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nesmrteľnosti, ale aj prepoje-
nie Starého a Nového záko-
na. V súvislosti s ľudovou tra-
díciou sa vytvoril zvyk maľo-
vať  a zdobiť vajíčka rôznymi 
farbami. Vyskúšali si to aj naši 
žiaci. Tí však namiesto maľo-
vania zvolili svojské techniky. 
Po dlhej zime využili dary prí-
rody a vyplatilo sa. Tadeáš Pi-
ták vyzdobil vajíčka machom, 
bahniatkami, tŕstím a získal 
špeciálne ocenenia v regionál-
nej súťaži. Blahoželáme!

Takže taká milá správička  na 
úvod. Ďalšie milé zaujímavos-

ti zo života v našej škole sa do-
zviete, keď si prečítate nasledu-
júce strany nášho školského ča-
sopisu. Prinášame vám tradič-
né rubriky, na ktoré ste zvyk-
nutí i novinky, ktoré sa v škole 
udiali. Spestrením budú určite 
i výtvarné práce našich žiakov, 
osemsmerovka a tajnička. Verí-
me, že vám náš Úsmev vyčarí na 
tvárach úsmev. 

S pozdravom šéfredaktorka 
Em ma Kutláková

usmevczs@gmail.com

ÚVODNÍK

Vajce od nepamäti predsta-
vovalo životnú silu, narode-
nie, nesmrteľnosť, návrat ja-
ri a vďaka škrupinke i po-
cit bezpečia. Pretože vajíč-
ko obsahuje zárodok života, 
bolo v mnohých kultúrach 
symbolom plodnosti, života 
a vzkriesenia. V kresťanstve 
sa vajce považuje ako symbol 
zatvoreného hrobu, z ktoré-
ho vstal Kristus, ako symbol 



Sihelník 1 / školský časopis Úsmev2. strana 17. 4. 2019 Školský spravodaj

Don Jožko Luscoň na besede o sestre Zdenke

V decembri sme v našej škole od-
štartovali projekt, počas ktoré-
ho 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, 

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

Choď za sVojím Vzorom

Kto boli 
TiTus Zeman, 
Ján VoJTaššák, 
Zdenka schelingoVá

Blahoslavený Titus zeman  bol 
slovenský rímskokatolícky 
kňaz, salezián.

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‑

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

Adrián a Blažej 6. B

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

Kto boli 
TiTus Zeman, 
Ján VoJTaššák, 
Zdenka schelingoVá
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Narodil sa 14. 11. 1877 v záka-
mennom  do rodiny s dovedna 
jedenástimi deťmi. Už v ranom 
detstve ho formovala kresťansky 
vedená rodina ako aj hornoorav-
ský kraj. Preto niet pochýb, že 
práve táto skutočnosť ho neskôr 
viedla k povolaniu kňaza.

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‑

zdenka schelingová
Blahoslavená zdenka schelingová sa narodila 24. decembra 1916 
v Krivej a zomrela 31. júla 1955 v Trnave. Bola rehoľníčkou rádu milo-
srdných 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 

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‑

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

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‑

ján Vojtaššák

Katarína Bieláková 6. B

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

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 

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

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.

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.

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. 
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Sofia SilviaPeterJurko Magdalénka

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‑

EDUCaTE sloVaKia

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

Do projektu Educate slovakia sa v tomto školskom roku naša ško-
la zapojila po prvýkrát a hneď si ho žiaci obľúbili. Projekt je zame-
raný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýš-
ľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja schopností prostred-
níctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho 
vzdelávacieho programu.

stalo sa tradíciou, že počas školského odpustu, 25. 1., deviataci slávnost-
ne privítajú na našej škole prvákov a pasujú ich za riadnych členov školy.

PrVáCKa PasoVačKa

Naši malí prváci s pani riaditeľkou a triednymi pani učiteľkami. 
Vzadu deviataci, ktorí pripravovali program.

Písmenkáči z 1. a a 1. B

Alžbeta Barborka

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?

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. Diana Kutláková, 9. a
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V CirKUsE

Máša a medveď

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 Nebeská brána 6. B

absolútnym víťazom sa stala pani učiteľka

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

Škôlkari z 9.B

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‑

Vanesa Kekeláková, 6. a

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 vzni‑ 
kli.

slovnou hračkou sms alebo 
starý mobil sem chceli orga-
nizátori recyklohier prilákať 
deti do projektu, ktorý ich má 
naučiť nielen enviromentálne 
myslieť ale aj podporiť ich sú-
ťaživosť.

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 Tamara Vronková, 6. a

sms » sTarý moBil  
» s E m « 

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.

Diana Kutláková, 9. a
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EKO

1. apríl
aj keď je už po desaťročia  
1. apríl spájaný so žartmi, vtipmi 
a inými srandičkami, v kalendá-
ri je zaznamenaný aj ako sveto-
vý deň vtáctva. súťažou a vysie-
laním 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 

jedným z najpozo‑
ruhodnejších feno‑
ménov živej prírody. 
existuje vyše 9 600 
druhov. Takmer 
1 300 druhom žijú‑

Žiaci v súťažnom kvíze spoznávali tieto vtáčiky

Žiakov 1. apríla vítali do školy takto ozdobené dvere

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 

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
Viktória skurčáková, 3. a
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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‑

VoDa, VoDa, VoDičKa

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‑

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.

