
no k nám pri-
šiel Mikuláš. Po-
tom sme sa zú-
častnili sv. om-
še, po ktorej na-
sledovalo zasvä-
tenie k Božie-
mu Milosrden-

 Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv.  apoštola Pavla v Sihelnom č. 3/2015

Školský spravodaj
ÚVODNÍK

Zima! Pre niekoho najkrajšie a pre niekoho najhoršie roč-
né obdobie z celého roka. Pomaly ale isto sa s ním blíži aj je-
den z najkrajších kresťanských sviatkov – Vianoce. Rozmýšľa-
me o tom, čo kúpime svojim blízkym a čo kúpia naši blízki nám. 
Po večeroch si užívame teplo domova, zohrievame sa a popíja-
me čajík. Niektorí z Vás možno pozerajú nejaký zaujímavý film, 
čítajú knihy alebo sa len tak nudia. Čo tak prečítať si časopis 
Úsmev? Prinášame vám v ňom najnovšie školské pikošky a zau-
jímavosti. Vedeli ste napríklad, že titul Mladý výtvarný umelec 
Sihelného vyhrala Miška Tarčáková? Ak nie, v najnovšom Úsme-
ve sa o tejto zaujímavej žiačke dozviete viac. Prečítať si môžete 
aj najnovšie správy zo stretnutí so známymi osobnosťami ako sú 
Daniel Hevier alebo Peter Bažík. Pripravili sme aj správy o mi-
sijnom jarmoku, besedách, relikviách svätcov a o Roku Božie-
ho milosrdenstva, ktorý nás čaká. Nechýbajú v ňom ani nové 
hlášky z vyučovacích hodín, tajničky a iná zábava. Preto ne-
váhajte a určite si prezrite náš Úsmev. Zaručene vám vytvorí 
úsmev na tvári a spríjemní vianočnú pohodu.

Príjemné čítanie a požehnané sviatky praje šéfredaktorka
Mirka Hajdučáková, 9. A

usmevczs@gmail.com

Rok Božieho milosrdenstva

Betlehem vytvoril Štefan Sunega z 9. A

Svätý Otec František 13. mar-
ca  2015  oznámil  slávenie  Roku 
Milosrdenstva.  Tento  Svätý  rok 
sa  začal  na  slávnosť  Nepoškvr-
neného  počatia  Panny  Márie 
8. decembra  2015  a  zavŕši  sa 
20.  novembra 2016 v nedeľu Kris-
ta Kráľa.

Panna Mária vlastne spája tie-
to dva významné roky – Rok zasvä-
teného života s rokom Božieho Mi-
losrdenstva a vytvára nad nimi zá-
štitu.

Túžbou sv. otca je, aby bolo ju-
bileum živým zakúsením Otcovej 
blízkosti, bezprostredným, priam 
rukolapným dotykom s jeho než-
nosťou, ktorý upevní vieru každé-
ho veriaceho a urobí jeho svedectvo 
účinnejším. 

Tento rok chceme naplno pre-
žiť aj my žiaci. Začali sme na svia-
tok Panny Márie, 8. decembra. Rá-

Cez veľké prestávky upozorňovali 
mladších žiakov, ktorí sa nevhodne 
správali a robili šibalstvá. Pripravili  
citáty zo svätého písma, ktoré si žia-
ci mohli prečítať na hlavnej chodbe.

Tešíme sa na ďalšie aktivity a Bo-

žie milosti v tomto svätom roku 
a zároveň pozývame všetkých žia-
kov do novej školskej kaplnky, kde 
sa každé ráno o 730 spoločne mod-
líme Ruženec Božieho milosrden-
stva.

stvu. Pozvanie slúžiť svätú omšu 
prijal vdp. Adam Luba z rehole pal-
lotínov. Práve oni šíria na Sloven-
sku úctu k Božiemu milosrdenstvu 
a vydávajú časopis Apoštol Božieho 
milosrdenstva.

Počas roka si budú jednotli-
vé triedy každý mesiac pripravo-
vať program a aktivity pre ostat-
ných žiakov školy. Aktivity budú 
vychádzať zo skutkov duchovné-
ho a telesného milosrdenstva. Ako 
prvá začala trieda 9. B. Vychádza-
la z prvého skutku: hriešnikov na-
pomínať. Žiaci s pomocou pani ria-
diteľky pripravili spoločnú spoveď. Žaneta Mazuráková, 8. B
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Počas neho navštívil 60 miest 
a 6 000detí. Turné začalo v Ho-
kejovej akadémii Zdena Cígera. 
Na podujatí Daniel Hevier uvie-

dol svoju novú knihu Svet zachrá-
nia rozprávky, symbolickým „krs-
tom“ s použitými baterkami. Po-
čas turné vyhlásil súťaž pre talen-
ty na miestnych školách s názvom 
„Fantázia na baterky“. Zámerom 
bolo zapojiť deti do tvorivých ak-
tivít. Na podujatí spolupraco-
vali spoločnosti NATUR-PACK 
a SEWA, ktoré sa venujú ekologic-
kej recyklácii batérií. Preto aj sym-
bolickým vstupným bola jedna po-
užitá batéria, za ktorú žiaci dosta-
li náučnú kartónovú skladačku ur-
čenú za zber použitých batérií, tzv. 
B-box.

K nám tento spisovateľ zavítal 
17. septembra. Vybral si nás spo-
medzi 300 prihlásených  škôl. Bo-
lo preňho milým prekvapením, 

že jeho knihu Svet zachránia roz-
právky naši žiaci dobre poznajú 
a niektorí majú už aj prečítanú. 
Na začiatok sme ho totiž privíta-
li krátkym programom, v ktorom 

nechýbala recitácia z tejto kni-
hy v podaní Mirky Hajdučákovej, 
rap v podaní Laury Fernézovej 
a Mariána Rusnáka, ktorí stvár-
ňovali hlavné postavy Zarazu 
a Krištofa. Zahviezdili aj šiestaci 
a siedmaci spolu s pánom učite-
ľom Fiderom. Tí  zaspievali Evan-
jelium o Márii. Po programe  na-
sledovala  beseda o knihe a jeho 
živote. Nechýbali otázky typu čo 
rád je, čo najradšej robí, keď ne-
píše, ktorú knihu má najradšej. 
Daniel Hevier sa tu predstavil aj 
ako znamenitý spevák, hudobník 
a zabávač. Po besede, ktorá tr-
vala ako inak 60 minút, nasledo-
vala autogramiáda. Tu autor tiež 
preukázal naplno svoju fantáziu. 
Do kníh a pamätníčkov rozdával 
okrem svojho podpisu aj vtipné 
kresby a venovania. Deti si mohli 
zakúpiť aj jeho knihu, šatku s ná-
pisom Hevi alebo tričko s nápi-
som „S deťmi sa dá dohodnúť“. 
Daniel Hevier svojím jednodu-
chým vystupovaním, milým prí-
stupom k deťom, skromnosťou 

a jednoduchosťou ukázal svoju 
veľkosť a originalitu.
Aj toto sme sa dozvedeli

• Kedysi rád jedával mastné 
a nezdravé jedlá, no teraz mu to je-

ho zdravotný stav nedovoľuje, pre-
to sa musí stravovať zdravo.
• Jeho veľký priateľ je Paľo Habe-
ra, pre ktorého vytvoril väčšinu 
piesní. Nie vždy to bol jednoduchý 
oriešok spolupracovať s ním, lebo 
obaja sú veľmi tvrdohlaví.
• Najradšej má tú knihu, ktorú 
práve píše či napísal.

• Postavu Krištofa má rád aj preto, 
lebo aj on rád hral v detstve hokej 
a mal priateľku podobnú Zaraze.
• Svoju hlavu má ako denník. Je 
v nej zapísaných množstvo ľud-
ských osudov a situácií. Ten mu 
slúži ako išpirácia.
• Vo väčšine diel opisuje životy 
a osudy ľudí zo svojho okolia. Me-
ní len ich mená a dopĺňa fantá-
ziou. Možno aj naša škola bude raz 
v jeho rozprávke.

