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VEĽKÁ NOC
ožno aj nás sa
niekto opýtal:
„Čo je to vzkriesenie?“ Treba si
ujasniť, že neočakávame večný život len vo forme myšlienky. Na pohreboch sa zvykne hovoriť, že na nášho zosnulého
„nikdy“ nezabudneme, že ostane v našom srdci, v našich myšlienkach. To je pekné, ale je to
málo. Takýto večný život v myšlienke nie je viera Cirkvi. Ani
nás nečaká len zmŕtvychvstanie
také, ako zažili naimský mládenec, Jairova dcérka alebo Lazár, ktorého Pán Ježiš vzkriesil
z hrobu po štyroch dňoch. Boli
to určite všetko mimoriadne zá-

zraky a prejavy Božej moci.
No aj keď im Pán Ježiš na čas
vrátil fyzický život, po niekoľkých rokoch všetci traja zomreli. Nás očakáva iné vzkriesenie.
My veríme v život, ktorému

do večnosti. Tak ako vstal Kristus, vstaneme aj my. Ak niet
zmŕtvychvstania, tak jedzme,
pime, lebo zajtra zomrieme.
Ale Kristus vstal a my budeme
vzkriesení jeho mocou.
Na Veľkonočnú nedeľu pri
oslave Ježišovho zmŕtvychvstania sa nám opäť ponúka príležitosť utvrdiť sa vo viere, že du-

Kto verí vo mňa, bude žiť…
smrť neublíži, ktorého sa smrť
nedotkne.
Pán Ježiš hovorí: „ Ja som
vzkriesenie a život. Kto verí vo
mňa, bude žiť, aj keď umrie.
A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“
( Jn 11, 25-26)
Smrť je pre nás prechodom

chovne sme už vstali s Kristom
a pri vzkriesení na konci vekov
vstaneme s osláveným fyzickým telom.
Mocným momentom počas obradu Vzkriesenia je najmä výzva na obnovu krstných sľubov. Len si predstavme: vo chvíli, keď vyznávame,

že veríme v Boha Otca, v Ježiša
Krista a v Ducha Svätého, v nebi sa radujú anjeli a oslavujú Ježiša za dielo vykúpenia.
No skôr, než vyznáme svoju
vieru, máme odpovedať na veľmi jasné a podstatné otázky:
Zriekate sa zlého ducha? Aj
všetkých jeho skutkov? Aj všetkých jeho pokušení? Ako ľahko
ich možno prepočuť! Ako ľahko sa dá prikloniť k všeobecnej
mienke, že diabol je len rozprávka na strašenie detí.
Majme oči upreté na Ježiša, víťaza nad hriechom, nad
diablom i nad smrťou. Povedzme Ježišovi, že víťazstvo jeho
zmŕtvychvstania chceme prijať
do srdca a deliť sa oň s každým,
koho stretneme.
farár
PaedDr. Patrik Ondáš, PhD.,
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Samospráva obce / Na zamyslenie

OBEC SIHELNÉ
Leží v Podbeskydskej vrchovine, juhovýchodne od majestátneho Pilska, asi 15 km od Námestova. Zástavba sa vinie popri Sihelnianskom potoku,
ktorý sa poniže obce vlieva do
Polhoranky. Prístup vedie odbočkou z cesty I/78, vedúcej
z Námestova sedlom Hliny do
Poľska.
Počet obyvateľov : 2154
Rozloha: 1441 ha
Prvá písomná zmienka: 1629
Prečo tieto
informácie?
V auguste si obec pripomenie
390. výročie založenia. Oslava založenia, spojená s pohostením, sa uskutoční počas odpustovej slávnosti , v septembri, v kultúrnom dome.
Peter Tarčák, žiak 8. A, napísal
pri tejto príležitosti báseň.
Bude z neho básnik?
SIHELNÉ
Sihelné je dedinka malá,
390 rokov stará.
Pre všetkých mladá ,
Nová ww stránka obce Sihelné
kus lesa jej pripadá.
Tisíce ľudí žijú v nej,
A TERAZ TROCHU KOMERCIE...
si v nej aj ty, tak sa sme j!
Ak si chcete užiť zimu,
S názvom pohrali sa už mladí Nováčikovci,
poriadne a na lyžiach,
v tejto dedine boli lovci!
choďte do Ski-Grúniky
Prvý Brandis, Kyseľ, Krupa,
a buďte ako v nebesiach.
ich rodiskom bola lúka.
Krásny dlhý vlek ponúka sa vám
Neskôr mali domčeky,
a nenechajte sa uniesť zbytočným obavám.
spravovali kopčeky.
.A keď tma dostane sa k moci,
Vyrástla ich kopa riadna!
do Beskýd zájdite v noci !
A už z nich bola banda!
Tam vám dajú len to najlepšie !
Po pár rokoch, veľký vidiek,
Peter Tarčák, žiak 8. A
doteraz to možno vidieť.

Pranostiky
Ranný dážď, ženský plač,
panská láska a aprílová chvíľa,
to všetko na zajačom chvoste visí.
Teplý apríl, zimný máj, bude žitko ako háj.
Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
Na Marka, má sa už vrana do oziminy
schovať.
V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu.
Na jar sej do blata, v jeseni do prachu.

Veľmi veľa v živote závisí od mamy. Veľmi veľa.
Na zamyslenie
Pamätám si, keď sa mi narodila malá sestra. Bol som piatak – šiestak, keď
som vbehol do izby a mamka dojčila.
Len som zalapal po dychu: Ehm... Otočil som sa a chcel som odísť preč.
„Počkaj, Maroš!“ „Čo? To tu môžem byť?“
„A prečo by si nemohol?“ „Môžem sa pozerať?“
„Čo zlé robím? Veď aj teba som kŕmila!“
„A nebolí ťa to?“ „No, keď zahryzne, tak bolí,“ povedala mamka. Je veľmi dôležité, aby matka viedla citlivo svojho syna.
„Mami a môžem sa ťa dotknúť?“ „Muž je

taký, že sa chce dotýkať. „Môžeš.“ „A nebudeš
sa hnevať ?“ „Nie.“ Tak som sa raz dotkol
mamy. Stačilo mi to na celý život. Keď
som bol raz na gynekológii a pôrodnici,
spomenul som si na tento príbeh z detstva. Mám úctu voči mamičkám, čo sú
v požehnanom stave a dojčia. Azda som
vedel, že si ma Boh chystá do pôrodnice a na gynekológiu? Tie mamičky ma už
poznajú. Za jazdy, počas dojčenia im dávam krížik. Ony dojčia a hovoria: „Poďte
sem pán farár, pokojne.“ Idem tam a predstavím si svoju matku.
Tak veľmi veľa závisí od mamy. Hneváme sa na dorastajúcich chlapcov, ale

kto im tie veci povedal, kto im ich vysvetlil? Kto im povedal, čo je to materstvo? Nikto! Keď som bol šiestak a moji
spolužiaci mali tehotnú mamku, ostatní
si z toho robili žarty. Nikto ich na to neupozornil, ani im to nevysvetlil. Ja som,
tak ako ma naučila mamka, kázal ostatným, aby mamu pustili sadnúť si. Alebo
keď bolo treba odniesť kočík:
„Chyť ten kočík a vynesieme ho!“
Tak veľa závisí od mamy. Mňa zorientovala a ja som vedel zorientovať spolužiakov.
(Z knihy
Kazateľnica život, Marián Kuffa)

Zo života obce
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Kultúrny dom
Vlani sa začalo s prerábaním
kultúrneho domu v obci.
Postupne, od leta , sa začalo
s prerábaním kuchyne, vstupných
chodieb, sociálnych zariadení,
miestnosti na rodinné oslavy a kary a výmenou okien. Všetko sa financovalo z finančných prostriedkov obce.
V závere roka sa pokračovalo
prerobením sály kultúrneho domu. V súčasnosti sa pracuje na pódiu a robia sa drobné dokončo-

vacie práce a kotolňa. Na prerábanie pódia bol schválený projekt slovensko – poľskej spolupráce na kultúru. Na konci roka bol
schválený ďalší projekt na kotolňu
v sume 306 000 eur.
Ešte nás čaká prerábanie poschodia a fasáda kultúrneho domu.
Kultúrny dom je už možné využívať na svadby, plesy, zábavy
a spoločenskú miestnosť na oslavy. Záujem treba nahlásiť na obecnom úrade.

Jednota dôchodcov informuje
Naši členovia sa zúčastňujú
na rôznych športových podujatiach.
V januári sme absolvovali Bielu stopu, kde sme obsadili tri prvé
a jedno tretie miesto. Vo februári
súťažili naši stolní tenisti v Rabči.

V apríli sa konala v Trstenej súťaž
v kolkoch. Na Prechode sihelnianskym chotárom sme podávali bežkárom teplý čaj a mastný chlieb
s cibuľou.
V marci sme upratovali
na miestnom cintoríne. Naše údy
potrebujú aj relax, preto organi-

zujeme pobyty na termálnych kúpaliskách v Oraviciach a Chocholove. Vybrali sme sa za našimi rodákmi. Navštívili sme Veľkú Lomnicu. Videli sme kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. Pán farár Jožko Ferneza nám priblížil jeho históriu. Nasledovala cesta do Žeh-

ry. Čakal nás náš bývalý duchovný. Tamojší kostol je svetovou kultúrnou pamiatkou UNESCA. Cestu sme ukončili v Smižanoch. Prezreli sme si svätyňu Božieho milosrdenstva. Na tejto púti sme sa posilnili duchovne.
J. Fernezová

Odpis zápisnie okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej
republiky
I. KOLO
Dňa 16. 3. 2019
Volebný okrsok č. 1
Obec Sihelné

Počet voličov zapísaných
v zozname voličov: 1523
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní: 553
Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku: 553
Počet platných hlasov
odovzdaných pre všetkých
kandidátov: 551
Počet platných hlasov

odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov:
1. Béla Bugár, Ing.: 7
2. Zuzana Čaputová, Mgr. : 81
3. Martin Daňo: 3
4. Štefan Harabín, JUDr.: 69
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr.,
PhD.: 23
6. Marián Kotleba, Ing. Mgr.: 136
7. Milan Krajniak, Bc.: 32
8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.: /
9. František Mikloško, RNDr.: 118
10. Robert Mistrík, JUDr., PhD.: 2
11. Maroš Šefčovič, JUDr.,
PhD. : 78

