihelnom

vávať vlastných nástupcov vo svo-
jom zbore. V tom istom roku sa 
postavila aj malá požiarna zbroj-
nica. V súčasnosti majú dobro-
voľníci novo zrenovovanú požiar-
nu zbrojnicu a k staršej technike 
– Avii DVS 12, cisterne a čerpad-
lu – pribudlo nové požiarne au-
to IVECO, ktoré na sklonku mi-
nulého roka našej obci odovzdal 
minister vnútra Róbert Kaliňák. 
Družstvo tvorí 40 členov. Vlani 
sa rozrástlo aj o členky spomedzi 

dievčat. Súčasným predsedom je 
Dušan Grobarčík a veliteľom Jo-
zef Majkút.

Zbor má aj veľmi veľa úspe-
chov. Spájajú sa s rýchlymi zása-
hmi pri požiaroch i s výbornými 
výsledkami na súťažiach.

K jubileu im chceme popriať 
veľa úspechov a čo najmenej 
ostrých zásahov. Zároveň zboru 
želáme veľa ďalších mladých od-
vážnych členov.

Marán Rusnák, 9. A
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29. 1. 2016
„Milý denníček,“ nikdy som si nemyslela, že aj ja budem niekedy pí-
sať svoj život a pocity na kus papiera. Nechápala som ľudí, ktorí si 
viedli denník. Teraz to začínam chápať. Samota, smútok a bezmoc-
nosť ma donútili založiť si Ťa.

Prednedávnom som si založila profil a pár fotiek na tak mnoho 
vo svete skloňovanom facebooku. Nikdy som nebola star z americ-
kých filmoch, kráľovná plesu ani nič podobné. No i napriek tomu som 
si nemyslela, že nenávisť spolužiakov a všetkých ľudí naokolo, môže 
zájsť až do takých rozmerov. Neverila som, že internet môže tak veľ-
mi ublížiť a všetky tie školské besedy s odborníkmi som považovala 
za nafúknuté. Ale môže. Len pár minút potom, ako som si založila 
účet mi napísal spolužiak Adam, ktorý mi ubližuje zo všetkých naj-
viac. Správy od ostatných spolužiakov ma zavalili ako tlaková vlna. 
Asi si teraz myslíš, že som populárna a mala by som sa tešiť. Ale oni 
sa mi smejú, nadávajú mi a posielajú mi odporné videá a fotky. Hneď 
som si chcela účet vymazať, ale vtom sa mi začal Adam vyhrážať, že 
ak si zruším účet alebo o tomto niekomu poviem, dopadnem veľmi 
zle. Neviem, čo mám robiť. Som zúfalá. Bojím sa. Potrebovala by som 
sa s niekým porozprávať. Ale s kým? Rodičia ma pred internetom va-
rovali, určite budú mudrovať. Ostal si mi len ty, denníček môj. 

2. 2. 2016
Milý denníček!
Víkend aj polročné prázdniny ubehli ako voda a urážky, vyhrážky 
a nadávky na facebooku od spolužiakov neutíchali. Ráno som sa bála 
ísť do školy a byť s nimi v jednej miestnosti, no musela som. Všetci sa 
mi smiali, no najhorší bol samozrejme Adam. Ten jeho pohŕdavý po-
hľad a vulgárne slová. Bolo mi z toho zle.

Ich správy stále neprestávajú prichádzať. Dokonca si vytvorili 
skupinu, v ktorej ma ohovárajú a osočujú. Nezvládam to. Neviem, 
čo od nich ešte môžem čakať.

4. 2. 2016
Milý denníček!
Nemám nič, s čím by som sa ti mohla pochváliť. Spolužiaci mi už 
píšu odporné správy aj cez vyučovanie v škole. Teraz je WiFi úplne 
všade a mobil má predsa každý. Už aj najlepšia kamarátka Kaja ma 
považuje za to, čo Adam a ostatní. O pár dní mám narodky, na kto-
ré sa vôbec neteším. Nemám ich s kým osláviť. Aj keď je už skoro pol-
noc, ja nespím. Konečne som sama vo svojom kráľovstve, so slúchad-
lami v ušiach venujem svoj čas skladbám známych slovenských rap-
perov a tebe, môj jediný priateľ.