Evanjelium o Márii zaspievali šiestaci a siedmaci pod vedením pána uči-
teľa Fidera

Naši raperi Laura a Marián z 9. A

Podpisom nebolo konca-kraja

Pani riaditeľka privítala spisova-
teľa a popriala mu k narodeninám 
všetko najlepšie

HEVIER OSLAVOVAL  aj v našej škole

• Dokáže vytvoriť básničku len 
tak na počkanie.
A teraz vážne
Daniel Hevier sa narodil sa 6. de-
cembra 1955 v Bratislave, detstvo 
prežil v Prievidzi, kde absolvoval 
aj gymnázium. V štúdiu pokračo-
val na Filozofickej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave. Po-

čas vysokoškolského štúdia sa za-
mestnal ako redaktor literárnej 
redakcie v Slovenskom rozhlase. 
Po absolvovaní vojenčiny bol nie-
koľko rokov na voľnej nohe ako 
profesionálny spisovateľ. Krátky 
čas pôsobil vo vydavateľstve Mla-
dé letá, po r. 1989 ako šéfredak-
tor. Od roku 1991 vedie vlastné vy-
davateľstvo HEVI, v ktorom vydal 
do dnešného dňa vyše 100 titulov.

L. Fernézová, 9. A

Daniel Hevier sa svoju šesťdesiatku, ktorú má 6. decembra, roz-
hodol osláviť netradične veľ kým cestovateľským turné s názvom 
Hevi Tour.
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Zvuk gitár a bubnov rozozvučil 21. 
októbra našu telocvičňu. Do  školy 
zavítal  spevák  známy  z  viacerých 
speváckych súťaží Peter Bažík.

Tento rodák z Habovky trium-
foval v 1. ročníku česko-slovenskej 

šou X Factor. Multiinštrumenta-
lista sa presadil v tvrdej konkuren-
cii v tíme Sisy Sklovskej a odnie-
sol si výhru 200 000 eur. V roku 
2006 sa predstavil aj v šou Sloven-
sko hľadá SuperStar. Šťastie skú-

ROCKOVÁ MUZIK A  v  podaní  Baží ka

Dievčatá z 9. A, pri Petrovi sú naše redaktorky

...ešte spoločná fotka s dievčatami z 9. B

Peter Bažík

Petrov podpis do školskej kroniky

sil aj v slovenskom predkole Euro-
vízie. So svojou speváckou kolegy-
ňou Alenou Súľovskou odspieva-
li v 3.  semifinálovom kole skladbu 
Nebudem stáť a z druhého mies-
ta postúpili do 16-členného finále. 
Tam obsadili 10. miesto.

Svoje nadanie ukázal Peťo 
aj u nás. Predstavil sa ako vý-
borný gitarista, huslista a spe-
vák. Koncertom ho doprevádzal 
aj basgitarista a bubeník, kto-
rí žiakom predstavil majstrov-

ské ovládanie bubeníckych pa-
ličiek. Koncerty mali výchov-
ný charakter. Pre prvý stupeň si 
Peťo pripravil piesne a program 
zameraný na bezpečné správa-
nie na cestách. Žiaci z druhé-
ho stupňa si mohli rozšíriť ve-

domosti o médiách. Spevák upo-
zornil na kyberšikanu, na face-
book. Používatelia facebooku by 
si mali uvedomiť, že čo tam vlo-
žia, to tam aj ostane. S média-

mi teda treba zaobchádzať s ro-
zumom.

Po koncerte Peťo rozdával 
podpisy a nechýbalo ani spoloč-
né fotografovanie, ktoré nema-
lo konca. Veď zvečniť sa so zná-
mym spevákom chcel takmer 

každý. No aj mojou veľkou tro-
fejou z koncertu bolo Petrovo 
brnkátko s podpisom, ktoré mi 
ochotne daroval.

Začiatkom  októbra  sa  naša 
ôsmačka  Žaneta  Mazuráková 
a deviatačky Martina Gocoláko-
vá a Natália Žajáková zúčastnili 
na súťaži v cezpoľnom behu. Sú-
ťaž sa konala v Oravskej Polhore 
na Slanej vode.

Zúčastnilo sa jej asi 30 diev-
čat z oravských základných 

Skutok lásky  našich dievčat
škôl. Po organizačných pokynoch 
a príprave na štarte vyštartovali 
všetky družstvá s vidinou čo naj-
lepšieho umiestnenia. Približne 
v polovici trasy však jedno dievča 
z Babína odpadlo. Ležalo na ze-
mi a každý ju preskakoval a ob-
chádzal. Naše družstvo a diev-
čatá zo Zubrohlavy sa pri nej za- -red-

stavili. Nestratili duchaprítom-
nosť, rýchlo  jej dali prvú pomoc 
a zavolali vedúcich. Kým prišli, 
dievča nehybne ležalo na zemi. 
Dýchalo, ale nereagovalo. Hneď 
ako k nej pribehli vedúci, obrá-
tili ju nabok a nám povedali, aby 
sme beh dokončili. Po dlhom čase 
dievča otvorilo oči, no nereagova-

lo. Sanitka ju previezla do Trs-
tenej.

Aj keď dievčatá nevyhra-
li a nezískali dobré umiestne-
nie v športovej disciplíne, vyhra-
li v disciplíne lásky k blížnemu. 
A s týmto výkonom boli nadmie-
ru spokojné nielen ony.

Anton Kutlák 7. B
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Doteraz sa žiaci našej školy učili 
v dvoch budovách. Starší žiaci 
v hlavnej budove školy a väčši-
nou prváci a druháci ostávali 
v budove MŠ.

V tomto školskom roku je to 
inak. Škola sa rozšírila o päť učeb-

ní. Tie sa nachádzajú v podkro-
ví, v nadstavbe. V každej učebni 
a triede okrem bežného vybavenia 
nesmie chýbať interaktívna tabuľa 
a veselé nástenky, ktoré vytvorili 
pani učiteľky so žiakmi. Celá ško-
la je teraz pokope ako jedna veľká 
rodina.  Mladší žiaci sa nemusia 

My sa najviac tešíme z nepo-
škodenej triedy a z novej dotykovej 
interaktívnej tabule.

Terezka 3. A

Triedy sú až na treťom poscho-
dí, no vôbec nám to nevadí, preto-
že sme šikovní a prebehneme tam 
rýchlo.

Natálka 3. A
 

Lepšie by bolo, keby sme mali 
,,hore‘‘ viac kamarátov, ako pred-
tým, ale aspoň sa môžeme v tichu 
učiť. 

Marek 3. A

V novej triede sa nám učí lepšie, 
lebo v starej triede sme boli pod 

ŽIACI SA UČIA V NOVÝCH PRIESTOROCH

väčším dozorom, hneď vedľa zbo-
rovne.

Žaneta 8. A

Pomaly si zvykáme na tretia-
kov, je s nimi sranda, no lepšie by 
sa kecalo so staršími.

Jaro 8. A

Keď nám učitelia prídu na šibal-
stvá, vieme, že sú za tým tretiaci, tí 
všetko žalujú.

Peťo 8. A

Máme veľa výhod, napr. vôňa 
novej triedy a perfektných drob-
cov vedľa nás.

Janka 8. A
L. Pientáková, 8. B

presúvať do hlavnej budovy školy 
na telesnú výchovu a informatiku  
ako kedysi.

„Táto výstavba trvala od apríla 
do septembra. No materiály sa ob-
jednávali už rok dopredu, aby bolo 
všetko pripravené. Pomohli nám 
rôzne firmy, ktoré nám dovážali 
materiál, montovali interaktívne 
tabule, elektriku, kúrenie, inter-
net. Na prestavbe pracovali ľudia 
z úradu práce pod vedením obec-

ného úradu. Pomohli aj naši devia-
taci.“ povedala pani riaditeľka.

V nových priestoroch sa učí 
3. A a 8. A, je tu katechetická učeb-
ňa, učebňa praktického vyučova-
nia, spoločenská učebňa, kapln-
ka a ostatné priestory určené 
na uskladňovanie rôznych pomô-
cok. Žiakov sme sa opýtali ako sa 
im v novom učí.