12. Róbert Švec, Mgr.: 1
13. Bohumila Tauchmanová, Ing.: /
14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.: 1
15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.: /
Počet hlasov pre kandidáta, ktorý
prestal byť voliteľný a kandidáta,
ktorý sa práva kandidovať vzdal:
József Menyhárt, PaedDr., PhD.
Robert Mistrík, JUDr., PhD.: 2
II. KOLO
Dňa 30. 3. 2019
Volebný okrsok č. 1
Obec Sihelné
Počet voličov zapísaných

v zozname voličov: 1527
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní: 382
Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku: 382
Počet platných hlasov
odovzdaných pre všetkých
kandidátov: 363
Počet platných hlasov
odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr. : 145
2. Maroš Šefčovič, JUDr.,
PhD. : 218
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Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné (OZ), ktoré sa uskutočnilo dňa 6. 12. 2018 o 1600 hodine
v zasadačke Obecného úradu Sihelné (OcÚ)
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Starosta obce Sihelné Mgr. Ľubomír Piták zložil zákonom podpísaný sľub starostu obce.
3. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Jozef Brandis, Jozef
Brišák, Mgr. Oľga Hajdučáková,
Dáša Chudiaková, Mgr. art. Peter
Kolčák, Martin Kovalíček, Mgr. Ľubomír Luscoň, František Mazurák,
Mgr. Ľubomíra Nováková.
4. Stanovisko kontrolóra k druhej
úprave rozpočtu Obce Sihelné
na rok 2018.
5. Stanovisko kontrolóra k prvej
úprave rozpočtu príspevkovej organizácie na rok 2018.
6. Rozpočet obce Sihelné na roky
2020 – 2021.
7. Rozpočet Príspevkovej organizácie Sihelné na roky 2020 – 2021.
8. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu Obce Sihelné na roky
2019 – 2021.
9. Stanovisko k návrhu rozpočtovej Príspevkovej organizácie Obce
Sihelné – drobná prevádzka na roky 2019-2021.
10. Prehľad a správy kontrolóra
obce Sihelné o vykonaných kontrolách za obdobie III. štvrťroka 2018.
11. Správa nezávislého audítora
k individuálnej a konsolidovanej
účtovnej závierke štatutárnemu
orgánu obce Sihelné.
12. Oznámenie o finančných nákladoch na činnosť ŠKD na rozpočtový rok 2019 v sume 9 100 €.
13. Žiadosť Dáše Chudiakovej
o vykonávanie funkcie poslanca
bez nároku na odmenu.
14. Žiadosť o pridelenie dotácie
pre stolnotenisový klub v sume
500 €.
15. Žiadosť o opätovné prejednanie žiadosti na obsadenie funkcie štatutára príspevkovej organizácie.
D. Ukladá:
1. Do najbližšieho zasadania OZ
vybrať členov do komisií a navrhnúť plán činnosti komisií.
E. Schvaľuje
1. Program rokovania ustanovujúceho zastupiteľstva.
2. Za zástupcu starostu obce
Mgr. Ľubomíru Novákovu.
3. Poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávne-

ný zvolávať a viesť zastupiteľstvo
– Mgr. Ľubomír Luscoň.
4. Schvaľuje plat starostu obce
podľa § 3. Ods. 1 zák. č. 253/1994
Z. z. v sume 2  099 € a podľa § 4
ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 28,60 %.
5. Určenie odmeny zástupcu starostu v sume 50 € za zastupovanie v čase neprítomnosti starostu obce.
6. Odmenu poslancom obecného
zastupiteľstva vo výške 50 € za zasadanie vyplatenú raz ročne.
7. Odmenu zapisovateľke a kontrolórke vo výške 50 € za zasadanie vyplatenú pri výplate.
8. Návrh zásad odmeňovania poslancov.
9. Návrh dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN)
Obce Sihelné vo výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Sihelné č. 1/2009.
10. Druhú úpravu programového
rozpočtu obce Sihelné na rok 2018.
11. Prvú úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie obce Sihelné na rok 2018.
12. Schválenie návrhu programového rozpočtu Obce Sihelné
na roky 2019 – 2021.
13. Schválenie návrhu rozpočtu
Príspevkovej organizácie Obce Sihelné – drobná prevádzka na roky
2019 – 2021.
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na obdobie od januára do júna 2019.
15. Projekt zmeny palivovej základnej v ZŠ v sume nad 400 000 €
a 5 % spoluúčasť obce
16. Projekt Zelené obce v sume
do 16 000 € a 5 % spoluúčasť obce
v sume 1 000 €.
17. Schválenie poplatku za prenájom nových priestorov v KD.
18. Žiadosť Mgr. Ľubomíra Pitáka o preplatenie 30 dni dovolenky
za rok 2018 v sume 3 393 €.
19. Žiadosť o finančný príspevok
na eRko v sume 700 €.
20. Žiadosť Petra Grobarčíka, Sihelné 485 o predlženie nájomnej
zmluvy na 2 roky
21. Žiadosť o schválenie finančného príspevku v sume 500 € pre
mládežnícky zbor pri farnosti Povýšenia sv. kríža v Sihelnom.
22. Žiadosť o príspevok v sume
1 000 € na chod organizácie Jednota dôchodcov.
23. Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy bývalých urbariaristov
obce Sihelné na jeden rok.

24. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku Spojenej škole internátnej v sume 100 €.
25. Žiadosť o vyčlenenie finančných prostriedkov z podielových
daní na záujmovú činnosť na rozpočtový rok 2019 pre CZŠ Sihelné.
26. Žiadosť Inštitútu pre podporu
a rozvoj mládeže V.I.A.C o poskytnutie finančnej podpory pri oprave Oravského centra mládeže v sume 500 €.
27. Žiadosť
Rímskokatolíckej
Cirkvi a biskupstva Spišské Podhradie o poskytnutie dotácie
na rok 2019 v sume 9 100 €.
28. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre hasičov v sume 1 500 €.
29. Návrh poslancov nesankcionovať nájomníkov za omeškanie
platieb za prenájom bytov a nebytových priestorov.
30. Prácu v komisiách OZ budú
vykonávať poslanci bez nároku
na odmenu.
F. Neschvaľuje
1. Neschvaľuje obecnú radu
2. Neschvaľuje projekt Wifi pre
teba.
3. Neschvaľuje príspevok pre záujmovú činnosť Maják Námestovo, Komenského 487.
4. Neschvaľuje vianočnú odmenu
od poslancov v sume 50 € pre zamestnancov Obecného úradu.
Uznesenia zo zasadania
Obecného zastupiteľstva obce Sihelné, ktoré sa uskutočnilo
dňa 8. 2. 2019 o 1600 hodine v zasadačke OcÚ Sihelné
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o
A. Berie na vedomie
1. Polročná správa a vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od júna
do decembra 2018
2. Prehľad a správy kontrolóra
o vykonaných kontrolách za obdobie IV. štvrťroka 2018
3. Berie na vedomie žiadosť DHZ.
D. Ukladá
1. Pozvať na stretnutie členov stavebnej komisie, právničku a Mgr.
Jozefa Gabriela ohľadom platnosti zmluvy s OVS a. s.
2. Zvolať vlastníkov pozemkov,
kde by viedla trasa vodovodu od
KD po panelovú cestu.
3. Pozvať na stretnutie členov stavebnej komisie a pripomienkovať
namerané plochy z merania dňa
28. 11. 2018.

4. Napísať OVS a. s. list ohľadom
kontroly hydrantov, ktoré sú v jej
vlastníctve.
5. Navrhnúť nových preventívarov za účelom skontrolovania súkromných komínov, ktorí budú zaškolení p. Kolenčíkom.
6. Zabezpečiť sirénu na budove
požiarnej zbrojnice.
7. Zabezpečiť situačný plán všetkých hydrantov v našej obci.
8. Napísať list OVS, a. s. a pripomienkovať novo namerané plochy
z merania dňa 28. 11. 2018.
9. Odpovedať Mgr. Beate Grižákovej ohľadom výberového konania
na štatutára príspevkovej
organizácie
E. Schvaľuje
1. Program rokovania OZ
2. Prevádzkový poriadok KD
3. Projekt na kamerový systém
a finančnú spoluúčasť na projekte
4. Schvaľuje koncepciu práce
s mládežou v obci Sihelné na roky
2019 – 2026
5. Podpora Memoranda prorodinnej samosprávy
6. Žiadosť Spišskej katolíckej charity finančný príspevok vo výške 422,88 € za poskytnutie sociálnej služby Monike Mazurákovej
v dennom stacionári v Námestove
7. Žiadosť Dušana Grobarčíka, Sihelné 64, o odkúpenie obecného
pozemku
8. Žiadosť Zuzany Genšiniakovej,
Sihelné 64, o odkúpenie obecného
pozemku
9. Žiadosť Jozefa Vonsa, Sihelné
215 o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky
10. Žiadosť Rajniakovej Patrície,
Sihelné 485, o predlženie nájomnej zmluvy na dva roky
11. Žiadosť Karola Grobarčíka, Sihelné 64, o prenájom obecného bytu v bytovom dome číslo 485 na 1 rok
12. Žiadosť Poľovníckeho združenia Sihelné 212 o odpustenie nájmu za prenájom priestorov v KD
počas poľovníckeho plesu
13. Žiadosť o dotáciu pre stolnotenisový klub v sume v sume 250 €
14. Žiadosť Paulíny Fernezovej
o príspevok 300 € na výdavky spojené s akciou Prechod sihelnianskym chotárom
F. Neschvaľuje
l. Žiadosť Andreja Chudjáka, Sihelné 445, o prenájom obecného
bytu v bytovej jednotke 215
Mgr. Ľubomír
Piták, starosta obce Sihelné

Samospráva obce

Obec ný ples
Dňa 19. 1. 2019 sa uskutočnil
obecný ples.
Po úvodnom privítaní starostom obce, duchovný otec Patrik
Ondáš, posvätil rozšírenú a zrekonštruovanú hlavnú sálu kultúrneho domu.
Tradične sa o zábavu starala skupina Formát a harmonikári. Pre plesajúcich bolo pripravené
chutné pohostenie a bohatá tombola.
Účastníkom bude ples pripomínať spomienková fotka.

Sihelník 1

5. strana /17. 4. 2019

6. strana / 17. 4. 2019

Sihelník 1

eRko stretko
Uzimené sobotné popoludnie
bolo ako stvorené na stretnutie

sa detí na Erko stretnutí, uvítali
sme 40 detí.

Záujmy / Udalosti / Samospráva obce

Naši animátori si pripravili rôzne zaujímavé hry pre deti, kde sa
mohli do sýtosti vyblázniť. Na deti
čakali rôzne pohybové ale aj vedomostné súťaže, kde si overili svoje

vedomosti, spoluprácu a tiež kreativitu. Na záver deti čakalo malé
občerstvenie v podobe teplého čajíku a sladkej odmeny.
https://farnostsihelne.sk/

Naše deti v Milowke

Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc.
V našom kostole sa konala na slávnosť Narodenia Pána.
Všetci účinkujúci nám ňou chceli pripomenúť nekonečnú lásku
Boha k nám, ktorý ako malé dieťa
pred dvoma tisíckami rokov vstúpil do ľudských dejín ako ten najvzácnejší a jedinečný dar pre každého z nás.

V rámci projektu cezhraničnej
spolupráce medzi Poľskou obcou Milowka a našou dedinou
sa deti zo Sihelného stretli s poľskými deťmi na kreatívnych kurzoch.

stretnutí sa deti oboznámili s maľbou na sklo, ktorá si tiež vyžadovala veľkú trpezlivosť. Počas kurzov sme navštívili aj tristoročný
dom v Poľsku, ktorý dnes slúži ako
múzeum.

Počas prvého stretnutia sa učili vyrábať kvety z krepového papiera, ktoré sa v minulosti používali aj v našej obci pri výzdobe
krížov, na svadbách. Na druhom

Deti ešte čakajú ďalšie stretnutia, ktoré už budú na Slovensku,
v našej obci, a budú sa učiť vyrábať
píšťalky a tancovať tradičné goralské tance.