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

simona záhumenská, 6. a

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…

Príroda je veľká krajina zázrakov. V poslednom období je viac a viac 
ľudí, ktorí ju ničia. lenže prírodu treba chrániť. Ľudia si prestali vá-
žiť tento Boží dar a prestali si uvedomovať aj to, že bez prírody človek 
neprežije. Všetko je zničené, vyrúbané, ohrozené… 

Barbora Vorčáková, 8. B

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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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  slnečni-
ce,  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 tuli-
pány. Najradšej mám žlté a dodá-
vajú mi energiu.“

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

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 kto-
rých 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.

Keď prehovoria kvety

Pivónia – v Číne je symbolom do‑
konalej krásy a považuje sa za krá‑
ľovský kvet.

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

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.

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

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.

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)

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 Kutliaková:
„Ja osobne mám veľmi rada mar-
garétky  pre  svoj  tvar,  veľkosť  aj 
farbu.“
• Pani učiteľka Kakačková:
„Môj najobľúbenejší kvet je určite 
ruža.  Predstavuje  pre  mňa  vzne-
šenosť 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.“

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

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

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.
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Žiackym perom

Dobrému priateľovi sa mô-
žeme zdôveriť aj s tým „najtaj-
nejším“ tajomstvom a vieme, že 
ho nikomu neprezradí. Najväč-
šie sklamanie prichádza, keď 
začneme dôverovať falošnému 
človeku. Vo falošnom priateľ-
stve si ľudia klamú, nadávajú si, 
prezrádzajú tajomstvá a tak sa 
vzájomne trápia. Skutočný pria-
teľ zavolá, pretože mu chýba-
me, falošný len vtedy, keď nie-
čo potrebuje. Falošný priateľ je 
horší ako nepriateľ. Nepriateľo-
vi sa vyhýbame, zatiaľ čo priate-

ľovi veríme. Och, vtedy zlome-
né srdce bolí najviac. Bývame 
takí šťastní a zároveň oslepení 
naším priateľstvom, že často 
prehliadneme masku, 
ktorú náš dobrý ka-
marát nosí na tvá-
ri. Koľkokrát člo-
vek musí padnúť 
„na hubu“, aby sa 
konečne naučil od-
líšiť pravých kamará-
tov od tých falošných? 
Čo si s falošnými ľuďmi po-
čať? Najlepšie je vyprevadiť ich 

„PriATeliA sÚ rODiNA, KTOrÚ si člOVeK 
Vyberá sám“

zo svojho života a nechať dve-
re otvorené tým, čo nás podr-

žia v ťažkých chvíľach. 
Tým, ktorým budeme 
môcť zavolať aj o pol-
noci, lebo tu budú pre 

nás. Tým, ktorí bu-
dú voči nám 
úprimní. No 
oplatí sa ča-

kať? Aj keby to 
malo znamenať, že dlh-

ší 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 prázdno-
tu 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 priateľ-

stvách je to niekedy ťažké, ale 
stoja za to, pretože po zlom 
upršanom období vždy vyjde 
slnko. Nikdy predsa neprší na-
vždy…

miroslava stašová, 8. b

čo je to priateľstvo? Priateľstvo je blízky vzťah medzi ľuďmi, ktorí si pomáhajú, hovoria spolu o svojich pocitoch a túžbach, udržia-
vajú tajomstvá, trávia spolu veľa času. Priateľstvo je založené na dôvere.

Jasné.

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

Celú našu triedu vidím ako  

Pozeráš sa často na svet  
cez „ružové okuliare“

SUPER triedu. V triede sú prin-
cezné a princovia. Našou krá-
ľovnou je triedna učiteľka. Má-
me tu veľa dvorných šašov. 
A školník je škriatok, ktorý sa 
objaví vždy v nesprávnej chvíli.

ester Pitáková, 5. A

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.

mali ste už niekedy 
„čierny deň“

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
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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 presvi-
tali cez kožu. Neboli vystavení 
slnku. Ukrývali sa za bránami 
svojich hradov a zámkov. Hovo-
rí sa, že kráľovská krv obsahuje 
viac medi, a preto sa občas mô-

že zdať, že má modrastý od-
tieň. Ak by sme aj my chceli 
mať modré žily, môžeme. Sta-
čí, ak sa nebudeme vystavovať 
slnku a budeme bieli. Lenže 
nikto z nás nechce byť zatvo-
rený doma. A tak si vystačíme 
s našou červenou krvou. Kaž-
dý má predsa rád slnko.