Erika Vonšáková  8. B

…pribúdajú prvé múry

…izolácie

… na začiatku

Nadstavba

Miestnosť pre kaplnku
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Kaplnka pred dokončením

Katechetická učebňa

Nadstavba – funguje

Nová školská kaplnkaUčebňa výtvarnej výchovy a praktického vyučovania

Vonkajšie úpravy fasády

Schody pred dokončením

Žiaci 8. A v novom
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PRSTOM PO MAPE
Ráno, keď oči otvorím,
do ďaleka sa zahľadím.

Slovensko malé ako dlaň,
volá ma pozrieť sa naň.

Autobus ma už čaká,
Oravská priehrada  láka.

Vlakom potom cez Kraľovany
pôjdem rovno do Žiliny.

Na Váhu pltnici sa plavia,
hrad  Strečno zdravia.

Zo Žiliny odskočím aj do Martina,
veď tu Matica svoju históriu začína.

Neďaleko od Trenčína
býva krásna Katarína.

Pesničky slovenské ušká pohladia,
srdce radosťou naladia.

Do Modry na Štúrov hrob veniec odnesiem,
ďakovnú modlitbu pri ňom prednesiem.

Odtiaľ priamo do Bratislavy,
Devín a Bratislavský hrad nás zdraví.

V Nitre kedysi Pribina panoval,
Moravské kniežatstvo spravoval.

Košice, hlavné mesto kultúry,
dvere k pamiatkam ti otvorí.

Nakoniec domov cez Vysoké Tatry
prstom po mape som doma raz – dva – tri.

Materinskú reč som na svojich cestách počula,
že toto všetko je  moja domovina som sa uistila.

Rok  ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Diana Kutláková, 6. A 

Tento rok si na Slovensku 
pripomíname 200 rokov 
od narodenia Ľudovíta Štúra, 
významného jazykovedca, 
politika, novinára, kňaza 
a básnika. Narodil sa v Uhrovci  
28. októbra 1815 a zomrel  
12. januára v Modre.  
Jeho najväčším prínosom 
pre Slovensko bol boj proti 
maďarizácii a uzákonenie 
spisovnej slovenčiny v roku 
1843.  
Ktovie ako by sme dnes 
nebyť tohto velikána písali 
a rozprávali?

Roku Ľudovíta Štúra sme veno-
vali zvýšenú pozornosť aj v našej 
škole. Žiaci deviateho a ôsmeho 
ročníka pracovali na rôznych pro-
jektoch, kde zisťovali zaujímavosti 
z jeho života. Pre mladších žiakov 
pripravili na hlavnú chodbu infor-
mačnú nástenku a nechýbalo ani 
rozhlasové vysielanie. Slovenská 
televízia pri tejto príležitosti na-
točila zaujímavú dokudrámu True 
Štúr. Žiaci si ju  pozreli a diskuto-
vali o jej kvalitách a nedostatkoch.  
Siedmaci a ôsmaci navštívili 12. 
novembra Múzeum Janka Krá-
ľa v Liptovskom Mikuláši. Janko 
Kráľ bol dobrým priateľom Ľudo-
víta a ako prvý sa postavil voči zo-
sadeniu Štúra z profesúry z Kated-
ry jazyka a reči slovanskej v Brati-
slave. Na protest spolu s ďalšími 

študentmi odchádza do Levoče.

Prostredníctvom médií žia-
ci pátrali aj po rodostrome jazy-
kovedca. Keďže  Štúr nebol žena-
tý, priamych potomkov nemá. No  
bádanie ich doviedlo k poznaniu, 
že v Bratislave žije potomok po je-
ho bratovi Samuelovi, 82-ročný 
Ivan Štúr. Okrem tejto informá-
cie žiakov zaujali aj ďalšie „top-
ky“ zo Štúrovho života. Naprí-
klad to, že si nevedel zaviazať šat-
ku a zaostriť brko. Jedával málo, 
vravieval: „Viac tvoriť a menej tro-
viť.“ Miloval prechádzky po príro-
de. Bol skvelý rečník, vedel zo se-
bou strhnúť davy. Zaujímavý bol 
aj jeho ľúbostný život. Vzdal sa 
ho na úkor slovenčiny a Sloven-
ska. Jeho prvá láska bola Mária 
Pospíšilová, s ktorou bol aj zasnú-
bený. No zo svadby vycúval. Na-
písal jej na rozlúčku báseň Roz-
žehnání. Jeho druhou láskou bola 
Adela Ostrolúcka. O ich láske píše 
aj Ľudo Zúbek v románe Jar Adely 
Ostrolúckej.

Štúrova zanietená práca a život 
ovplyvnila život a smerovanie Slo-
venska. Stal sa súčasťou sloven-
ských dejín a školských učebníc. 
Ktovie o ktorých dnešných „politi-
koch a osobnostiach“ sa budú naši 
potomkovia o 200 rokov učiť v po-
zitívnom svetle.

Viktória Maslaňáková, 9. B

LIST DO NEBA
Drahý Ľudovít Štúr! Sihelné 
28.10. 2015

Ako žiačka deviateho roční-
ka som sa na hodinách sloven-
činy  často  s  Vami  stretávala. 
Okrem  učenia  sa  bežných  ži-
votopisných  faktov  a  diel  som 
sa zamýšľala o Vašom živote.

Väčšina ľudí o Vás vie len tie 
najzákladnejšie  fakty.  No  kto 
sa  zamýšľa  nad  Vaším  osob-
ným životom? Rozhodovali ste 
sa  medzi  láskou  k  Vašej  milej 
a  láskou  k  vlasti.  Vy  ste  si  vy-
brali  vlasť  a  slovenčinu.  Ce-
lou  svojou  osobou  ste  kona-
li  pre  blaho  národa.  Nehovo-
riac o tom, aké prekážky a bo-
je ste museli na tejto strastipl-

nej  ceste  zdolať.  Je  na  Vás  čo 
obdivovať aj po dvesto rokoch. 
Veď  koľko  je dnes takých, kto-
rí  konajú  v  prospech  druhých 
a nie v svoj prospech. Možno je 
to  aj  tým,  že  sa  doba    zmeni-
la.  Všade  akosi  viac  cítiť  ľud-
ský egoizmus.

Týmto  listom  by  som  Vám 
chcela  poďakovať  za  Va-
šu  zanietenú  prácu.  Za  to,  že 
dnes  ako  redaktorka  časopi-
su  Úsmev  a  vôbec  občianka 
Slovenskej  republiky,  môžem 
písať  a  rozprávať  týmto  ľu-
bozvučným jazykom.

S láskou a vďakou 

Vaša obdivovateľka Laura!
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„Každý nový život je najkrajším 
darom, ktorý môže dať Boh.“

(Gianna)
 
Koncom septembra sme ma-

li možnosť pokloniť sa a rozjímať 
pri relikvii Gianny Beretty Mol-
ly. Jej relikvia putovala po Spiš-
skej diecéze počas celého septem-
bra. V čase od 27. do 30. septem-
bra bola v Námestove. V tom čase 
bola prevezená aj do našej školskej 
kaplnky. Relikvia putovala v rám-
ci prípravy na Národný pochod 
za život, ktorý sa uskutočnil 20. 
septembra v Bratislave. Mottom 
pochodu sa stalo: „Spolu so svä-
tou Gianou na Národný pochod 
za život.“ Táto svätica totiž obeto-
vala svoj život za svoje dieťa. 

Gianna sa narodila 4. 10. 1922 
v meste Magenta v Taliansku. 
Rodičia ju viedli ku kresťanstvu 
a svoj život považovala za nádher-
ný Boží dar.