Tradície / Záujmy
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Symbolika Veľkej noci alebo veľkonočný kalendár

Dni pred veľkonočnými sviatkami sú obdobím veľkého upratovania, treba vyčistiť každý, aj ten najzabudnutejší kútik domácnosti.
Základný motív tohto sviatku – očista je dnes známa ako jarné upratovanie.
Voda predstavuje zrodenie nového života. V minulosti sa ľudia umývali od Zeleného štvrtka
až do Bielej soboty, chodili do potoka, pretože verili, že budú čerství ako rybičky, nebudú mať pehy
na tvári a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť.
„Vodička čistá od Pána Ježiša
Krista, čo umývaš brehy i korene,
umy aj mňa, hriešne stvorenie.“
Kvetná nedeľa
Ľudia do kostola donesú rozvinuté bahniatka, symbol nového života, ktoré kňaz posvätí. V minulosti si ich ľudia zastokli za obrazy, aby ich chránili pred búrkami
a zlom. Bahniatkami obdarovávali
aj chorých, aby sa skoro uzdravili.
V túto nedeľu matky nosili do kostola svoje malé deti, aby vraj začali
skôr hovoriť. Túto nedeľu sa v kostoloch spievajú pašie, symbolika
názvu pochádza z čias, keď Ježiš
slávnostne Vchádzal do Jeruzalema a ľudia ho vítali olivovými ratolesťami.
Streda vo Veľkom týždni
Niekde je nazývaná „Skaredá“
streda, u nás takto pomenúvame
Popolcovú stredu.

V stredu aj na Zelený štvrtok
sa varila len šošovica, špenát, šošovicová polievka, kyslá omáčka
a v nej nakrájané vajcia.
Zelený štvrtok
Od Zeleného štvrtka až do Bielej soboty sa „zaviazali“ kostolné zvony – nezvonilo sa. Používali sa rôzne rapkáče, s ktorými chodili chlapci po dedine a odháňali
zlé sily. Tento motív sa tiež preniesol až do súčasnosti, keď počas cirkevných obradov znie zvuk rapkáčov. Jedávali sa zelené jedlá: špenát, kapusta…
V noci zo Zeleného štvrtka
na Veľký piatok
Ľudia verili, že sa schádzajú strigy, preto sa dvere natierali cesnakom. Tak, ako sa mali rýchlo hojiť rany zvieratám, takisto rýchlo sa mali hojiť poškodené miesta
na rastlinách – preto sa v tento deň
štepili mladé stromčeky.
Veľký piatok
Od nepamäti sa zachováva prísny pôst –nejedáva sa mäso. V minulosti sa jedol len chlieb a pila sa
iba voda. Ľudia týmto spôsobom
vyjadrovali smútok nad ukrižova-

ním Ježiša Krista. Tento deň ľudia
považovali za priaznivý na uzdravovanie a hojenie rán. Ľudia si strihali vlasy, značkovali zvieratá, štepili ovocné stromy.
Máj, máj, máj zelený…
Tak si to ešte niektorí z detstva pamätáme. Dychovka hrá do pochodu, nad hlavami sa trepocú zástavy a farebné mávadlá. Po pochode
rozchod, ale väčšina aj tak mieri
na ihrisko, kde práve štartuje letná
sezóna. Tak vyzerali prvé máje pár
desiatok rokov dozadu.
Máj sa od nepamäti pokladá
za mesiac lásky a v tradičnej kultúre sa mnohé pôvabné zvyky spájali s ľúbostným zameraním. My,
kresťania, venujeme tento mesiac
úcte k Panne Márii. Konajú sa púte na mariánske pútnické miesta.
V máji sa rok čo rok menila silueta slovenských dedín. Spomedzi striech domov ponorených vo
sviežej zeleni záhrad vyčnievali vysoké máje. Stavali sa zvyčajne v noci na prvého mája. Bola to
úloha mládencov, ktorí si už týždeň pred termínom v lese odrezali statný strom, vysoký asi 10 metrov, vrcholec mu nechali a kmeň
očistili od konárov. Vrcholec po-

tom vyzdobili pestrofarebnými
stužkami. Máje sa stavali slobodným dievčatám ako výraz úcty,
a zároveň aj ako prejav lásky. Mládenec, ktorý mal vážny záujem
o dievčinu mohol postaviť vlastný máj, ktorý sa od ostatných niečím odlišoval. Chlapci si pri stavaní májov navzájom vypomáhali. Dievčatá sa im potom odvďačili pohostením či peniazmi, z čoho potom oni usporiadali májovú
zábavu. Inde mládencov pozvali
do domu, kde už bolo prichystané
pohostenie. Pri rozlúčke v dome
zostal len ten, ktorý dvoril tam bývajúcej dievčine. V súčasnosti sa
tradícia stavania májov zachováva aspoň symbolicky – postaví sa
spoločný máj pre celú obec, stavanie mája potom končí obecnou veselicou.
Pekným májovým zvykom bývalo aj čistenie chotárnych studničiek. Mládenci ,či starší chlapci, začiatkom mája vyčistili všetky
studničky v chotári. Tak čo, chlapci, neobnovíte staré zvyky?
(Spracovala: Mgr. O. Hajdučáková podľa Nádaská, K.:Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch)

Hokejový turnaj kňazov 2019 objektívom
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Samospráva obce

BOJ SO SNEHOM
Z dôvodu nepretržitého sneženia v januári vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb
a preto Na území obce Sihelné vznikla mimoriadna situácia » SNEHOVÁ KALAMITA.
Kým po predchádzajúce roky bol sneh u nás raritou, teraz sa
zdalo, že nás ide doslova zasypať.
Do toho ešte prišla fujavica so závejmi, mrazmi.
Počas posledných dvoch januá
rových týždňov sme v našej obci dvakrát vyhlásili mimoriadnu
udalosť » snehovú kalamitu. Situáciu sme sa snažili zvládnuť vlast-

nými prostriedkami, no pomoc
prišla od profesionálnych vojakov z Martina a dobrovoľných hasičov z južného Slovenska. Pomáhali nám zhadzovať ťažký sneh zo
striech školy, telocvične, domu
smútku, kultúrneho domu.
Za ich pomoc im patrí veľká
vďaka.

Samospráva obce

Sihelník 1
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Poľovnícke
okienko
Rozhovory s poľovníkmi, ktorí patria už k ,,pamätníkom“,
sú plné spomienok s množstvom
príbehov a skúseností.

Často zvykli hovoriť, že ,,zimy
už nie sú také, aké bývali voľakedy“, keď v chotári bolo snehu vyše pása a mráz taký tuhý ,,až strechy praskali“. Mali vlastne pravdu!
U nás zimy v posledných rokoch
boli už väčšinou mierne a zdalo by
sa, že naša starostlivosť o zver v zime nemusí byť taká rozsiahla a dôkladná ako voľakedy. A stávalo sa,
že zver často ani nestihla spotrebovať všetko, čo sme jej nachystali.
Pravda, tá tohoročná zima
sa ukázala celkom iná. K zime
pravdaže patrí sneh a mráz, ktorý obalia každý konár, každé steblo trávy a krajina v tomto prekrásnom obale pripomína rozprávku. Príroda potrebuje také premeny, no mrazivé dni a najmä noci však boli kruté pre voľne žijúcu zver. Poľovník, viac ako inokedy, myslí na to, čo sa deje v revíri!
Ako znáša zver drsné podmienky?

Našla si srnčia i jelenia zver cestu
k snehom zapadnutému kŕmidlu?
Sú zásoby dostatočné? Netrpí zver
hladom? Na rozdiel od ostatných,
poľovník nemôže len prejaviť súcit s osudom zveri v tuhej zime,
ale musí konať. Vie čo je jeho po-

vinnosť! Nedbá na mráz ani sneh,
ale vyberie sa do revíru. Neurobí
to za nás nikto iný, lebo starostlivosť o voľne žijúcu zver v revíri,
o ktorom hovoríme, že je „náš“, je
v zimnou období našou prvoradou
povinnosťou, aby sme z časti zabránili úhynom.
Pre poľovníckeho hospodára, a napokon i každého poľovníka, je veľmi cenné ak sa mu podarí
nájsť zhody parožia, lebo s príchodom februára až do apríla jelene
zhadzujú svoju ,,korunu“. Samotné zbavovanie sa tejto ich typickej

ozdoby je spojené so zložitým fyziologickým procesom, ktorý súvisí s rastovým hormónom. Najsilnejšie pôsobí od marca do júla,
kedy parožie rastie. Zhodné parožie bolo oddávna predmetom záujmu poľovníkov, ktorí získavajú
cenné informácie o populácií v revíri, ich počte a vekovej štruktúre,
ďalej zoológov, ale aj tých, ktorí ho
dokážu zužitkovať a vyrobiť z neho rôzne predmety. Najčastejšie
môžeme u nás zbadať líšky, ktoré
považujeme za sanitára a lovca redukujúceho stavy hlodavcov!

Poľovníci sa
zabávali
Poľovnícky ples, ktorý sa u nás
uskutočnil 23. 2. 2019 sa stal už
tradíciou.
Je príležitosťou stretnúť sa
s priateľmi vo sviatočnom, poľovníckymi trofejami vyzdobenom
prostredí s ponukou dobrej zábavy a chutného poľovníckeho jedla.
Svojou prítomnosťou prejavujeme

svoju príslušnosť a dobrý vzťah
k poľovníctvu, ktoré pri ochrane prírody plní svoju významnú
funkciu!
Ďakujeme všetkým zúčastneným a ďakujeme všetkým ŠTEDRÝM SPONZOROM!
LOVU A LESU ZDAR!
Poľovnícke združenie Sihelné

Záujmy

Sihelník 1
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Prechod Sihelnianskym chotárom
Sobota. 9. 2. 2019. Voľný deň.
Už štvrtýkrát
si športuchtiví nadšenci užili
zimné počasie
v dobrej partii, ktorá sa zišla
pred materskou školou.

Po zaregistrovaní sa všetci vybrali na trať po chotároch Sihelného, ktorá mala 15 km. Počasie bolo
trošku veterné, ale prechod zvládli všetci. V jedálni mali pripravenú
chutnú kapustnicu na posilnenie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridali a rozširujú myšlienku Paulíny
Fernezovej. Budúci rok bude piaty
ročník prechodu 8. 2. 2020. Treba
kúpiť bežky, pridať sa a urobiť niečo pre seba.
Ľ. Nováková
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Halový turnaj o pohár obce
Sihelné, 9. ročník
Koniec roka,
ako je už tradíciou,
bol v znamení futbalového
turnaja.
Pod záštitou starostu obce
sa v dňoch
29. – 30. decembra 2018
odohral 9. ročník
Halového turnaja o pohár obce
Sihelné.

O vysokej kvalite a rastúcom
záujme svedčí fakt, že sa do turnaja prihlásil rekordný počet tímov. Až 13 mužstiev bojovalo
v prvý hrací deň o postup do nedeľných play-off zápasov.
Hneď počas prvého dňa videli
diváci množstvo kvalitných duelov, v ktorých padlo úctyhodných
172 gólov. Najlepšiu pozíciu po pr-

vom hracom dni mali tímy Chudják team a Patrioti, avšak rozhodujúci deň patril iným družstvám.
Vo veľmi vyrovnaných stretnutiach rozhodovali často maličkosti. Výborný dojem na turnaji zanechali Patrioti, ktorých zastavili
až neúspešné semifinálové penalty a po následnej výhre s Bombardérmi sa museli uspokojiť „iba“
s bronzovými medailami.

Vo finálovom dueli si zmerali sily skúsení „matadori“, Majstri, ktorých vyzvali v boji o celkový triumf mladíci s príznačným názvom Juniori. Zápas bol
ozdobou celého turnaja, nakoniec však Majstri ukázali svoju
silu a skúsenosti a zaslúžene sa
po dvoch rokoch opäť tešili z celkového prvenstva.

Čo nás čaká?