5. 2. 2016
Milý denníček!
Dnes to celé ,,prasklo“. Cez prestávku si učiteľka slovenčiny všim-
la, že Adam má mobil. Nenápadne mu ho vzala a keďže mal aku-
rát otvorený messenger na správach so mnou, všetky si ich prečíta-

Sme štvrtáci a od začiatku roka sa aktívne snažíme bojovať proti 
znečisťovaniu životného prostredia.

V novembri sme mali možnosť 
vypočuť si zaujímavú prednášku 
o tom, čo sa stane s odpadom, kto-
rý vyprodukujeme. Najviac nás 
zarazil fakt, že v Nemecku nema-
jú žiadne skládky odpadu, všetko 
zrecyklujú. My sme ďaleko, ďale-
ko za nimi.

A čo s tým?
Teraz v marci sme si prečítali 

EKOZachráňme planétu ZEM vedia toho o prírode a životnom 
prostredí veľa. Ale to ste vedeli aj 
vy! Kde sa to potom stratí? Prax je 
iná. Keď čistíme vlastný dvor sme 
dôslední, vyčistíme všetko, ale 
kde ten odpad dáme? Do potoka? 
Do lesa? Spálime to? Aj plasty?

Máme pre vás pár nápadov:
• trieďte odpad (máme sepa-
rované odvozy, v škole sa zbie-
rajú tetrapaky a plechovky, do-
ma máte VRECIA NA PLASTY, 
V DEDINE Sú KONTAJNERY 
NA SKLO…),
• saďte stromy (sú pľúcami prírody),
• šetrite vodou (pri umývaní na-

la. Cítila som sa hrozne ponížene, ale zároveň som mala nádej, že 
bude všetkému koniec. Ani neviem, ako rýchlo sa to zbehlo. V našej 
triede bola riaditeľka, triedna, učiteľka sloviny, potom prišli do ško-
ly rodičia. Na jednej strane mi spadol kameň zo srdca, no na druhej 
ma stále všetko trápi.

Prišla za mnou Kaja. Ospravedlňovala sa mi za všetko. Vraj jej 
Adam natrepal, že som ju ohovárala, preto sa so mnou nebavila 
a pridala sa ku skupine zlorečníkov. Aj tak, ako to mohla urobiť, bo-
li sme predsa najlepšie kamošky.

Prvé, čo som urobila po príchode domov, bolo vymazanie toho ne-
šťastného účtu na facebooku. Dúfam, že už bude všetko OK.

10. 2. 2016
Milý denníček!
Dnes je ten deň D. Mám 15.

Dostala som tortu a kopu darčekov od rodičov a blízkych. Zabla-
hoželať mi prišla aj Kaja. Volala som ju dnu, ale vraj nemohla. Da-
la mi čokoládu a odišla. Chcela som sa s ňou o všetkom porozprávať, 
ale zároveň som medzi nami cítila veľkú bariéru.

Som rada, že je víkend. Aspoň nad tým všetkým nemusím rozmýš-
ľať, ale bojím sa, že to nedokážem. Myslím, že to nebude také jedno-
duché a zanechá to vo mne nezmazateľnú stopu.

15. 2. 2016
Milý denníček!
V škole sa to ešte všetko ťahá. Až sa bojím, že sa na to nezabudne.

Nevnímala som priebeh rozhovorov rodičov s učiteľmi, ale viem, 
že mi ponúkali návštevu psychológa. Rázne som odmietla. Aj keď ma 
to trápi, nepotrebujem to vešať na nos cudziemu človeku, mám pred-
sa Teba. Tých pár mesiacov, ktoré ma oddeľujú od vysnívanej stred-
nej, vari nejako zvládnem. Tam mi hádam minulosť nebude šliapať 
na päty. Dúfam, že aj ostaní zabudnú na to tak, ako sa na to snažím 
zabudnúť ja a nebudú ma prenasledovať trápne reči a vysmievačné 
pohľady ľudí. No dúfam, že nezabudnú, že facebook môže narobiť ľu-
ďom poriadne problémy.