Študovala na gymnáziu a uni-
verzite. Popri štúdiu sa naplno za-
oberala činnosťou v katolíckej or-
ganizácii v Spoločnosti sv. Vin-

centa de Paul. Po obdržaní titu-
lu Doktor medicíny a chirurgie si 
otvorila ambulanciu. Následne si 
obohatila svoje znalosti v odbo-
re pediatria. V medicínskej pra-
xi sa zvlášť zameriavala na matky, 
deti, starých a chudobných. Svo-
ju profesionálnu dráhu považova-
la za misiu a tá jej nezabraňovala 
pokračovať v činnosti v katolíckej 
organizácii, pričom venovala ešte 
väčšiu pozornosť mladým dievča-
tám. Venovala sa aj svojím obľúbe-
ným športom, lyžovaniu a alpiniz-
mu. Nachádzala v nich príležitosť 

GIANNA BERETTA MOLLA

Pána kaplána Ľuboša Laškótyho 
a mladých dobrovoľníkov z Orav-
ského  centra  mládeže  v  Ústí 
poznáme  z  našich  duchovných 
obnôv.  Už  tretí  rok  sa  nezištne 
starajú  o  našu  duchovnú  formá-
ciu.  Práve  oni  prijali  pozvanie 
na  náš  misijný  jarmok,  ktorý  sa 
konal 28. októbra.

Deň sme začali sv. omšou. Té-
mou kázne boli misie a to, že misi-
onárom môže byť každý z nás, kto 
preukáže súcit, lásku a porozu-
menie. Po svätej omši nasledova-
la prednáška s mladými dobrovoľ-
níkmi z centra. Dobrovoľníci Da-

niel a Aďka predstavili svoju prá-
cu s mladými. Hovorili nám svoje 
zážitky, predstavili podujatia a sú-
ťaže, ktoré pripravujú pre mládež. 
Ponúkli nám letné tábory a troj-
dňový tábor počas školského roka, 
na ktorom môžeme upevniť vzťahy 
v našom triednom kolektíve. Medzi 
ich ponuky patrí aj týždenná škola 
v prírode, na ktorú v máji idú naši 
štvrtáci. Potom už nasledoval jar-
mok, kde sme sa stali nielen ma-
lými predavačmi ale i misionármi. 
Prvýkrát sa konal aj v telocvični. 

vyjadriť radosť zo života. Zaujíma-
la ju aj vlastná budúcnosť, modli-
la sa a prosila Boha, aby spoznala 
Jeho vôľu. Pocítila, že Boh ju volá 
do manželstva. Plná nadšenia sa 
odovzdala tomuto volaniu, s pev-
nou vôľou a presvedčením vytvoriť 
skutočnú kresťanskú rodinu.

V tých časoch sa spoznala s in-
žinierom menom Peter Molla. 
Strávili spolu veľa času spoznáva-
ním sa, prehlbovaním duchovné-
ho života, spoločnými modlitba-
mi. Gianna a Peter uzavreli man-
želstvo. Gianna porodila prvé die-
ťa menom Pierluigi. O rok neskôr 
prišla na svet Mariolina a neskôr 
Laura Mária. Gianna zvládala svo-
je povinnosti matky, manželky, le-
kárky a aj napriek vyčerpanosti 
dokázala prejavovať radosť zo ži-
vota.

Počas ďalšieho tehotenstva  
po dovŕšení druhého mesiaca te-
hotenstva, nastali ťažkosti. Diag-
nostikovali jej nádor na materni-
ci. Bol potrebný chirurgický zá-
krok. Pred operáciou prosila leká-
ra, aby zachránil život, ktorý nosí 

vo svojom lone a odovzdala sa Bo-
žej prozreteľnosti. Podarilo sa za-
chrániť život malého stvorenia. 
Ďakovala Bohu a ďalších sedem 
mesiacov tehotenstva sa s neuve-
riteľnou silou venovala úlohe mat-
ky a lekárky. Ovládol ju strach pri 
pomyslení, že by sa jej dieťa malo 
narodiť choré a prosila Boha, aby 
sa tak nestalo. Niekoľko dní pred 
pôrodom bola pripravená obeto-
vať svoj život, aby zachránila die-
ťa: „Ak sa treba rozhodnúť medzi 
mojím životom a životom môjho 
dieťaťa, neváhajte a zachráňte ten 
jeho.“ Gianna porodila dcéru, kto-
rá dostala meno Jana Emanuela. 
Jej matka zomrela o týždeň neskôr 
v nevýslovných bolestiach  opa-
kujúc krátku modlitbu „Ježiš, mi-
lujem ťa; Ježiš, milujem ťa“. Mala 
39 rokov. Pochovaná je na cintorí-
ne v Mésero.

Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil 
za blahoslavenú 24. apríla 1994 
za prítomnosti jej detí, manžela 
a príbuzných a vyzdvihol ju ako 
hrdinský vzor matky nášho sto-
ročia. Za svätú bola vyhlásená 
16. mája 2004 na námestí sv. Petra 
v Ríme pápežom Jánom Pavlom II.

Miroslava Hajdučáková, 9. A

No žiaci si svoje stánky vytvorili aj 
na chodbe , v triedach a vonku. Žia-
ci predávali sladkosti, hračky, ruč-
né výrobky. Nechýbala cukráreň so 
zmrzlinou, maľovanie na tvár, kino 
i reštaurácia s plackami, klobáskou 
a pizzou. Žiaci zarobili 915,34 €.  
Prvenstvo v zárobku získala 9. B, 
ktorá zarobila 111,90 € . Na dru-
hom mieste skončila 7. A so 104 €. 
Tretie miesto patrí 4. A so 101 €. 
Výťažok putoval do Oravského 
centra mládeže v Ústí.

Natália Fernezová, 8. B

Škola sa zmenila 
na nákupné
centrum
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Ó, najmilosrdnejší Ježišu, Tvo-
ja dobrota je nekonečná a po-
kladnica milostí nevyčerpateľ-
ná. Dôverujem bezhranične Tvoj-
mu milosrdenstvu, ktoré prevy-
šuje všetky Tvoje diela. Zasväcu-
jem sa Ti celkom a bezvýhradne, 
aby som takto mohol žiť a smero-
vať ku kresťanskej dokonalosti. 
Túžim šíriť Tvoje milosrdenstvo 
tak, že budem konať skutky teles-
ného a duševného milosrdenstva, 
zvlášť sa starať o obrátenie hrieš-
nikov a prinášať útechu tým, ktorí 
potrebujú pomoc, chorým a utrá-
peným. Bdej teda nado mnou, ó, 

Sihelník 3 / školský časopis Úsmev Školský spravodaj

Páter so sestričkou rozpráva o Mariánskej družine

V  závere  Roku  zasväteného    ži-
vota  k  nám  ešte  stihli  zavítať  
dve  zaujímavé  návštevy.  Pozva-
nie  prijali  sestry  z  Kongregácie 
sestier  premonštrátok  a  páter 
Pavol so sestrou Marianou z Mi-
sijnej spoločnosti sv. Vincenta.

Páter Pavol a sestra Marianna 
k nám zavítali 1. októbra. Ich re-
hoľníci sa nazývajú aj Lazaristi. 
Že vám to niečo hovorí? Áno v ro-
ku 2013 viedli v našej obci misie. 
Otec Pavol sa predstavil ako vý-
borný rečník. Jeho energické vy-
stupovanie zaujalo každého žiaka. 
Páter nám predstavil svoj zasväte-
ný život a porozprával nám o svo-
jom zakladateľovi. Bol ním sv. Vin-
cent de Paul. Narodil sa v 24. aprí-
la 1581 vo Francúzsku. Jeho ro-
dičia boli chudobní roľníci. Mož-
no aj preto mal Vincent od malič-
ka zmysel pre chudobných. Kde 
mohol, tam ich obdaroval. Keď to 
videl otec, zaumienil si, že urobí 
všetko preto, aby sa jeho syn stal 
kňazom. Tak sa aj stalo. Odišiel 
k františkánom, tam nadobúdal 
základné vedomosti. V roku 1597 
prešiel na univerzitu v Toulouse. 
To už stálo veľké peniaze. Otec 
predal voly aj pluh, len aby syn mo-
hol študovať. V roku 1600 bol Vin-
cent vysvätený za kňaza. Aj keď 
jeho život nebol ľahký, neúnavne 
pomáhal chorým a chudobným. 
Chodil do väzníc a vystaval dom 
pre chorých a chudobných. Preto 
túto rehoľu často stretneme s ná-
zvom lazaristi.