Je potešujúce, že turnaj si neustále udržuje vysokú úroveň
organizácie a veríme, že sa opäť
stretneme na konci tohto roka,
kedy je v pláne jubilejný 10. ročník halového futbalového turnaja.
Ondrej Volek

Podnikatelia,
živnostníci,
spoluobčania!

OZ NAM
Prispievať do Sihelníka môže
každý občan.
Príspevky prosíme zasielať na adresu: lubkan@centrum.sk.
Ďalšie číslo budeme pripravovať
pred odpustom. Tešíme sa na Vaše
príspevky.

30. 4. 2019 – Stavanie
mája
12. 5 . 2019 – Oslava Dňa
matiek
22. 6. 2019 Jánska vatra
21. 7. 2019 – Slávnosti
pod Pilskom a Babou
horou

» Chcete dať o sebe vedieť ?
» Chcete informovať
o svojich aktivitách?
» Využite bezplatnú «
inzerciu v našich
novinách.
Oznam, inzerát,
treba zaslať na email obce.
Vaše ponuky, inzeráty
budú uverejnené v ďalšom
čísle Sihelníka.

Pozývame všetky ženy a dievčatá
na 2 hodinky kondičného cvičenia!
REGISTRÁCIA A ŠTART:
Predajňa D – šport
Ulica miestneho priemyslu 1248,
Námestovo
VSTUPNÉ: 12 EUR/15 EUR
na mieste
KEDY? 25. apríl 2019
Zaregistruj sa, aby ti nič neušlo, pretože Urban Training prichádza do Tvojho mesta!
URBAN TRAINING SVK
je spoločenská športová udalosť
na ktorej zažiješ veľa zábavy! Bez
ohľadu na Tvoju kondičku a veľkosť, priestor je pre každú. Pridaj
sa k nám! Zober so sebou najlep-

šie kamošky a navštívte spolu Vaše vlastné ihrisko – Vaše mesto!
Hlavný program:
16:15 – Vitajte!
16:15 – 17:00 – registrácia v predajni D-ŠPORT
17:00 – 19:00 – URBAN TRAINING
19:00 – Ukončenie tréningu
Čo Ťa čaká?
• 120 min intenzívneho cvičenia
pod dohľadom skúsených lektoriek (tréning je navrhnutý tak, aby
ho zvládla každá)
• Tréning je rozdelený do niekoľkých skupín, ktoré sa postupne

striedajú na jednotlivých posilňovacích stanovištiach
• Všetky prihlásené účastníčky
dostanú funkčné tričko Kari Traa
v hodnote 40 EUR
• Jedinečná možnosť kúpy oblečenia Kari Traa za exkluzívne ceny priamo na mieste, v predajni D-ŠPORT!
• Súťaž o skvelé ceny!
Všetko v cene vstupného
– 12 EUR!
Čo si vziať so sebou?
Športové oblečenie, dobrú náladu
a chuť zašportovať si.
Počasie je ťažké predpovedať, ob-

lečte sa podľa poveternostných
podmienok a krásne tričko, ktoré
dostanete na mieste, si všetky dáme na seba.
Možnosť prezlečenia sa a úschovy vecí na mieste je zabezpečená.
Tešíme sa na Vás!
D. Chudiaková
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ÚVODNÍK
Vajce od nepamäti predstavovalo životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť, návrat jari a vďaka škrupinke i pocit bezpečia. Pretože vajíčko obsahuje zárodok života,
bolo v mnohých kultúrach
symbolom plodnosti, života
a vzkriesenia. V kresťanstve
sa vajce považuje ako symbol
zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol
nesmrteľnosti, ale aj prepojenie Starého a Nového zákona. V súvislosti s ľudovou tradíciou sa vytvoril zvyk maľovať a zdobiť vajíčka rôznymi
farbami. Vyskúšali si to aj naši
žiaci. Tí však namiesto maľovania zvolili svojské techniky.
Po dlhej zime využili dary prírody a vyplatilo sa. Tadeáš Piták vyzdobil vajíčka machom,
bahniatkami, tŕstím a získal
špeciálne ocenenia v regionálnej súťaži. Blahoželáme!
Takže taká milá správička na
úvod. Ďalšie milé zaujímavos-

ti zo života v našej škole sa dozviete, keď si prečítate nasledujúce strany nášho školského časopisu. Prinášame vám tradičné rubriky, na ktoré ste zvyknutí i novinky, ktoré sa v škole
udiali. Spestrením budú určite
i výtvarné práce našich žiakov,
osemsmerovka a tajnička. Veríme, že vám náš Úsmev vyčarí na
tvárach úsmev.
S pozdravom šéfredaktorka
Emma Kutláková
usmevczs@gmail.com
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Školský spravodaj
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Choď za svojím vzorom
V decembri sme v našej škole odštartovali projekt, počas ktorého žiaci spoznávajú zaujímavé
osobnosti našej nie tak dávnej
histórie.
Ľudí, čo sa svojimi činmi sta‑
li blahoslavenými, čo nám svo‑
jím životom hovoria o pravých
hodnotách. V decembri sme spo‑

znali čnostný život Anky Kolesá‑
rovej, ku ktorému sa počas pr‑
vých troch mesiacov nového ro‑
ka pridali ďalšie životopisy bla‑
hoslavených Slovákov. Pred‑
nášky o ich živote si pre nás kaž‑
dý mesiac pripravoval náš rodák
don Jožko Luscoň. „Určite kaž‑
dý z vás pozná reláciu Najväčší
Slovák. Mons. Haľko sa vyjadril,

Don Jožko Luscoň na besede o sestre Zdenke
že najväčším Slovákom je ten člo‑
vek, ktorý svoj život obetuje za ľu‑
dí, národ,“ takto začal Jožko v ja‑
nuári prvú besedu o Titusovi Ze‑
manovi. Takým velikánom bol aj
bl. Ján Vojtaššák či Zdenka Sche‑
lingová, o ktorých rozprával po‑
čas nasledujúcich mesiacov. Žia‑
ci si počas besied mohli zasúťa‑
žiť a vyhrať milé ceny a samozrej‑
me sa zapojiť do veľkého projek‑
O Titusovi Zemanovi

tu, ktorý pripravila pani riaditeľ‑
ka. Ten spočíva v tom, že odpove‑
dajú na vopred pripravené otázky
o osobnostiach. Či sa však do sú‑
ťaže zapoja alebo nie, dôležité je,
že majú možnosť si počas týchto
zaujímavých stretnutí uvedomiť,
aký život má zmysel, čo sú pravé
hodnoty a aké vzory si vybrať, aby
náš život bol zmysluplný.
Emma Kutláková, 8. B

Kto boli
Titus Zeman,
Ján Vojtaššák,
Zdenka Schelingová

Simona Grižáková, Bianka Vonšáková, Barbora Vorčáková (8. B)

Blahoslavený Titus Zeman bol
slovenský rímskokatolícky
kňaz, salezián.

Adrián a Blažej 6. B

Prvé rehoľné sľuby v reholi sa‑
leziánov zložil Titus Zeman 6. au‑
gusta 1932, večné sľuby 7. marca
1938. Po štúdiách teológie v Ríme
a v Chieri pri Turíne bol 23. aprí‑
la 1940 v Bazilike Márie Pomoc‑

nice v Turíne vysvätený za kňa‑
za. Vysviacku prijal z rúk kardi‑
nála Maurilia Fossatiho. V nasle‑
dujúcich desiatich rokoch bol kap‑
lánom, katechétom a školským
poradcom, vyučoval aj chémiu.
Začiatkom 50. rokov 20. storo‑
čia, v čase prenasledovania cirkvi
komunistickým režimom v Čes‑
ko‑Slovensku, dvakrát úspešne
previedol skupinu bohoslovcov
cez štátne hranice do Talianska,
aby tam mohli doštudovať kňaz‑
stvo. Tretí pokus bol neúspešný.
Titusa zatkli a odsúdili na 25 ro‑
kov väzenia. Vo väzení ho muči‑
li a ponižovali, a to zanechalo ná‑
sledky na jeho zdraví. Po 13 ro‑
koch ho podmienečne prepusti‑
li, bol však stále sledovaný. Nako‑
niec zomrel na následky mučenia
vo väzení. Dňa 26. februára 2010
sa v Bratislave začal proces bla‑
horečenia Titusa Zemana. Dňa
27. februára 2017 pápež František
schválil dekrét o jeho mučeníctve
a tým blahorečenie umožnil. Vy‑
hlásený za blahoslaveného bol 30.
septembra 2017.
Eva Perveková, 6. A
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Zdenka Schelingová
Blahoslavená Zdenka Schelingová sa narodila 24. decembra 1916
v Krivej a zomrela 31. júla 1955 v Trnave. Bola rehoľníčkou rádu Milosrdných sestier Svätého kríža a obeť prenasledovania katolíckej cirkvi.
Pochádzala z jedenástich detí.
V rokoch 1933 – 1935 absolvovala
zdravotnú školu. Dňa 6. júla 1931
nastúpila do kláštora Milosrdných
sestier Svätého kríža do Podunaj‑
ských Biskupíc ako kandidátka.
Do noviciátu vstúpila 28. januára

1936 a prijala rehoľné meno sestra
Zdenka. 30. januára 1937 zložila
prvé rehoľné sľuby. V rokoch 1937
– 1940 pracovala v Štátnej nemoc‑
nici v Bratislave na internom od‑
delení. Potom pracovala do ro‑
ku 1942 ako ošetrovateľka v Hu‑

mennom, a nako‑
niec do roku 1952,
znova v Bratisla‑
ve ako laborantka
na röntgenologic‑
kom oddelení.
Začiatkom ro‑
ka 1952 pomoh‑
la k úteku kňazo‑
vi Štefanovi Koš‑
tialovi a trom bo‑
hoslovcom, ktorí
boli väznení. Po‑
darilo sa jej to tak,
že strážnikovi na‑
miešala do pohára
s čajom uspávací
prostriedok. Mo‑
tívom jej činu boli
slová dozorcu, že
kňaza spolu s os‑
tatnými odvezú do Ruska a tam
ich popravia. 29. februára 1952 ju
zatkla štátna bezpečnosť a po nie‑
koľkomesačnom vyšetrovaní, kto‑
ré bolo sprevádzané mučením, bo‑
la postavená pred súd, ktorý ju
17. júna 1952 odsúdil za velezra‑
du na 12 rokov väzenia a 10 rokov
straty občianskych práv.

Ján Vojtaššák

Prešla niekoľkými väzeniami,
bola vo vyšetrovacej väzbe v jus‑
tičnom paláci v Bratislave, vo vä‑
zeniach v Rimavskej Sobote, Par‑
dubiciach, v Brne a vo väzenskej
nemocnici na Pankráci v Prahe.

Svoju prvú svätú omšu slú‑
žil v rodnej obci Zákamenné 7. jú‑
la 1901.Počas nasledujúcich de‑
siatich rokoch pôsobil Ján Vojta‑
ššák ako kaplán v obciach Kvača‑
ny, Vyšná Zubrica, Bijacovce, Pod‑
vlk, Zubrohlava, Ústie nad Ora‑

vou, Tvrdošín a nakoniec v ob‑
ci Veličná. Stal sa rektorom spiš‑
ského bohosloveckého seminá‑
ra a riaditeľom biskupskej kan‑
celárie. O necelé dva roky sa stá‑
va prvým slovenským biskupom
na Spiši. Takmer okamžite začína
čeliť jestvujúcim problémom. Há‑
jiť cirkev, najmä pred politickými
a ateistickými tlakmi, nebolo v tej
dobe ľahké. Krátko po oslobode‑
ní Slovenska v roku 1945 sa dostal
do väzenia. Strávil tu sedem mesia‑
cov. V roku 1950 bol Ján Vojtaššák

Katarína Bieláková 6. B

Narodil sa 14. 11. 1877 v Zákamennom do rodiny s dovedna
jedenástimi deťmi. Už v ranom
detstve ho formovala kresťansky
vedená rodina ako aj hornooravský kraj. Preto niet pochýb, že
práve táto skutočnosť ho neskôr
viedla k povolaniu kňaza.