mária maslaňáková, 5. A

O kom sa hovorí, že má 
„modrú krv“

môj DENNý PláN

Šťastie je o maličkostiach… 
Ak sa dokážeme potešiť, nad-
chnúť z malých a obyčajných 
vecí, tak potom si zaslúžime 
aj tie veľké. Preto musíme byť 
vždy všímaví a vnímaví k oko-
liu a ľuďom, s ktorými sme kaž-
dý deň, aby sme si uvedomili 
hodnotu všetkého. Šťastím pre 
dieťa je, že má rodinu, ktorá ho 
prijíma s láskou a plní mu det-
ské 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 každé-
ho dňa, chvíle strávené so svo-
jimi blízkymi, rodinné oslavy, 
spoločné výlety. Tešiť sa z to-
ho, že ráno nás zobúdza sln-
ko do nového dňa. Počujeme 
trilkovanie vtákov a bzučanie 
hmyzu. Môžeme vnímať kolo-

Každý je tvorcom  
svojho šťastia…

beh prírody, pučanie stromov, 
kvitnutie snežienok, cítiť pre-
búdzanie nového života. Šťas-
tím je mať otvorené oči, aby 
sme videli svet vôkol nás, je-
ho krásu. Ale nie len to, vidieť 
aj ľudí, ktorí potrebujú pomoc. 
Niekedy stačí málo – len milé 
slovo, pozdrav, úsmev. Ľudia 
sa zháňajú za majetkami, bo-
hatstvom, materiálnymi veca-
mi. Myslia si, že ak toto všetko 
vlastnia, budú spokojní a šťast-
ní. Je to naozaj tak? Na určitú 
chvíľu možno áno, ale postup-
ne zistia, že skutočné šťastie sa 
chytiť nedá, spočíva v našom 
vnútri, v našom srdci.

A preto je dôležité, aby sme 
pocit šťastia a spokojnosti, kto-
rý v sebe objavíme, rozdávali 
ďalej. Aby sme boli darom pre 
druhého… 

sofia Teleláková, 8. b

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?

Svet v dnešnej dobe sa kazí. 
Ľudia si robia, čo chcú. Kupujú 
si drahocenné veci, ktoré nepo-
trebujú. Nechávajú ich na skrin-

Kam tento svet speje?
ke, kde na ne sadá prach, zatiaľ 
čo deti v Afrike hladujú a zo-
mierajú od smädu…

bianka, 7. A

Bitky, vojny, nepokoje, ná-
silie. Mali by sme sa viac mod-
liť k Bohu a utiekať sa k Panne 
Márii, aby sme sa tomu vyhli, 

aby medzi nami zavládla lás-
ka a mier. Veď Boh nám chce 
odpustiť, ale my sami to musí-
me chcieť.

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

jú. Predovšetkým svojim ro-
dičom. Svet treba chrániť, ži-
jú v ňom ľudia, ktorých má-
me radi.

Nikola, 7. A

Viktória, 7. A
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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

čo sa stane, keď si 
pomýlite písmenko
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 pravidel-
né doučovania s pani učiteľkou Kutlákovou.

Viktória Maslaňáková, 3. A

Damián Odumorek, 3. A

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

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.

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

Karin Stašová, 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.

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

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

Ubehol takmer rok, čo sa neďaleko našej školy, vedľa autobusovej za-
stávky, rozliehal plač a krik. To preto, že sa tam stala nehoda. 

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

Každý sa vyčerpane náhli do-
mov. 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 

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
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rekordy v šk. rokoch  
2009 – 2019
Šprint – 60 m
St. žiaci (7. – 9. roč.)
9. B Katarína Maslaňáková 9´07 s
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 4́0 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 4́2 (1. 
miesto v okrese)
 
hod kriketkou
St. žiaci (7. – 9. roč.)

9. B Natália Žajáková 46,55 m
9. B Ľubomír Striška 63,09 m

Ml. žiaci (5. až 7. roč.)
6. B Katarína Maslaňáková 
36,86 m
6. B Kristián Kolčák 34,50 m

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 chlap-
ci aj dievčatá
7. B Richard Hopjak 11,74 m (1. 
miesto v okrese)
7. A Nina Ďubašáková 7,74 m (2. 
miesto v okrese)

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 at-
letické rekordy. Niektoré rekordy boli prekonané terajšími žiakmi. Určite sa tam niektorí nájdete. ak by sme na nejaký rekord zabudli, veľ-
mi sa za to ospravedlňujeme.

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-

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 oby-
vatelia 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
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P A R A D A J K A R A F I Á T

R A K U R I A T K O R B Á Č E

V A K V A K R D R N O R O CH T

O T E C I R D O M Á K A J A U

S O V A A E R M K V V I T K L

I A Ľ U B A T V Á R Ý A N A I

E V E Ľ K Á N O C Ú R K V Á P

N Z K A M E Ň Z K R A V A R Á

K A R D Z V I E R A T K Á K N

Y K L A I F A N A R C I S O S

P Ú P A V A N Y S N E H E M U

A K L U M I R P L I E K T D K

Ž A B A S N E Ž I E N K Y E O

U A K O S A T E C I T R U S R

R Y B L E D U Ľ A J A R N Á K

o s e m s m e r o v k a

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