Sestra Marianna nám zas po-
rozprávala o Združení mariánskej 

mládeže a o sile Zázračnej medaily. 
Na základe prezentácie nám priblí-
žila, ako to prebieha v ich združení 
a čo všetko s mladými robia. Pred-
stavila nám aj medailu a porozprá-
vala nám aj o konkrétnych zázra-
koch, ktoré sa prostredníctvom nej 
udiali. Medailu dala zhotoviť sestra 
Katarína Labouré na žiadosť  Pan-
ny Márie   27. 11. 1830. Ešte pred-
tým však Panna Mária povedala, 
že si želá, aby boli zakladané spolo-
čenstvá mládeže, ktoré budú rozši-
rovať úctu k Nepoškvrnenému po-
čatiu Panny Márie.

O týždeň neskôr, 8. októbra, 
k nám prijali pozvanie sestrič-
ky premonštrátky. Pricestovali až 
z Vrbového. Prišla s nimi aj na-
ša rodáčka, Ľudka Masničáková- 
sr. Anastázia, ktorá v tejto reholi 
pôsobí. V kláštore sa riadia piati-
mi pravidlami: 1. úcta k Eucharis-
tii, 2. adorácia, 3. mariánska úc-
ta, 4. kajúcnosť (ide o prijímanie 
každodenného kríža), 5. apošto-
lát (práca s deťmi, starými, chorý-
mi). So sebou priniesli relikviu sv. 
Norberta, rôzne publikácie o svä-
tom Norbertovi a ich reholi. Zau-
jímavosťou boli aj kartičky s myš-

ROK  
ZASVÄTENÉHO  
ŽIVOTA

Sestrička rozpráva o sv. Norbertovi

lienkami zo svätého písma, kto-
ré si nasledujúce dni mohli žiaci 
na chodbe prečítať.

A kto bol svätý Norbert? Naro-
dil sa v roku 1082 . V mladosti žil 
svetský život na kráľovskom dvo-
re. Raz sa stalo, že bol vonku jazdiť 
na koni a zastihla ho búrka. Kôň sa 
splašil a zhodil Norberta na zem. 
Keď precitol, jeho prvé slová bo-
li: „Pane, čo chceš, aby som uro-
bil?“ Boli to podobné slová, aké 
povedal sv. Pavol pri svojom páde 
z koňa. Odpoveď počul Norbert vo 
svojom srdci: „Zanechaj zlo a rob 
dobro. Hľadaj a šír pokoj.“ Hneď sa 

vrátil do svojho rodiska, aby sa ve-
noval modlitbe a pokániu. V roku 
1115 bol vysvätený za kňaza. Nie-
ktorí, ako sa dalo čakať, ho zača-
li ohovárať a osočovať, keďže po-
znali jeho predošlý spôsob živo-
ta. No Norbert dal jasnú odpoveď: 
všetko, čo mal, dal chudobným 
a šiel k pápežovi, aby dostal povo-
lenie kázať. Povolenie dostal a stal 
sa potulným kazateľom. Chodil aj 
s dvoma spoločníkmi po Európe. 
Chodil bosý, a to aj uprostred zi-
my, po snehu a ľade. Biskup v La-
one chcel, aby mu Norbert pomo-
hol reformovať kanonikov v diecé-
ze, ale tí ho neprijali, pretože bol 
podľa nich príliš prísny. Biskup sa 
však nechcel vzdať svojej myšlien-
ky ani Norberta, preto mu ponú-
kol územie, na ktorom by mohol 
založiť vlastnú komunitu. V osa-
melom údolí Prémontré začal 
Norbert žiť spolu s trinástimi ka-
nonikmi, ktorí jeho pravidlá prija-
li. Napriek prísnosti – alebo mož-
no práve vďaka tejto prísnosti – 
začalo do údolia prúdiť mnoho ľu-
dí. Priťahovali ich reformy a chce-
li žiť tým istým spôsobom. Takto 
postupne vzniklo osem opátstiev 
a dva ženské kláštory. Podľa údo-
lia dostali aj meno – premonštráti. 

Marián Rusnák, 9. A

Ježišu, a chráň ma ako svoje vlast-
níctvo a svoju chválu. I keď sa nie-
kedy chvejem strachom a uvedo-
mujem si svoju slabosť, mám zá-
roveň bezhraničnú dôveru v Tvoje 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA VYHLÁSILA SÚŤAŽ 
ČÍTAJ S POROZUMENÍM

Ak si žiak 1. – 4. ročníka požičaj si v knižnici knihu  
Stratený kľúčik, ak si starší, hľadaj knihu Semienka.  

Odpovedz na otázky, ktoré nájdeš pripravené v knižnici  
a do 20. januára odovzdaj pani učiteľke Kutlákovej.

PRIDAJ SA AJ TY!!!

milosrdenstvo. Kiež by všetci ľu-
dia spoznali včas nekonečnú hĺb-
ku Tvojho milosrdenstva, uverili 
mu a oslavovali ho na veky. Amen 

Žaneta Mazuráková, 8. B

Rok zasväteného života

Modlitba zasvätenia sa Božiemu milosrdenstvu
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Dňa 25. septembra  sa žiaci 
8. a 9. ročníka zúčastnili 
exkurzie do Banskej Štiavnice.

Dobrú náladu im nepokazilo 
ani skoré vstávanie, ani upršané 
počasie. Žiaci vyzbrojení bater-
kami a dlhými pršiplášťami sfá-
rali do Štôlne Bartolomej. Do-
zvedeli sa o dobývaní drahých 
kovov v minulosti a o ťažkej prá-
ci baníkov. Naše ďalšie kroky 
viedli k hrobu Márie Pišlovej, 
ktorú ospieval Andrej Sládkovič 
vo svojej najsladšej básni Marí-
na. Kvôli nepriaznivému počasiu 
sme vynechali pešiu prehliadku 

po historickom centre mesta, no 
na viaceré zaujímavosti nás upo-
zornila pani učiteľka Kutliaková, 
a tak sme ich zhliadli aspoň z au-
tobusu. Exkurziu sme zakončili 
v zámku vo Svätom Antone. Ve-
ru tam bolo čo pozerať! Nádher-
né nábytky, steny zdobené pozlá-
tenými a ručne maľovanými ta-
petami, honosné závesy, obrazy 
nenechali nikoho bez nadšenia. 
Čerešničkou na torte bola za-
stávka v Tescu, ktorá nesie chý-
bať na žiadnom skvelom výlete či 
exkurzii.

L. Fernezová  
a  M. Hajdučáková 9. A

Banská Štiavnica nás privítala 
upršaným počasím

Hrob Sládkovičovej Maríny

Počas októbra sa štvrtáci 
a piataci vybrali spoznávať život-
né osudy dvoch našich rodákov, 
ktorí zasvätili svoj život Bohu.

Dňa 12. októbra ich kroky 
viedli do Krivej, kde sa dozvede-
li o blahoslavenej Zdenke Sche-
lingovej. Bola to rehoľníčka, kto-
rá pomáhala väzneným kňazom. 
Za pomoc bola odsúdená aj ona. 
O jej živote im rozprával pán, kto-
rý ju osobne poznal. V kostole sv. 
Jozefa v Krivej je jej socha v nad-
životnej veľkosti spolu s jej relik-
viami.

27. októbra žiaci putovali 
do Zakamenného. Tu sa narodil, 
pôsobil a je pochovaný biskup Ján 
Vojtaššák. 

Žiaci si pozreli jeho osobné 
veci a fotografie v múzeu a po-
modlili sa pri jeho hrobe. Obe 
exkurzie ukončili svätými om-
šami.

E. Kutláková, 4. B V kostole sv. Jozefa v Krivej

Izba biskupa Jána VojtaššákaPri hrobe biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom

Po stopách blahoslavených  Oravčanov

Lepšie raz vidieť,  ako stokrát počuť
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Srdce  pre  deti  je  charitatív-
ny projekt denníka Nový čas.