Pripomenuli sme si
Deň počatého dieťaťa
Deň počatého dieťaťa je medzinárodný deň spomienky na všetky
nenarodené ľudské bytosti. Po celom svete si ho pripomíname
25. marca.
Jeho ustanovenie vychádzalo
z podnetu pápeža Jána Pavla II.
v zhode so slávením sviatku Zves‑
tovania Pána. Tento deň osla‑
vy ľudskej dôstojnosti a úžasné‑
ho sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa,
ktoré sa má narodiť, sme oslávili
aj v našej škole. Žiačky zo Zdra‑
votníckeho krúžku nám po vysie‑

laní v školskom rozhlase počas
veľkej prestávky rozdávali biele
stužky, ktoré sú symbolom toh‑
to dňa.
Deň 25. marec je aj deň spo‑
mienky na milióny nenarodených
detí, ktorých životy boli ukončené
násilím umelého potratu.
Zuzana Vonšáková, 6. A
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Väzenie a mučenie podlomilo jej
zdravie natoľko, že 16. apríla 1955
musela byť podmienečne prepus‑
tená na slobodu z pražskej väzni‑
ce. 19. apríla 1955 bola prijatá ako
pacientka do trnavskej nemoc‑
nice, kde aj zomrela na následky
mučenia.
Ján Sokol dňa 18. septembra
2000 otvoril diecézny proces bla‑
horečenia a 14. septembra 2003 ju
pápež Ján Pavol II. vyhlásil za bla‑
hoslavenú.
Terézia Batešková, 6. A
opäť zatknutý a následne uväzne‑
ný na 24 rokov. V tom čase mal 72
rokov. Prešiel celým radom najťaž‑
ších väzníc a podrobil sa množstvu
vyšetrovaní. V roku 1963 ho pod‑
mienečne prepustili. Na krátky čas
sa zdržal na fare v Oravskej Lesnej
u svojho synovca Tomáša Vojtaššá‑
ka. Následne bol prinútený zo Slo‑
venska odísť. 4. augusta 1965 vo
veku 88 zomiera v Říčanoch. Po‑
chovaný je Zákamennom.
Vanesa Kekeláková, 6. A
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Naši malí prváci s pani riaditeľkou a triednymi pani učiteľkami.
Vzadu deviataci, ktorí pripravovali program.

Prvácka pasovačka
Stalo sa tradíciou, že počas školského odpustu, 25. 1., deviataci slávnostne privítajú na našej škole prvákov a pasujú ich za riadnych členov školy.
Aj tento rok si deviataci pripra‑
vili program, ktorým chceli pod‑
poriť vedomosti prváčikov a mo‑
tivovať ich k ďalším úspechom
a učeniu sa. Vyobliekaní do kro‑
jov a so spevom goralských piesní
ich trpezlivo povzbudzovali v po‑

znávaní písmen, rátaní príkladov,
speve a recitovaní.
Na záver si všetci spoločne za‑
spievali a užili si pohostenie, ktoré
pre nich pripravili prvácke triedne
pani učiteľky.

Pani učiteľky si však pre svojich
žiakov pripravili ešte jednu zau‑
jímavosť. Deti podnietili k tomu,
aby si vyrobili vlastnú knihu. Kaž‑
dý žiačik na titulnú stranu napísal
svoje meno a nakreslil sa. Strany
v knihe tvoria ich ukážky z písa‑
nia, počítania a fotka z ich paso‑
vania.
Tieto milé knižôčky z 1. trie‑
dy im vyučujúce odložia a dajú,
až keď budú odchádzať z deviat‑

ky. Milá spomienka, čo po‑
viete?
Diana Kutláková, 9. A

Písmenkáči z 1. A a 1. B

Alžbeta

Barborka

Jurko

Magdalénka

Sofia

Peter

Silvia

Educate Slovakia
Do projektu Educate Slovakia sa v tomto školskom roku naša škola zapojila po prvýkrát a hneď si ho žiaci obľúbili. Projekt je zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho
vzdelávacieho programu.
Ten zabezpečovali dve indo‑
nézske študentky študujúce me‑

dzinárodne vzťahy na UMB
v Banskej Bystrici. Počas dvoch

posledných januárových týždňov
prichádzali k našim žiakom z 2.
stupňa a viedli s nimi prednášky
a interaktívne workshopy, ktoré
za aktívneho používania anglic‑
kého jazyka rozvíjali našu seba‑
reflexiu, zodpovednosť a toleran‑
ciu k rozmanitosti.
Spoznali sme tak ich kraji‑
nu, zvyky, kultúru… Veľmi dobre
rozprávali po anglicky a boli pria‑

teľské, preto sme sa ani my nebáli
s nimi konverzovať a pochváliť sa
zaujímavosťami Slovenska, Ora‑
vy a nášho Sihelného.
Dokonca sa nám podarilo nau‑
čiť ich niekoľko slovenských slo‑
víčok. A to je práve výhoda ta‑
kýchto projektov. Bez toho, aby
sme si uvedomovali, že sa učíme,
učíme seba i druhých.
Diana Kutláková, 9. A
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Absolútnym víťazom sa stala pani učiteľka

Škôlkari z 9.B
Fašiangy sa aj v tomto školskom
roku niesli v znamení zábavy
a karnevalu.
Naši žiaci si ich užili tesne pred
jarnými prázdninami na Biblic‑
kom karnevale, 28. februára. Zá‑
bava bola o to väčšia, že sa žiaci
mohli uliať z vyučovania. Karne‑
val sa totiž konal počas vyučova‑
nia. Na druhej vyučovacej hodine
nám fašiangovú atmosféru vytvo‑
ril sprievod masiek z 8. A. Tí spe‑
vom a vystrájaním pozývali všet‑
kých na karneval. Tretiu a štvrtú
vyučovaciu hodinu sa v maskách

predstavili žiaci 1. stupňa. Na ďal‑
ších hodinách sa pridali žiaci 2.
stupňa. Úspech zožali kolektívne
masky i jednotlivci. Najlepšie ná‑
pady a originalita boli aj odmenené
vecnými cenami. Medzi topky ko‑
lektívnych masiek patrili deviata‑
ci s maskou Škôlkari, ktorí sa sta‑
rali aj o program, či ôsmaci prezle‑
čení za postavy z knihy Malý princ.
Masky jednotlivcov sa tiež nenecha‑
li zahanbiť. Bodoval kominár, Anka
Kolesárová, Mojžiš, no absolútnym
víťazom bola maska pani učiteľky,
ktorú verne predstavil Oliver Sune‑
ga zo 6. A Diana Kutláková, 9. A

Oliver sa prezliekol za pani učiteľku a zvíťazil.
Pozrite ako mu to pristane, pani učiteľka medzi pani učiteľkami

Nebeská brána 6. B
búka a jeho partnerka sa záhadne
prezliekala do rôznych šiat.
Na záver nechýbali obrov‑
ské bubliny, do ktorých sa mohli
schovať aj tí najmenší. To všet‑
ko vyvolalo u detí radosť, smiech
a zábavu.
Ešte dlho po predstavení
si deti rozprávali a dohadova‑
li sa, ako asi jednotlivé triky vznikli.
Vanesa Kekeláková, 6. A

V cirkuse

Máša a medveď

Z  našej telocvične
sa 22. marca stala
cirkusová manéž.
Aj keď sú pre cirkus
typické
cvičené
zvieratá ako tigre
a slony, k nám
zavítali za zvieratá
prezlečení herci.
Zebra
uvádzala
predstavenia a med‑
veď šantil s Mašou. Tí
vyvolali u detí najväč‑
šiu radosť. Najmladší
člen cirkusu, žonglér
Juraj, všetkým uká‑
zal, ako obratne vie
narábať s palička‑
mi, kruhmi a lopta‑
mi. Klaun zas šikovne
vyberal kadečo z klo‑

SMS » Starý Mobil
» Se m «
Slovnou hračkou SMS alebo
Starý Mobil Sem chceli organizátori Recyklohier prilákať
deti do projektu, ktorý ich má
naučiť nielen enviromentálne
myslieť ale aj podporiť ich súťaživosť.
Našim žiakom sa podarilo vy‑
zbierať spolu 144 mobilov.
Najviac mobilov 45 kusov
odovzdal Peter Perveka z 8. A,
Ester Pitáková z 5. A odovzdala

36 mobilov a tretí bol Kristián
Kolčák z 8. B,ktorý odovzdal 10
mobilov. Peter Perveka sa zara‑
dil medzi 50 najlepších žiakov,
ktorí odovzdali najviac mobi‑
lov a vyhral tablet. Srdečne mu
blahoželáme. Odmenu tiež zís‑
kala Ester a Kristián.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili, pretože takýmito skut‑
kami pomáhame životnému pro‑
strediu, teda sebe samým a robí‑
me tak správnu vec.
Tamara Vronková, 6. A
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EKO

1. apríl
Aj keď je už po desaťročia
1. apríl spájaný so žartmi, vtipmi
a inými srandičkami, v kalendári je zaznamenaný aj ako Svetový deň vtáctva. Súťažou a vysielaním v školskom rozhlase sme si
ho pripomenuli aj my.
Korene tohto dňa siahajú až
do čias rakúsko-uhorskej monar‑
chie. Založil ju slovenský príro‑
dovedec Oto Hermann, ktorý sa
narodil, žil a pôsobil v Brezne.
Sviatok sa traduje od roku 1900.
Tento dátum nie je náhodný.
Spája sa práve s príletmi sťahova‑
vých vtákov. Podľa ornitológov je
apríl mesiacom, kedy k nám pri‑
letí najviac vtákov, odhaduje sa až
30 miliónov. Sú to poslovia jari.
Väčšina vtákov prilieta do našich
končín z Afriky, menej z Ázie.
Vtáky sú najpohyblivejšie su‑
chozemské tvory. Ich migrácia je

Žiaci v súťažnom kvíze spoznávali tieto vtáčiky
jedným z najpozo‑
ruhodnejších feno‑
ménov živej prírody.
Existuje vyše 9 600
druhov.
Takmer
1 300 druhom žijú‑

cim na našej pla‑
néte hrozí vyhy‑
nutie. Na Sloven‑
sku je ohrozených
okolo sto druhov.
To, ako pozná‑
me naše spevavce
sme si mohli ove‑
riť v kvíze, ktorý
si pre nás pripra‑
vila pani učiteľka
Rusinová. Zapojilo sa naozaj veľa
žiakov. Z I. stupňa sa víťazkou sta‑
la Alžbetka Vojtašáková z 1. A a z II.
stupňa si ceny odniesli Adrián Gro‑
barčík a Jaro Grobarčík zo 6. B.
Vtáčie zaujímavosti:
• Ľudia si myslia, že vtáky
odlietajú kvôli zime, nie je pravda.
Perie je jedným z najlepších
tepelnoizolantov. Vtáky odlietajú
za potravou, počas zimy ju u nás
nenájdu.
• Vtáky pri návrate domov