Vzťah s Kajou a všetkými naokolo už nikdy nebude ako predtým. 
No s rodičmi a s učiteľkou sloviny ma to všetko veľmi zblížilo.(Aspoň 
nejaké pozitívum)

No ale ja chcem zanechať minulosť presne v tomto momente a za-
čať odznova, takže… Ahoj, denníček môj, ja som Laura. Môžem ťa 
volať Kitty? Odkukala som to z denníka Anny Frankovej…

Laura Fernézová, 9. A,
I. miesto v okresnom kole literárnej súťaže Európa v škole

pr. zubov, 
nenechajte 
tečúcu vo-
du),
•  š e t r i -

text, ktorý nás opäť prebudil na-
ozaj. Rozhodli sme sa. Začína sa 
jar, všetko bude krásne, tak tomu 
trošku pomôžeme. S prednáškou 
o odpadoch obehneme ostatné 
triedy na prvom stupni a vyzve-
me žiakov, aby sa pripojili k nám. 
Chceme vyčistiť les, studničky, 
okolie v ktorom žijeme. …

Preto vyzývame aj vás váže-
ní rodičia, berte svoje deti vážne, 

te elektrickou energiou (nesvieť-
te tam, kde nie ste, vypínajte po-
čítač),
• nevyhadzujte odpad do prírody 
alebo len tak na zem,
• choďte viac pešo (nevyvážaj-
te nás do školy, do kostola, keď to 
máme blízko). Ď A K U J E M E !!!

Triedny kolektív 4. A

Vytrhnuté z denníka



Sihelník 1 / školský časopis Úsmev 13. strana / 12. 3. 2016Výtvarná tvorba

Z  V Ý T VA R NE J  T VOR BY  NA ŠICH  ŽI A KOV

Autorkou oboch prác – kombinovaná technika je Emma Kutláková, 5.B
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Z  V Ý T VA R NE J  T VOR BY  NA ŠICH  ŽI A KOV

Simonka Grižáková, 5. BSofia Teleláková, 5. B

Tatiana Vronková, 4. A

Dominik Brezoňák, 4. A

Matúš Gura, 4. A

Soňa, 7. B Anastázia, 7.B

Ema Kutláková, 5. BMatúš L.
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Veľká noc sa blíži a naše maminy 
už rozmýšľajú, aké koláče dajú 
na veľkonočný stôl. Preto máme 
pre vás jednoduchý recept, ako im 
môžete pomôcť. Pripravili sme si 
pre vás veľkonočné muffiny.

MUFFINY

Potrebujeme: 0,5 kg hladkej mú-
ky, 200 g práškového cukru, 200 g 
roztopeného masla, 4 vajíčka, 1 
kypriaci prášok, 1 kávová lyžič-
ka sódy bikarbóny, 2 biele jogurty, 
kakao, čokoláda, hrozienka prí-
padne iné sušené ovocie, potra-
vinárske farbivo ak chceme mať 
muffiny farebné a niečo na ozdobu 
(farebné cukríky, posýpku).

Postup
1. Najprv vymiešame celé vajíčka 
s cukrom. 

2. Roztopíme si maslo.

3. Keď sú vajíčka dobre vymieša-
né, pridáme roztopené maslo a os-
tatné suroviny.

4. Do vymiešaného cesta pridáme 
hrozienka alebo kúsky čokolády, 
prípadne sušené ovocie.
5. Cesto sme si rozdelili na tri 
časti. Do každej sme dali niečo 
iné. Prvú časť sme nechali bielu, 
do druhej sme pridali zelené po-
travinárske farbivo a do posledné-
ho kakao. 

6. Dobre vymiešaným cestom za-
čneme plniť košíčky košíčky.

7. Následne dáme muffiny na 20 
minút piecť do rúry.
8. Nakoniec ich polejeme roztope-
nou čokoládou a dozdobíme podľa 
vlastnej fantázie.

Recept spracovala 
Miroslava Hajdučáková, 9. A

KRESLENÉ VTIPY

9. Prajeme dobrú chuť. 
(Laura, Mirka, Marián z 9. A)
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