Jeho hlavným cieľom je pomá-
hať zlepšiť životnú situáciu de-
tí s vážnym zdravotným a soci-
álnym znevýhodnením. Už štvr-
tý rok sa do projektu zapája aj 
mobilný operátor O2. Za každý 
odovzdaný starý nefunkčný mo-
bil daruje O2 jedno euro progra-
mu Srdce pre deti. Prispeli sme 
aj my.

Žiaci z našej školy vyzbiera-

EKO

Baterky a elektrospotrebiče ob-
sahujú veľmi nebezpečné látky, 
ako je olovo, ortuť a farbivá škodli-
vé pre životné prostredie a ľudské 
zdravie, preto musia byť bezpečne 
zneškodnené (recyklované).

Nemajú sa miešať s ostatným 
odpadom. Preto sme v škole zača-
li baterky a elektrospotrebiče zbie-

rať. PRIPOJ SA AJ TY! Napríklad 
otrava olovom môže poškodiť ner-
vový a reprodukčný systém, spô-
sobiť vysoký krvný tlak, anémiu, 
stratu pamäte a v extrémnych prí-
padoch aj kómu a následnú smrť.

Až 80 – 90 % elektroodpadu 
a batérií sa dá naďalej využívať, 
môžeme ho recyklovať a vyrobiť 
z neho ďalšie výrobky. Nezabúdaj, 

Keď  som  sa  narodila,  rodičia 
mi  dali  meno  Barbora.  Meniny 
mám 4. decembra, v čase adven-
tu. Nositelia tohto mena sú  vraj 
ľudia  priateľskí,  vľúdni,  dob-
rosrdeční...  Samozrejme,  že  to 
všetko o mne platí, no nie o tom 
však chcem písať.

Kamaráti a kamarátky v ško-
le ma nazývajú Barbora, Bar-
borka či Barbi. „Barborka“ ma 
oslovuje aj mamina a ocko. No 
keď ich však nahnevám, po-
čujem i: „Barborica, zas si ne-
upratala svoje veci!“  Sestra Aňa 
a brat Filip na mňa kričia: „Ba-
ša, Bašenka!“ Keď nechcem svo-
jej druhej sestre Kláre niečo po-
žičať, nadáva mi, že som „Bar-
borisko“. Uznávam, niekedy si 
to zaslúžim. Brat Jakub, kto-
rý sa stále len niečo učí, zdvih-
ne hlavu od kníh a vzdychne: 
„Ach, Barboris, Barboris!“ Naj-
sladšie ma oslovuje moja naj-
mladšia sestra Agátka: „Barbin-
ka, poď sa hrať s mojimi barbin-
kami!“ No a moja malá sester-
nica na mňa pokrikuje: „Baba, 
Baba!“ Pri návšteve starých ro-
dičov počujem najkrajšie prípo-
ny. Starký ma oslovuje „Barbo-

rinka“ a starká k môjmu menu 
pridá aj prívlastok „Barboreč-
ka moja“.

Pôvod môjho mena je 
z gréckeho mena Barbaros, 
čo znamená cudzinec. No tu, 
na Slovensku, sa  toto meno 
a jeho nositelia vôbec nemu-
sia cítiť ako cudzinci. Hoci nie 
je slovanského pôvodu, dokáže 
mať v slovenčine rôzne krásne 
podoby, ktoré mu môžu závi-
dieť i samotní Gréci. Sloven-
čina mu svojimi príponami 
a tvarmi dokázala vytvoriť ta-
ké domáce podmienky, ktoré 
mu ostatné jazyky môžu závi-
dieť. Mení ho, ohýba a okráš-
ľuje. Mení a okrášľuje aj iné 
slová a mená, domáce i cudzie. 
Jeho premeny sú podmienené 
ľuďmi a okolnosťami, pri kto-
rých sa vyslovuje. No väčšina 
prípon a tvarov je jemná a cit-
livá, tak ako národ, ktorý ich 
tvorí. Preto mám rada sloven-
činu, Slovensko.

Barbora  Bjeláková,  8. B, 
Cena  poroty  v  súťaži  Prečo 
mám  rád  slovenčinu,  prečo 
mám rád Slovensko

Dňa 11. 11. 2015, na sviatok sv. 
Martina,  patróna  našej  diecé-
zy,  sme  sa  vybrali  na  exkurziu 
do  Spišskej  Kapituly  a  do  Le-
voče.

Exkurzie sa zúčastnili žia-
ci 6. a 7. ročníka. Navštívili sme 
Chrám  svätého Martina, v kto-
rom sme mali svätú omšu. Slú-
žil ju vdp. Martin Koleják s na-
ším pánom farárom a duchov-
ným otcom zo Zakamenného. 
V chráme sú štyri organy, z to-
ho tri funkčné. Nachádza sa tu 
relikvia kvapky krvi Jána Pav-
la II. a krypta Jána Vojtaššáka.  
Po omši sme si pozreli Biskup-
skú kaplnku a seminár, v ktorom 
sa učil aj náš pán farár. Boli tam 
fotky všetkých vysvätených kňa-
zov, medzi nimi aj jeho. Dozve-
deli sme sa, že v minulosti Spiš-
ský seminár obývali komunis-
ti. Po revolúcii seminár opustili 
a zanechali ho v hroznom stave. 
Ľudia z dedín ho pomohli opra-
viť.

Naše ďalšie kroky smerova-

li do Levoče. Tu sme navštívili 
pútnické miesto Mariánsku ho-
ru. Vždy 2. júla sa tu konajú pú-
te. Aj napriek mnohým neprajní-
kom počas komunistického reži-
mu sa tam každoročne zhromaž-
ďovalo obrovské množstvo pút-
nikov. V Levoči sme neobišli ani 
Chrám svätého Jakuba. Patrí 

medzi najväčšie gotické chrámy 
na Slovensku a je národnou kul-
túrnou pamiatkou. Je tam dva-
násť stĺpov, ktoré ho podopiera-
jú. Symbolizujú dvanásť apošto-
lov. 

Je to živý chrám a veriacim 
slúži denne na bohoslužby už vy-
še 700 rokov. Okrem samotného 

chrámu sú ďalšou národnou kul-
túrnou pamiatkou diela známe-
ho stredovekého rezbára Maj-
stra Pavla z Levoče a diela baro-
kového zlatníka Jána Szilassy-
ho. Najobdivovanejší je hlavný 
oltár zhotovený Majstrom Pav-
lom. Meria 18 m a 62 cm.

Diana Kutláková, 6. A

Spoločné foto zo Spišskej Kapituly

Na potulkách 
Spišom

JA A MOJE MENO SRDCE pre
deti

li 133 mobilov. Najviac vyzbie-
rala trieda 5. B, celkom 72 mo-
bilov. Pridali sa aj prváčikovia, 
ktorí spolu vyzbierali 22 mobi-
lov. Tretie miesto so 16 mobilmi 
patrilo 7. A. Okrem dobrého po-
citu z pomoci deťom, ktoré to po-
trebujú, nás hreje pocit, že staré 
mobily neskončia pohodené len 
tak v koši, ale sa zrecyklujú.

B. Bjeľáková, 8. B 

Chránime životné 
prostredie
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Juhozápadnú stranu našej maleb-
nej dediny Sihelné lemuje poho-
rie Magura. Je porastené mocný-
mi jedľami a smrekmi, pomedzi 
ktoré sa predierajú kriaky a malin-
čie. Pamätajú  si mnoho. Mohut-
né storočné stromy kolíšu v jem-
nej kolíske svoje drobné semien-
ka, ktoré ich raz nahradia. V me-
sačnom svite tíško šepkajú  svojim 
deťom príhody, ktoré počas života 
zažili. Odovzdávajú ich z generá-
cie na generáciu.

Písal sa rok 1942. V pochmúr-
nych, aj keď jarných dňoch, sa  
na Magure hmýria mladí i starší 
muži. Niektorí sú v uniformách, 
iní v civile. Namáhavo zatínajú 
do zeme. Korene stromov bránia 
svoje teritórium. Strpčujú im tak 
nepríjemnú prácu, ktorú spôso-
bila vojna. Muži totiž kopú záko-

py. V najbližších dňoch má tadiaľ 
prejsť front. Magura  a jej húšti-
ny sa tak stanú ich jediným úto-
čiskom. Rukami tvrdých chlapov 
tu pribúda zákop za zákopom. 
Namiesto toho, aby robili brázdy 
na svojich poliach a tešili sa z bu-
dúcej úrody, robia brázdy Magure. 
Od nej bude závisieť ich budúci ži-
vot i život ich rodín.