Žiakov 1. apríla vítali do školy takto ozdobené dvere

Viktória Skurčáková, 3. A

preletia okolo 6 – 8-tisíc
kilometrov.
• Ich orientačné zmysly by sa dali
prirovnať k najdokonalejšej GPS.
• V noci sa orientujú podľa hviezd,
majú vynikajúcu vizuálnu pamäť.
• Mnohé vtáky sú verné svojim
hniezdiskám, pamätajú si svoj
domov.
• Niektoré vtáky pri migrácii
preletia počas dňa 500
kilometrov.
• Pred hniezdením samce
spevom lákajú samičku.
Tá hodnotí kvalitu spevu.
Podľa toho, aký je hlas energický,
koľko slabík samček používa a ako
dlho spieva, si samička vyberá
partnera.
• Viaceré druhy operencov majú
vysokú inteligenciu. Napríklad
papagáje dokážu hovoriť
na úrovni 4 – 6-ročného dieťaťa.
• Niektoré vtáky sú schopné
poznať aj čísla.
Nina Kolčáková, 6. A

Miloš Gabriel, 3. A
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Voda, voda, vodička
Veru vodička! Bez nej totiž nie možný život. Preto si zaslúži tie najväčšie superlatívy.
My, bezstarostní a veselí žiaci základnej školy, máme pocit, že vody je všade dostatok.
Keď sme smädní alebo špina‑
ví, stačí otočiť vodovodný kohú‑
tik a voda tečie. Preto sa neza‑
mýšľame nad „vodnými“ problé‑
mami celého sveta. No až dvom
tretinám svetovej populácie hro‑
zí v dohľadnej dobe nedosta‑
tok vody, až 700 miliónom oby‑
vateľom planéty hrozí kvôli vode
do roku 2030 vysídlenie z ich pô‑
vodných obydlí a viac ako 700 de‑

tí vo veku do piatich rokov zomie‑
ra každý deň na choroby súvisia‑
ce s nedostatkom zdravotne bez‑
pečnej vody. Celosvetovo jedna
zo štyroch základných škôl nemá
dostatok bezpečnej pitnej vody
a takmer dve tretiny (4 miliardy)
svetovej populácie zažilo nedo‑
statok vody počas najmenej jed‑
ného mesiaca. Aj keď Slovensko
patrí ku krajinám, ktoré majú re‑

Príroda má oproti
nám jednu výhodu
– môže žiť bez nás, no
my bez nej nie
Príroda je veľká krajina zázrakov. V poslednom období je viac a viac
ľudí, ktorí ju ničia. Lenže prírodu treba chrániť. Ľudia si prestali vážiť tento Boží dar a prestali si uvedomovať aj to, že bez prírody človek
neprežije. Všetko je zničené, vyrúbané, ohrozené…
Namiesto zelenej trávy a stro‑
mov je všade asfalt, chodník, be‑
tón, bytovka…
Moje zážitky v prírode s úžas‑
né! Veľmi si vážim všetko, čo v nej
žije. Istý čas som žila v drevenom
domčeku pod Babou horou v obja‑
tí prekrásnych lesov. Skoro každý
deň som skúmala zákutia čarov‑
ného lesa. Spolu s dedkom a naším
psom sme často chodievali na pre‑
chádzky. Boli to iba obyčajné pre‑
chádzky, ale pre mňa to bola ško‑
la života. Vedela som si oddýchnuť,
započúvať sa do spevu vtákov, po‑
cítiť sviežosť studenej rieky, ba do‑
konca vidieť nežné, plaché i mo‑
hutné zvieratá. V tichosti prírody

sa mi dobre rozmýšľalo. Moja my‑
seľ tu bola vždy otvorená a úprim‑
ná. Rozmýšľala som o svojich zá‑
žitkoch, snoch i predstavách. Pre‑
čo je teda táto Bohom stvorená
krása nami ľuďmi tak trestaná?
Nemôžeme bez nej žiť, a predsa si
ju nevážime, predsa ju stále ničí‑
me. Dáva nám všetko a my jej ne‑
dávame nič! Ukazuje sa nám v pl‑
nej kráse a my ju nevnímame.
Dobrý Pán Boh nám dal v príro‑
de všetko a my jej to vraciame iba
zlom. Celé ľudstvo jej ukazuje svo‑
ju silu a „láskavosť“ jej preukazu‑
je stavbami, ničením, devastova‑
ním…
Barbora Vorčáková, 8. B

latívne vody dostatok, nemusí to
tak byť navždy. Vplyvom klimatic‑
kých zmien a bezdôvodnej devas‑
tácie prírody sa však všetko mô‑
že rýchlo zmeniť. Preto sme si 22.
marca pripomenuli Svetový deň
vody. Žiaci sa obliekli „domod‑
ra“, pripomenuli si, ako sa vodou
má šetriť a preverili svoje vedo‑
mosti o vode v súťažnom kvíze.
Najúspešnejší boli piataci: Jan‑

ka Chudiaková, Robko Pienčak
a Patrik Gura. A čo na záver? Slo‑
vá zo školského rozhlasu: „Počúvajme vodu, keď nám hovorí – som
mocná, som tu od vekov, vo mne si
sa zrodil, sprevádzam ťa celým životom. Buď múdry a rešpektuj ma,
naše priateľstvo ti prinesie zdravie a silu, so mnou spoznáš krásu
a šťastie!“
Simona Záhumenská, 6. A

Jar
Prvý kvietok na nás už pozerá,
veselo žmurká z pod snehu.
Chlapček sa už vonku hrá,
užíva si slniečkovú nehu.
Po dlhej zime konečne
prišla k nám vytúžená jar,
žiaria už lúče slnečné,
Boh nám poslal vzácny dar.
Roztopil sa snehuliak,
je z neho veľká mláka.
Skočil do nej Fero žiak,
voda ho veľmi láka.
Tamara Vronková,
Nina Kolčáková 6. A (ilustrácia)
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Anketôčka otvor očká …

Aké sú obľúbené kvety našich učiteliek
Prichádza jar a s ňou aj jarné kvietky. Po dlhej zime plnej snehu konečne vidíme prvé snežienky, podbeľ,
prvosienky a môžeme sa nadýchnuť vône jarnej prírody. Ľudia sa vyberajú na jarné prechádzky, z ktorých si domov prinášajú voňavé kytičky. Mnohí prvé kvietky zbierajú na voňavý liečivý čajík. V každom
prípade kvet vždy vyčarí na ľudskej tvári aspoň malý úsmev, potešenie. Niekto ich obľubuje pre vzhľad,
iný pre uspokojenie.
Dňa 7. apríla naši učitelia oslá‑
vili svoj sviatok – Deň kres‑
ťanských učiteľov, kto‑
rého patrónom je Ján de la Sal‑
le. Mnohí si od žiakov odnášali
domov malú pozornosť za svoju
obetavú prácu – kvetinku.
Opýtali sme sa ich preto, či
majú kvietky radi a ktoré sú ich
najobľúbenejšie. Tí, ktorí na ich
sviatok zabudli, môžu sa inšpi‑
rovať našou anketou a potešiť ich
v najbližšej dobe či na konci škol‑
ského roka. Kvety majú totiž ra‑
dy všetky pani učiteľky.

• Pani učiteľka Pitáková:
,,Moje obľúbené kvety sú slnečnice, pretože pre mňa predstavujú
energiu.“
• Pani učiteľka Maslaňáková:
„Ja mám najradšej orchidey, lebo
veľmi pekne a dlho kvitnú. Môžem
sa z nich preto dlho tešiť.“
• Pani riaditeľka:
„Ruža je pre mňa najkrajší kvet
nie nadarmo ju volajú kráľovnou
kvetov.“
• Pani učiteľka Kutláková:
„Pre mňa sú najobľúbenejšie tulipány. Najradšej mám žlté a dodávajú mi energiu.“

• Pani učiteľka Kutliaková:
„Ja osobne mám veľmi rada margarétky pre svoj tvar, veľkosť aj
farbu.“
• Pani učiteľka Kakačková:
„Môj najobľúbenejší kvet je určite
ruža. Predstavuje pre mňa vznešenosť a eleganciu.“
• Pani učiteľka Rusinová:
„Ja veľmi obľubujem lopatkovec.  
Kvitne aj v zime, a tak mi celý rok
robí radosť.“
• Pani učiteľka Strišková:
„Moje obľúbené kvety sú tulipány,
pretože kvitnú na jar a ja som sa
na jar narodila.“

Keď prehovoria kvety
Karafiát – pred‑
stavuje pôvab,
odvahu a lásku.
Týmto kvetom
povýšite každé‑
ho obdarované‑
ho.

Ruža – je kráľovnou kvetín. Svo‑
jou majestátnosťou vypovedá
o vrúcnej kráse i láske. Vraj vznik‑
la z morskej vody ako bohyňa
Afrodita.

KEĎ PREHOVORIA
FARBY KVETOV
Žltý kvet – znamená nový život,
manželstvo, je symbolom inte‑
ligencie. Pôsobí rozveseľujúco,
je to symbol vysokej inteligencie
a múdrosti. Ukľudňuje city a emó‑
cie.
Pivónia – v Číne je symbolom do‑
konalej krásy a považuje sa za krá‑
ľovský kvet.

Fialový kvet – vyjadrujú obdiv
a úctu, symbolizuje priateľstvo
a vznešenosť.

Gladioly – sú vyjadrením lásky
na prvý pohľad. Tiež symbolizujú
veľkolepú krásu a silu.

Biely kvet – je znamením nevin‑
nosti a čistoty. Symbolizuje za‑
čiatok alebo koniec niečoho. Roz‑
ptyľuje zlo, túto farbu obľubujú
nekompromisní ľudia. Vyjadruje
vernosť.
Modrý kvet – odbúrava stres ho‑
vorí o vašej dôvere, túžbe a čistote.
Podporuje myslenie. Pôsobí stu‑
deno, ale energicky.

Ľalia – možno ju označiť za sym‑
bol dokonalosti a to v každom
smere. Vypovedá o úcte a ochra‑
ne partnera, vystihuje nevinnosť,
úprimnosť a čistotu.
Margarétka – Tento jednoduchý
lúčny, a predsa krásny kvietok,
symbolizuje húževnatosť, trpezli‑
vosť, vytrvalosť a tichú radosť.

Tulipán – symbol bohatstva a lás‑
ky. Takisto vyjadruje úspech, slá‑
vu, stelesňuje nehu a ideálneho
partnera. Slovko tulipán vznik‑
lo vďaka jednému rakúskemu veľ‑
vyslancovi, ktorý tento kvet opísal
ako prevrátený turban – tulipán.

• Pani učiteľka Nováková:
„Červené ruže sú pre mňa najkrajšie kvietky. Ak nekvitnú ruže,
najkrajší kvet je pre mňa tulipán.“

Červený kvet – je symbolom váš‑
ne, lásky, rozhodnosti, slobody.
Dobíja energiu.
Ružový kvet – je farbou harmó‑
nie, priateľstva a lásky.
Oranžový kvet – dáva najavo dô‑
veru a energiu. Podporuje krea‑
tivitu, vyvoláva radosť a optimiz‑
mus.
Monika
Jurášová,
6. A 
(internet)

Školský spravodaj / Z našej tvorby Sihelník 1 / školský časopis Úsmev

9. strana / 17. 4. 2019

Žiackym perom

„Priatelia sú rodina, ktorú si človek
vyberá sám“
Čo je to priateľstvo? Priateľstvo je blízky vzťah medzi ľuďmi, ktorí si pomáhajú, hovoria spolu o svojich pocitoch a túžbach, udržiavajú tajomstvá, trávia spolu veľa času. Priateľstvo je založené na dôvere.
Dobrému priateľovi sa môžeme zdôveriť aj s tým „najtajnejším“ tajomstvom a vieme, že
ho nikomu neprezradí. Najväčšie sklamanie prichádza, keď
začneme dôverovať falošnému
človeku. Vo falošnom priateľstve si ľudia klamú, nadávajú si,
prezrádzajú tajomstvá a tak sa
vzájomne trápia. Skutočný priateľ zavolá, pretože mu chýbame, falošný len vtedy, keď niečo potrebuje. Falošný priateľ je
horší ako nepriateľ. Nepriateľovi sa vyhýbame, zatiaľ čo priate-

ľovi veríme. Och, vtedy zlomené srdce bolí najviac. Bývame
takí šťastní a zároveň oslepení
naším priateľstvom, že často
prehliadneme masku,
ktorú náš dobrý kamarát nosí na tvári. Koľkokrát človek musí padnúť
„na hubu“, aby sa
konečne naučil odlíšiť pravých kamarátov od tých falošných?
Čo si s falošnými ľuďmi počať? Najlepšie je vyprevadiť ich

zo svojho života a nechať dvere otvorené tým, čo nás podržia v ťažkých chvíľach.
Tým, ktorým budeme
môcť zavolať aj o polnoci, lebo tu budú pre
nás. Tým, ktorí budú voči nám
úprimní. No
oplatí sa čakať? Aj keby to
malo znamenať, že dlhší čas strávime sami, tí praví
ľudia vstúpia do nášho života,
keď bude ten správny čas. Mož-

no už aj prestaneme dúfať, ale
keď to budeme najmenej čakať,
niekto úžasný vyplní prázdnotu nášho srdca a znova namaľuje
úsmev na našu tvár.
Ktosi raz povedal:
„Omnoho lepšia je inteligentná
samota ako hlúpa spoločnosť.“
A je to pravda. V priateľstvách je to niekedy ťažké, ale
stoja za to, pretože po zlom
upršanom období vždy vyjde
slnko. Nikdy predsa neprší navždy…
Miroslava Stašová, 8. B

Mali ste už niekedy
„čierny deň“

Pozeráš sa často na svet
cez „ružové okuliare“

Mali ste už niekedy
„čierny deň“?
Jasné.
V škole som mal v ten deň
sedem hodín.
Dostal som päťku.
Za všetko zlé som mohol IBA JA!
Všetci žalovali na mňa.

Jasné.

T
a
j
n
i
č
k
a

Čas sa vliekol veľmi pomaly.
Padalo mi všetko z rúk.
Nevedel som úlohy.
Nemali sme doma nič sladké.
Nemohol som ísť von.
Nemohol som zaspať.
MUSEL SOM JESŤ!
Marek Kurák, 5. A

Vidím sa ako dokonalá huslistka.
Som naj dcéra a naj sestra.
Mám v izbe dokonalý poriadok.
Som zodpovedná vo všetkom.

SUPER triedu. V triede sú princezné a princovia. Našou kráľovnou je triedna učiteľka. Máme tu veľa dvorných šašov.
A školník je škriatok, ktorý sa
objaví vždy v nesprávnej chvíli.

Celú našu triedu vidím ako

Ester Pitáková, 5. A

1
2
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7
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Môj denný plán

O kom sa hovorí, že má Každý je tvorcom
„modrú krv“
svojho šťastia…
Hovorí sa, že modrú krv majú
šľachtici – králi, kráľovné a ich
potomstvo. Dôvodom toho, že
svoju krv označuj za MODRÚ
je to, že im modré žily presvitali cez kožu. Neboli vystavení
slnku. Ukrývali sa za bránami
svojich hradov a zámkov. Hovorí sa, že kráľovská krv obsahuje
viac medi, a preto sa občas mô-

že zdať, že má modrastý odtieň. Ak by sme aj my chceli
mať modré žily, môžeme. Stačí, ak sa nebudeme vystavovať
slnku a budeme bieli. Lenže
nikto z nás nechce byť zatvorený doma. A tak si vystačíme
s našou červenou krvou. Každý má predsa rád slnko.
Mária Maslaňáková, 5. A

Kam tento svet speje?
Svet v dnešnej dobe sa kazí.
Ľudia si robia, čo chcú. Kupujú
si drahocenné veci, ktoré nepotrebujú. Nechávajú ich na skrinBitky, vojny, nepokoje, násilie. Mali by sme sa viac modliť k Bohu a utiekať sa k Panne
Márii, aby sme sa tomu vyhli,

ke, kde na ne sadá prach, zatiaľ
čo deti v Afrike hladujú a zomierajú od smädu…
Bianka, 7. A
aby medzi nami zavládla láska a mier. Veď Boh nám chce
odpustiť, ale my sami to musíme chcieť.
Viktória, 7. A

Svet je pre nás skúška lásky,
dobroty i sebaovládania. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že
ak robíme zlo, veľmi tým ubližujeme ľuďom, ktorí nás milu-

jú. Predovšetkým svojim rodičom. Svet treba chrániť, žijú v ňom ľudia, ktorých máme radi.
Nikola, 7. A

Čo je šťastie? U každého z nás predstavuje toto obyčajné slovo
niečo iné. Je to čosi pozitívne a zároveň výnimočné. Ako si šťastie
predstavujete vy?
Šťastie je o maličkostiach…
Ak sa dokážeme potešiť, nadchnúť z malých a obyčajných
vecí, tak potom si zaslúžime
aj tie veľké. Preto musíme byť
vždy všímaví a vnímaví k okoliu a ľuďom, s ktorými sme každý deň, aby sme si uvedomili
hodnotu všetkého. Šťastím pre
dieťa je, že má rodinu, ktorá ho
prijíma s láskou a plní mu detské sny. Môže chodiť do školy,
spoznávať nových kamarátov,
tráviť s nimi voľný čas, chodiť
do prírody. Aj keď sa to nezdá
a berie sa to ako samozrejmosť,
ale šťastím je zdravie, pretože
len keď sme zdraví, môžeme si
vychutnávať okamihy každého dňa, chvíle strávené so svojimi blízkymi, rodinné oslavy,
spoločné výlety. Tešiť sa z toho, že ráno nás zobúdza slnko do nového dňa. Počujeme
trilkovanie vtákov a bzučanie
hmyzu. Môžeme vnímať kolo-

beh prírody, pučanie stromov,
kvitnutie snežienok, cítiť prebúdzanie nového života. Šťastím je mať otvorené oči, aby
sme videli svet vôkol nás, jeho krásu. Ale nie len to, vidieť
aj ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
Niekedy stačí málo – len milé
slovo, pozdrav, úsmev. Ľudia
sa zháňajú za majetkami, bohatstvom, materiálnymi vecami. Myslia si, že ak toto všetko
vlastnia, budú spokojní a šťastní. Je to naozaj tak? Na určitú
chvíľu možno áno, ale postupne zistia, že skutočné šťastie sa
chytiť nedá, spočíva v našom
vnútri, v našom srdci.
A preto je dôležité, aby sme
pocit šťastia a spokojnosti, ktorý v sebe objavíme, rozdávali
ďalej. Aby sme boli darom pre
druhého…
Sofia Teleláková, 8. B

Školský spravodaj

11. strana / 17. 4. 2019

Sihelník 1 / školský časopis Úsmev
Pane, chválim Ťa
Dnes chválu, Pane, vzdať Ti chcem,
za našu Zem guľatú.
Za tmavú noc i biely deň,
oblohu slnkom zaliatu.
Dnes chválu, Pane, vzdať Ti chcem,
za hory, lesy, potoky,
že prechádzať sa po nich smiem,
sú odrazom Tvojej dobroty.
Dnes chválu, Pane, vzdať Ti chcem,
za zvieratá neba i zeme,
čo rozveseľujú náš deň,
stvoril si ich pre nás, vieme.
Dnes chválu, Pane, vzdať Ti chcem,
za dve sestry, ocka, mamu.
Každá bolesť pri nich, viem,
premení sa v radosť samú.

Viktória Maslaňáková, 3. A

Čo sa stane, keď si
pomýlite písmenko

Dnes chválu, Pane, vzdať Ti chcem,
že ruky, nohy zdravé mám.
Že vidím, spievam, počujem,
za to Ti navždy svoje srdce dám.

Olympiáda zo slovenského jazyka sa považuje za jednu
z najťažších olympiád. Ja som mala možnosť zúčastniť sa
jej. Po víťazstve v školskom kole som postúpila na okresné
kolo do Námestova. Začalo sa veľké opakovanie a pravidelné doučovania s pani učiteľkou Kutlákovou.
Olympiáda má vždy tri čas‑
ti. Prvú tvorí test, druhú pre‑
štylizovanie textu podľa za‑
dania a tretiu rečnícky prího‑
vor. Testy mi išli celkom dob‑
re, s rétorikou som mala tiež
skúsenosti zo súťaží Štúrov
Zvolen a najväčšou morou pre
mňa i pani učiteľku bolo pre‑
štylizovanie textu. Vždy mi
unikla pointa, základné fakty
alebo som urobila iný slohový
útvar, ako bolo treba. No pani
učiteľka to so mnou nevzdáva‑
la a viac ako mesiac sme spolu
s textami bojovali a bojovali.
Prišiel deň D. S obavami no
s myšlienkou, že som do prí‑
pravy dala všetko, som sa za‑
hryzla do prvej časti‑testu. Ne‑
zdal sa mi taký ťažký, zo svo‑
jich odpovedí som mala dob‑
rý pocit. No a teraz druhá
časť, pre mňa najťažšia. Uve‑
domiť si, aký útvar mám vy‑
tvoriť, ktoré znaky má, ktoré
slová sú kľúčové, čo je dôleži‑
té a čo nie…
„Síce som to dala, no ne‑
viem, neviem…,“ v mysli mi be‑
hali zmiešané pocity a neveri‑
la som si.
Tretej časti som sa bála naj‑
menej. A práve tu narazila ko‑
sa na kameň. Téma sa mi cel‑
kom pozdávala. Rýchlo som si
pripravila prejav a hybaj pred
porotu. Rozprávam a rozprá‑
vam a porotcovia sa len divne

na seba navzájom a strieda‑
vo na mňa pozerajú. Nechá‑
pala som, no ja som odchá‑
dzala sama so sebou spokoj‑
ná. Všetko som ale pochopi‑
la pri vyhodnotení.
V teste som stratila len
pár bodov. Pretransformova‑
nie textu, úlohy, ktorej som
sa najviac bála, som vytvori‑
la jediná výborne. Moju prá‑
cu čítali ako vzorovú. A tre‑
tia úloha, rečnícky prejav?
Tak a teraz som pochopila,
prečo sa porotcovia tak div‑
ne tvárili. Namiesto slova vý‑
stavy som prečítala výstavby,
a tak som robila príhovor pre
starkých, v ktorom som neo‑
tvárala výstavu ale výstavbu
budov. Jedno písmenko. Jed‑
no písmenko, ktoré sa mi tak
nejako pri čítaní zamiešalo
a víťazstvo bolo fuč. Skonči‑
la som štvrtá, no poučená, že
čítať treba pozorne. A s tou‑
to myšlienkou som vchádza‑
la do dverí aj na Testovanie 9
a vyplatilo sa. Pretože tu už
pozorné čítanie rozhoduje
o našej budúcnosti, o stred‑
nej škole, na ktorej budeme
študovať. A čo bežný život,
čo sa stane, keď si zle prečí‑
tate zmluvu, návod, pokyny?
Preto aj v jazyku platí dva‑
krát meraj, raz strihaj.
Kristína Kuráková, 9. A