Do najtajnejších a najneprí-
stupnejších končín hory už smut-
ným krokom putujú i ženy s deť-
mi. Otvára im zákutia, do ktorých 
ani divá zver nevchádza. Na pe-
rách nesú modlitby, v duši smú-
tok, na chrbte v batôžku to najnut-
nejšie. Čo bude o deň, o mesiac, 
o rok? Za sebou vidia červené ne-
bo. Koľko zas nevinných Poliakov 
o život prišlo? Hranice sú tak blíz-
ko! Modlitby silnejú. Skupine krá-

Zákopy v našej Magure, o ktorých si šepkajú stromy

čajúcich ostáva len táto nádej. Stá-
le dokola sa ozýva: Otče náš, ktorý 
si na nebesiach..., Otče náš, ktorý 
si na nebesiach... , Otče náš, kto-
rý si na nebesiach... začínajú opa-
kovať  i stromy. Modlia sa s pu-
tujúcimi. Posúvajú modlitbu ďa-
lej a ďalej až k Bohu. Modlia sa aj 
vtedy, keď putujúcich bezpečne 

ukryje ich zelené náručie. Modlia 
sa aj vtedy, keď putujúci nevládzu 
a ochabujú vo viere.

Prešlo niekoľko pochmúrnych 
dní, ktoré vystriedali nádejné 
správy. „Front sa odklonil, nejde 
cez  Sihelné,“ stálo v liste, ktorý čí-
tal mladý veliteľ. „Front sa odklo-
nil, nejde cez Sihelné; front sa od-
klonil, nejde cez Sihelné,“ šepkali 
stromy a doniesli zvesť do najtaj-
nejších húštin.

Hornatý terén pohoria a sa-
motnej obce by spôsoboval voj-
sku problémy, preto sa velitelia 
rozhodli front odkloniť. Magura 
svojím hornatým terénom a hus-
tými lesmi zachránila obyvateľov 
tejto dediny. Dodnes je však zjaz-
vená. Pri prechádzke po jej lesoch 
natrafíte na zákopy. Niektoré sú 
ešte dnes dosť hlboké. Hlboké 
ako jazvy, ktoré vojna zanecháva. 
Niektoré ľudia zasypávali. Chce-
li zabudnúť. No stromy si všetko 
pamätajú.

Viktória  Maslaňáková,  9. B  
2.  miesto  v  literárnej  súťaži  Bu-
dimírske studničky

že na hlavnej chodbe je nádoba, 
do ktorej ich zbierame. Pochváľ 
sa so svojím zberom pani učiteľ-
ke Chudjákovej, a tá ťa aj „odme-
ní“ jednotkou.

B. Bjeľáková, 8. B

Prvý  december  sa  stal  Dňom 
boja  proti  AIDS.  Pripomenuli 
sme si ho aj my v škole.

Dievčatá z 9. B rozdávali žiakom 
a učiteľom červené stužky a pripra-
vili informačnú nástenku na hlav-
nú chodbu. Žiaci sa v tento deň ob-
liekli do červených farieb. Červená 
stužka je medzinárodným symbo-

lom solidarity s ľuďmi nakazenými 
HIV alebo postihnutými chorobou 
AIDS. Červená farba bola vybratá 
ako symbol krvi a života. Na Sve-
tový deň boja proti HIV/AIDS si ľu-
dia na celom svete pripínajú červe-
nú stužku, aby tak vyjadrili svoj po-
stoj k HIV/AIDS. Červená stužka 
vznikla v New Yorku v roku 1991. 
Vytvorili ju umelci z „Vizuálne-
ho AIDS klubu“ v rámci projektu 
„Projekt Červenej stužky.“

POSOLSTVÁ ČERVENEJ 
STUŽKY
Prvým posolstvom červenej stuž-
ky je záujem a solidarita s ľuďmi 
nakazenými HIV alebo postihnu-

Obliekli sme sa do červeného
tými chorobou AIDS, ktorí patria 
do spoločnosti napriek svojej cho-
robe. Nosením červenej stužky 
ľudia prejavujú záujem aj o tých, 
ktorí už zomreli na AIDS a kto-
rí nám zanechali posolstvo preži-
tého utrpenia, posolstvo vyrovna-
nia sa s vlastným osudom a odcho-
dom zo života. Nosením červenej 
stužky ľudia prejavujú záujem aj 
o tých, ktorí sa starajú o chorých 
na AIDS a pomáhajú priamo ale-
bo nepriamo zabraňovať šíreniu 
HIV/AIDS. 

Druhým posolstvom červenej 
stužky je nádej, že boj s nákazou 
HIV a chorobou AIDS bude raz vy-

hratý a že hľadanie vakcíny a lieč-
by na zastavenie bolesti a utrpenia 
bude úspešné. Stužka symbolizu-
je nádej na plnohodnotný život na-
priek bolesti a utrpeniu. 

Tretím posolstvom červenej 
stužky je podpora tých, ktorí ži-
jú s HIV/AIDS. Červená stužka je 
aj posolstvom podpory ďalšieho 
vzdelávania pre tých, ktorí nie sú 
infikovaní HIV. Podpora vzdeláva-
cích projektov v krajinách, v kto-
rých sa šíri nákaza vírusom HIV, 
ako aj projektov v krajinách, ktoré 
si myslia, že sa ich tento problém 
netýka. Červená stužka chce byť 
aj podporou pre tých, ktorí prišli 
o priateľov, blízkych, členov rodi-
ny následkom choroby AIDS.

V. Maslaňáková, 9. B

ZBRÁZDENÁ MAGURA
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• Kedy si začala maľovať?
Maľujem  odmalička.  Maľovala 
som  všetko  a  všade.  Keď  ma  mo-
ji blízki chceli potešiť, vždy mi da-
rovali  fixky  či  pastelky.  Mama  si 
všimla,  že  mi  to  ide  a  že  to  nie  sú 
len  také  čmáraninky.  Začala  ma 
v tom podporovať.
• Kto ťa v maľovaní podporuje  
v súčasnosti?
Najviac  asi  rodičia  a  brat.  No 
mala  som  šťastie  na  pani  učiteľ-
ku  Staníkovú.  Tá  moje  maľova-
nie začala zdokonaľovať. Otvorila 
mi dvere do sveta fantázie, ukáza-
la  možnosti  a  techniky  kresby.  Jej 
vďačím za výtvarné úspechy. Vedie 
ma tu v škole i v ZUŠ v Rabči. Ale 
z  môjho  kreslenia  sa  tešia  a  pod-
porujú  ma  i  moji  kamaráti.  Často 
si spolu so mnou kreslia. Teší ma, 
keď sa im moje obrázky páčia.
• Aké iné úspechy si okrem Mladé-
ho talentu obce Sihelné dosiahla?
Povyhrávala  som  už  rôzne    okres-
né a krajské súťaže. Toto ocenenie 
si  ale  špeciálne  vážim,  lebo  je  to 
ocenenie  od  mojich  rodákov  v  mo-
jej rodnej obci.
• Čo najradšej kreslíš a odkiaľ 
čerpáš inšpirácie?
Kreslím to, čo sa mi páči. Napríklad, 
keď si nájdem nejaký obrázok na in-
ternete a páči sa mi, tak si ho nakres-
lím. Rozmýšľam nad tým, ako ho vy-
lepšiť a urobiť po svojom. No najrad-
šej  kreslím  zvieratá  a  hlavne  kone 
a tiež smiešne komiksy.

• Aké výtvarné techniky použí-
vaš? 
Najradšej  maľujem  temperkami. 
Baví ma miešanie farieb. No kres-
lím aj pastelkami, fixkami, ceruz-
kami. V ZUŠ skúšame rôzne tech-
niky. Pracujeme s hlinou, s rôzny-
mi druhmi papiera.
• Čo tvoje plány do budúcnosti? 
Chceš sa tejto záľube venovať aj 
naďalej?
Snívam,  že  keď  budem  veľká,  bu-
dem maliarkou. 