Karin Stašová, 6. B

Agátka Bjeláková, 3. A
Oslava Tvorcu
Ďakujem ti, Bože, za to, že dýchať smiem,
za to, že písať a čítať plynulo viem.
Za ľudí, čo veľmi milujem,
za veci, čo mám Ti ďakujem.
Ďakujem za mamu, ktorá pri mne stojí,
keď som chorá, vždy sa o mňa bojí.
Ďakujem aj za to, že pečie, varí,
že mi desiatu do školy rada spraví.
Otecko je stolár, vždy chváli Teba,
hovorí nám, že aj vo viere rásť treba.
Ďakujem Ti za môjho otca,
veď on je môjho srdca vodca.
Ďakujem za Mateja, to je môj mladší brat,
nudu mi zaženie, keď sa ideme spolu hrať.
Ďakujem za moju staršiu sestru Táničku,
pred spaním sa s ňou modlím modlitbičku.
Marika Rusnáková, 6. B
Stvoriteľ sveta
Bože, ty si stvoril okolo nás všetko,
oblohu, zem, trávu i zvieratko.
Chcem Ti za to vďaku vzdať,
Mať Ťa v láske a uctievať.
Ďakujem za vodu, zdroj života,
že každým dňom čaká nás novota.
Vďaka za sestry, bratov,
rodinu, učiteľky, kamarátov.
Vďaka za teplý oheň i zimný ľad,
slnko i dážď vďaka Tebe môžeme mať.
Z ničoho si stvoril niečo,
to pre nás, my vieme prečo.

Damián Odumorek, 3. A

Keď dobré i ťažké chvíľky mám,
k Tebe sa utiekam.
Ty nás vždy utíšiš, pomôžeš nám,
vďaka za Tvoju lásku, čo dostávam.
Preto Ti, Bože, sľubujem,
že len dobro konať budem.
Ťažké to je však niekedy,
No zvládnem to, keď budeš pri mne Ty.
Kristína Pindjáková, 6. B
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Naše naj …

Každý dobrý skutok je veľký čin
Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu

Ubehol takmer rok, čo sa neďaleko našej školy, vedľa autobusovej zastávky, rozliehal plač a krik. To preto, že sa tam stala nehoda.
Je jasné, že s príchodom jari
všetci vyberú bicykle, koliesko‑
vé korčule a vybehnú medzi tep‑

lé slnečné lúče. Tak to urobili aj
dvaja chlapci. Posadili sa na bi‑
cykel a… A ich jazda aj napriek

Karol Vonšák pri preberaní ceny v projekte Detský čin roka
hrozivo vyzerajúcemu pádu
a plaču dopadla dobre vďaka du‑
chaprítomnosti Kaja, bývalého
deviataka. Jeho spolužiaci z 9. B
neváhali a o jeho dobrom skut‑
ku napísali do projektu Detský
čin roka. Tento projekt motivu‑
je ku konaniu dobrých skutkov
a pomáha tak deťom a budúcim
dospelým zorientovať sa v hod‑
notách. Dáva im šancu pochopiť
cez skutočné príbehy, čo je dob‑
ré a čo zlé. Kajovo konanie v ka‑
tegórii Pomoc rovesníkom zís‑
kalo 1. miesto. Dnes už úspeš‑
ný stredoškolák Kajo si bol tes‑

ne pred Vianocami v Bratislave
po cenu za svoj čin. Tam sa stre‑
tol s významnými osobnosťami,
robil interview pre rozhlas i te‑
levíziu, spoznal zaujímavých ľu‑
dí a ich osudy. A keďže uzávier‑
ka vianočného Úsmevu bola už
začiatkom decembra, prináša‑
me vám túto správičku dnes. Ve‑
ríme, že bude pre mnohých in‑
špirujúca a zároveň poučná. Veď
viacerí z vás už vybrali bicykle,
kolieskové korčule… Správajte
sa teda na nich bezpečne a nevá‑
hajte pomôcť, keď je treba.
Emma Kutláková, 8. B

z doškriabanej tváre krv, dá mu
napiť, zisťuje stav situácie. Chla‑
pec má nohu zaseknutú v kolese
bicykla a tváričku celú dodriapa‑
nú od asfaltu. Kajo sa mu neustá‑
le venuje. Neprestáva ho utešo
vať, pomôže mu vystrieť sa. Je pri
ňom až dovtedy, kým sa nezbeh‑
nú dospelí a neodvezú ho na po‑
hotovosť. Kajo celý čas drží chlap‑
ca za ruku, hladí mu boľavú nôž‑
ku, čistí zakrvavené líce. Reagu‑
je okamžite bez toho, aby mu to

niekto prikázal. Neváha a beží, le‑
bo vie, že treba pomôcť. A čo my?
Hovorí sa, že každý v strese rea‑
guje inak. Áno, Kajo naozaj rea‑
goval ináč ako my ostatní. Sna‑
žil sa pomôcť. Chcel pomôcť. Ten
malý chlapec tam v tej chvíli ne‑
mal nikoho. Iba Kajovi v tej chví‑
li dôveroval. Náš spolužiak, Ka‑
rol Vonšák, má za to náš úprim‑
ný obdiv.
List napísal kolektív žiakov
9. B v šk. roku 2017/2018.

Kajov príbeh:
Kajo neváhal a pomohol zranenému chlapcovi
Každý sa vyčerpane náhli domov. Jedni debatujú, iní len tak
postávajú. Zrazu plač! Všetci
zbystria pozornosť.
Oči všetkých deviatakov i tých
malých sa upriamia na cestu. Erik
havaroval na bicykli. Nevyzerá
to vôbec dobre. Na ceste leží ma‑
lý asi 6‑ročný chlapec a strašne
kričí, zvíja sa od bolesti. Je celý
od krvi a nad ním bezmocne sto‑
jí smrteľne bledý Erik. Čo sa to

vlastne stalo? Veď ho chcel iba
odviezť na zmrzlinu a on uro‑
bí toto. Vloží nohu do kolesa!
Chlapček stále plače od boles‑
ti, Erik mu nedokáže pomôcť, je
v šoku, tiež doráňaný a všetci len
nemo stoja na zastávke autobusu
a pozerajú na tú hrôzu. Len jeden
z nich, Kajo, nestráca duchaprí‑
tomnosť. Rozbehne sa ku zakrva‑
venému chlapcovi. Zo všetkých,
čo tam stoja, jediný. Snaží sa mu
pomôcť, utešuje ho, zotiera mu
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Zo školy

Železo
na správnom
mieste

S jarou prichádza aj jarné upratovanie. Treba pretriediť všetko, čo je nepotrebné a zbytočne zaberá priestor v dome i na dvore. Naši obyvatelia si zvykli, že sa takto na jar zbiera aj staré železo.
Mnohí nepotrebný šrot nachystali ku svojim bráničkám a žiaci ho odniesli na pripravené kôpky. Niektorí namierili svoje kroky aj do potoka a ne‑
urobili tak márne. Aj tu sa našlo všeličo železné, čo tam nemá miesto. Aj napriek tomu, že sa železo zbiera každoročne, bolo ho dosť a skončilo na
správnom mieste – v KOVOŠROTE. Najaktívnejší zberači boli odmenení peknými cenami.
Peter Pilátik,7. A

Športové rekordy našej školy v atletike
Sme veľmi radi, že deti aj v dobe počítačov a mobilov inklinujú k športu. Svedčia o tom aj ich výsledky v športových súťažiach, aj ich záujem
o športové krúžky. Preto sme sa rozhodli, aby ste nahliadli na ich najlepšie výsledky za posledných desať rokov. Prinášame vám teda ich atletické rekordy. Niektoré rekordy boli prekonané terajšími žiakmi. Určite sa tam niektorí nájdete. Ak by sme na nejaký rekord zabudli, veľmi sa za to ospravedlňujeme.
9. B Natália Žajáková 46,55 m
9. B Ľubomír Striška 63,09 m
Rekordy v šk. rokoch
2009 – 2019
Ml. žiaci (5. až 7. roč.)
Šprint – 60 m
6. B
Katarína
Maslaňáková
St. žiaci (7. – 9. roč.)
36,86 m
9. B Katarína Maslaňáková 9´07 s
6. B Kristián Kolčák 34,50 m
9. A Michal Grižák 8´00s
Ml. žiaci (5. až 7. roč.)
6. B Katarína Maslaňáková 9´23 s
7. B Oliver Gužiňák 8´38 s
Beh – 300 m
St. žiaci (7. – 9. roč.)
7. B Katarína Maslaňáková 52´40 s
9. B Peter Mazurák 44´ s
Ml. žiaci(5. až 7. roč.)
6. B Marcela Brišáková 51´92 s
6. B Martin Bielák 45´90 s
Beh –1500 m
8. A Patrícia Fernezová 6:10 min
9. A Peter Ďubašák 5:41 min
Beh – 800 m
6. B Žaneta Mazuráková 3:19 min
8. B Martin Bielák 2:36´42 (1.
miesto v okrese)
Hod kriketkou
St. žiaci (7. – 9. roč.)

Skok do diaľky
St. žiaci (7. – 9. roč.)
9. A Dominika Sivoňová 382 cm
9. B Karol Vonšák 482 cm
Ml. žiaci (5. až 7. roč.)
6. B Simona Grižáková 330 cm
7. B Richard Hopjak 425 cm (3.
miesto v okrese)
Vrh guľou – dievčatá 3kg
chlapci 4 kg
St. žiaci (7. – 9. roč.)
9. B Žaneta Mazuráková 10,02 m
(1. miesto v okrese)
8. B Richard Hopjak 10,45 m
Ml. žiaci (5. až 7. roč.), 3kg chlapci aj dievčatá
7. B Richard Hopjak 11,74 m (1.
miesto v okrese)
7. A Nina Ďubašáková 7,74 m (2.
miesto v okrese)

Skok do výšky
St. žiaci (7. – 9. roč.)
8. B Martin Bielák 160 cm (1.
miesto v okrese)
Ml. žiaci (5. až 7. roč.)
7. B Martin Bielák 155 cm (1.
miesto v okrese)
Vyučujúci telesnej výchovy, pa‑
ni učiteľka Kakačková a pán uči‑

teľ Fider žiakom odkazujú: „Špor‑
tové zručnosti a úspechy sú zákla‑
dom rozvoja zdravej, plnohodnot‑
nej osobnosti človeka.
Všetkým prajeme veľa športo‑
vej chuti, snahy v prekonávaní sa‑
mých seba a športových úspechov
i pri zdolávaní a vytváraní nových
rekordov.“
-red-

Z našej tvorby
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Zábava
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Kvietok, kuriatko, jar, Veľká noc, kraslica, tráva,
sneh, ľad, snežienky, prvosienky, zvieratká, korbá‑
če, tulipán, paradajka, bleduľa jarná, fialky, sed‑
mokráska, púpava, narcis, karafiát, rak, výr, pri‑
mulka, krokus, drak, kosatec, modrice, ruža, ža‑
ba, krava, otec, úkaz, rok, syn, dom, sova, kameň,
voz, rana, liek, citrus, tabuľa, vak, kvak, tchor, bar
Zuzana Vonšáková, 6. A
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