Nad  strednou  školou  som  ešte 
nerozmýšľala, no určite viem, že si 
ju budem vyberať tak, aby som bo-
la čo najbližšie k svojmu snu.
• Svojej záľube iste venuješ veľa 
času, ostáva ti miesto aj na iné 
hobby?
Maľovaniu venujem určite veľa ča-
su. Niektoré zložitejšie obrázky mi 
zaberú aj pár dní.

No  mám  rada  šport  a  rada  si 
prečítam aj  zaujímavé knihy. Sa-
mozrejme  ich najskôr prelistujem 
a  prezriem  obrázky.  Tie  zhodno-
tím,  poprepletám  vo  svojej  hlave 
a  prekreslím  podľa  svojich  pred-
stáv. Až potom si knihu prečítam. 
Jednotlivé  príbehy  mi  zas  dávajú 
inšpiráciu na ďalšie obrázky.

Miške ďakujeme za rozhovor 
a prajeme veľa tvorivých nápa-
dov. 

M. Hajdučáková, 
L. Fernezová, 9. A

V Sihelnom sa v letných mesia-
coch uskutočnila výtvarná sú-
ťaž, ktorá niesla meno nášho 
rodáka Ignáca Kolčáka. Svoj 
maliarsky talent tu mohli uká-

zať občania Sihelného. Titul 
Mladá umelkyňa  Sihelného vy-
hrala Miška Tarčáková zo 7. A 
triedy. Tak sme si na ňu s Úsme-
vom posvietili.

Žiackym perom

Naše naj…

Na slovíčko s mladou 
umelkyňou 
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NA VIANOCE VIANOČKA

O vianočke sa hovorilo už v 16. 
storočí a mohli ju piecť len cecho-
ví majstri – pekári. Od 18. storočia 
si ju začali ľudia piecť doma sami. 
Prvé z doma upečených vianočiek 
mal dostať hospodár, aby sa mu uro-
dilo veľa obilia. Veľká vianočka sa 
na záver štedrovečernej večere roz-
krájala. Niekde z nej počas Štedré-
ho večera dávali po krajíčku aj do-
bytku, aby bol zdravý a neškodili 
mu zlé sily.

Zhotoviť vianočku nebolo a nie 
je jednoduché, a preto sa pri prípra-
ve cesta, pletení a pečení vianočky 
dodržiavali rôzne zvyky, ktoré ma-
li tvorbe vianočky zaistiť úspech. 
Gazdiná mala miesiť v bielej záste-
re a šatke, nesmela hovoriť, pri kys-
nutí cesta mala vyskakovať vysoko 
do výšky. Dávnym zvykom tiež bo-
lo zapekanie mince. Kto ju pri krá-
janí našiel, mal istotu, že bude zdra-
vý a bohatý po celý budúci rok. Pri-
pálená alebo natrhnutá veštila ne-
úspech.

My sme pri pečení žiadne zvy-
ky a rituály nedodržiavali a vianoč-
ka sa vydarila. Iste preto, že po ne-
úspešnom pečení do minulého čís-
la, sme si prizvali na pomoc skúse-
nú gazdinku, našu triednu učiteľku 
Chudjakovú.

Potrebujeme:
1kg polohrubej a hladkej mú-
ky, 150 g cukru, 40 g droždia, 
180 g masla, 2 žĺtky, citrónová kô-
ra, hrnček mlieka, 1 lyžička soli, 
hrozienka namočené v rume, tuk 
na vymastenie plechu.

Postup:
• Do múky rozdrobíme droždie 
a pridáme kávovú lyžičku soli.
• Pridáme 150g cukru a vlažné 
mlieko.

• Na chvíľu suroviny necháme od-
stáť.

• Do cesta pridáme citrónovú kôru 
a roztopené maslo.
• Cesto poriadne rukami vypracu-
jeme (aspoň 10 min), podľa hustoty 
cesta pridáme mlieko.

• Cesto posypeme múkou a prikry-
jeme obrúskom. Necháme v teple 
približne hodinu kysnúť.
• Rúru si predhrejeme na 200 – 
250°C .
• Do vykysnutého cesta zapracuje-
me hrozienka, poprípade posekané 
mandle (podľa vlastného výberu).

• Vykysnuté cesto si rozdelíme 
na 6 dielov. 

• Z nich vyvaľkáme 6 rovnakých 
šúľkov. 

• Podľa fotky ich popreplietame 
do ,,vrkoča“ a potrieme rozšľaha-
ným bielkom. 

• Následne vložíme do rúry a pri 
teplote 200 – 250°C  pečieme asi 
10 minút. Keď vianočka chytá zla-
tohnedú farbu, teplotu stiahneme 
na 150° C a pečieme približne pol 
až trištvrte hodiny .

Za pomoc ďakujeme našej úžas-
nej triednej, pani učiteľke Chud-
jákovej, ktorá nám prezradila, 
že na ich vianočnom stole nikdy 
nechýba VIANOČKA.

Blížia sa Vianoce. Každá mamina rozmýšľa, aké koláče napečie. Náš typ  je vianočný, upečte si VIANOČKU! Môžete si  ju dopriať s džemom,  
maslom alebo medom. Ako výbornú prílohu si k nej môžete uvariť kávu, čaj, a tak sa naladiť vianočnou atmosférou.

• Zatiaľ si roztopíme maslo a roz-
delíme vajce.

L. Fernezová, M. Hajdučáková, M. Rusnák, 9. A

• Keď je vianočka hotová, potrie-
me ju maslom a podľa chuti si ju 
môžeme posypať práškovým cuk-
rom.
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NAŠE PERLY Z DEJEPISU
Neviditeľná hlava Cirkvi je Duch 
Svätý. ( Ježiš)
Vymenuj troch amerických prezi-
dentov: Lenin
Exkomunikovaný je vyhodený 
zo štátu. (Cirkvi)
Shakespeare písal časopisy.
Američania vlastnili loď Sardíniu. 
(Lusitaniu)
Kníhtlač je matka všetkých žijú-
cich. (Kníhtlač je matka všetkých 
vynálezov)
Manžel Márie Terézie je František 
Luteránsky. (František Lotrinský)
Milan Rastislav na narodil na Kor-
zike. (Košariska)
Na úhor sa vysieva miešaninka. 
(miešanka) Panovníci u nás: Jozef 
II. a Matka Tereza (Mária Terézia)
Alexander Dubček začal sovietizá-
ciu s ľudskou tvárou. (socializmus 
s ľudskou tvárou)
Ora et labora – Študuj a pracuj/ 
(Modli sa a pracuj)
Ako prvý bol domestikovaný tiger. 
(pes)
Homo habilis – človek vzdialený, 
človek zhrbený, človek pracovitý 
a upracovaný, jednoramenný. (člo-
vek zručný)
Vlastné meno Stalina: Džugašpi-
rin (Džugašvili)
Sv. Štefan mal syna Uhora. (Imricha)
Na Slovensku sa našla zhrdzavená 
lebka človeka.
Cyril a Metod prišli zo savany. 
(Solúna)
Známy australopitekus je Andrej 
Kmeť. (Lucy)
Venuša je vyrobená z mamutieho 
skla (kla)

Michaela Tarčáková

Z výtvarnej tvorby našich žiakov

VTIPNEJŠÍ 
vyhráva
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Zábava

D A S V I A T K Y Š Ť A S

A S D V E N I E C T N É S

R B N V M E D O V Í K Y V

Č A M E E S T R O M Č E K

E N R E H N A K O L Á Č E

K K Á M T M T K A P O R R

Y A Z E I C I L I N D E R

Š Á L Z Ž U I A Č K Y K Y

ADVENT, SVIATKY, VENIEC, ZIMA, STROMČEK, DARČEKY, ŠÁL, 
SNEH, MEDOVNÍKY, BANKA, CILINDER, KOLÁČE, KAPOR, 
KER, ŽUVAČKY, MRÁZ, ZEM, 

Diana Kutláková, 6. A


