
prvá

• Časopis Katolíckej spojenej školy v Rajci •
Číslo 1/15 • Február 2012 

„Najkrajším ľudským darom je schopnosť radovať sa.“
(Markíz de Vauvenargues)
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Editorial
                  Editorial

„Čas letí, ako vtáci  nedozierni,“  
hovorí básnik. 

Nad našou Cirkevnou školou sv. 
Jána  Vianneyho práve prelieta dvadsiaty 
rok od jej vzniku. Nechcem písať jej his-
tóriu, chcem len spomínať.

Rok  0  -  horúce a suché leto,  su-
ché a horúce. Rekonštrukcia vnútorných 
priestorov budúcej cirkevnej školy – bri-
gády, čistenie - sucho a horúco.

Koniec augusta – rekonštrukcia  
budúceho učiteľského zboru – duchovné 
cvičenia – tri dni v tichu, každý sám so 
sebou v Božej prítomnosti.

Začiatok  septembra – deň  D.  
Kostol sv. Ladislava sa  zaplnil stovkami 
detí  rôzneho veku – šum ako v úli, ťažko 
ho utíšiť. Svätá  omša. Po nej vychádza-
me z kostola  za zvukov piesne „Toto je 
deň, ktorý dal nám Pán.“  Prší! Konečne! 

Pán nám dáva najavo, že tak, ako je v jeho 
moci  zvlažiť vyschnutú zem, tak bude 
požehnávať aj toto nové dielo.

Rozchádzame sa do tried plných 
zvedavých a očakávajúcich detských očí. 
Zoznamovanie, pokyny  na nasledujúce 
dni. Slávnostný deň je za nami.

A nasledovali dni všedné i sviatoč-
né, z ktorých  narastali týždne, mesiace 
a roky. Boli však iné ako tie, na aké sme 
boli predtým zvyknutí. Dni začínajúce sa 
i končiace sa modlitbou, dni plné rados-
ti z úspechov, dni smútku z lúčenia sa z 
blízkymi ľuďmi odchádzajúcimi  na iné 
pracovisko alebo rovno k Pánovi.  Dni 
stretnutí so vzácnymi ľuďmi, dni spozná-
vania významných miest spätých s histó-
riou Cirkvi  u nás i v zahraničí.  Ale boli 
to dni, v ktorých sme všetci  cítili, že sme 
pod ochranou.

Zozačiatku bolo počuť  
zvonku rôzne hlasy. Jedni sa pý-
tali, či je  v dnešnej  dobe vôbec 
potrebná takáto škola.  Akoby za-
budli, že ich ani nie veľmi dáv-
ni predkovia  získavali  kvalitné 
vzdelanie, či už elementárne ale-
bo vyššie,  práve v školách zria-
dených Cirkvou. Iní zas očakáva-
li okamžité zázraky a keď sa  tie 
nekonali, boli sklamaní. Zázraky 
však prišli o niekoľko rokov v rôz-
nych podobách.
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  Editorial

Zázrakom je,  že naši absolventi  nachá-
dzajú svoje uplatnenie v živote.
Zázrakom je,  že naši bývalí žiaci  sa pri-
chádzajú porozprávať alebo pochváliť so 
zelenou stužkou na kabáte.
Zázrakom je vidieť  tých, ktorí sedeli v la-
viciach  tejto školy, v kostole aj so svojimi 
deťmi.
Zázrakom je vidieť mladých ľudí, odcho-
vancov našej školy, venovať sa deťom.
Zázrakom je aj to,  že deti na-
šich niekdajších žia-
kov  sú už 

našimi žiakmi.
Na záver budem trochu osobná. 

Týchto dvadsať rokov prežitých v tej-
to škole znamenalo pre mňa  veľa.  Je to  
tretina môjho doterajšieho života, ktorá 
ma obohatila o mnohé duchovné hodno-
ty. Som za to vďačná a vždy budem tejto 
škole priať a vyprosovať od Pána  hojnosť 
požehnania, ako to bolo vtedy v roku 0.

Anna Veselovská, učiteľka CZŠ

foto: 
archív  CZŠ
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   Predstavovanie 

Zoznámte sa, prosím
Mgr. Soňa Čupáková

Poslednou z nových pedagógov, 
ktorí pôsobia v tomto školskom roku na 
našej škole je pani učiteľka Mgr. Soňa 
Čupáková. Prinášame vám krátky rozho-
vor s ňou:
Pani učiteľka, prosím vás, predstavte sa 
nám.
Soňa Čupáková, 31, Žilina – Dlhé Pole.
Máte rodinu?
Nie, som slobodná. Žijem s mamou a so 
sestrou.
S kým a ako ste trávili Vianoce?
S rodinou – mamou, sestrou a s najbliž-
šími.
Máte nejaké domáce zvieratko?
Nie, nemám.
Ako trávite voľný čas?
Rada si pozriem dobrý film, prečítam 
dobrú knihu, chodím na túry a pre-
chádzky.
Páči sa vám naša škola?
Páči sa mi. Ale najviac sa mi páči to, že 
je cirkevná.
Čo by ste zmenili?
Zmenila by som poslušnosť žiakov.
Aká ste boli v mladosti žiačka?
Pozorná, dobre som sa učila (mala som 
samé jednotky, no z matematiky vždy 
2), mala som úctu voči učiteľom, rada 
som sa učila a poslúchala som.

Mali ste rada svojich učiteľov?
Áno, mala. Síce boli prísni, ale vedeli na-
učiť.
Akú bláznivú vec ste v živote spravili?
Pani, čo vydávala v okienku lístky, mi zle 
rozumela, ja som zle nastúpila a autobu-
som som sa doviezla inam, ako som pô-
vodne chcela.
Športujete?
Moc intenzívne nie, ale mám rada zumbu 
a aerobik. Kedysi som na zumbu aj chodi-
la, ale teraz cvičím už len doma.

Ďakujeme za rozhovor.
(M. Straňanková a V. Babulová, kvarta)
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Duchovné akcie

24 x 7 - nejde o matematiku

Potrava pre dušu
Nejde o matematiku? A o čo teda? 

Nechajme „prehovoriť“ aspoň niekto-
rých žiakov zo VI.A a VI.B triedy, ktorí 
sa s radosťou podelili o svoje myšlienky 
a pocity. Odpovedali na otázky: Bol si 
v kostole na 24x7? Ako ťa toto stretnu-
tie oslovilo? Zaujalo ťa to? Ktorá forma 
rozhovoru s Pánom Ježišom ťa zauja-
la najviac? V čom bola tá modlitba iná?

„Poviem ti, čo je to tá 24x7. Je to stret-
nutie s Bohom, pri ktorom sa môžeš 
porozprávať s Ježišom, Pannou Mári-
ou, môžeš sa pomodliť za 
dedinu, v ktorej bývaš.“ 

(A. Lednický, VI.B)

„Toto stretnutie ma veľmi 
oslovilo. Mohli sme sa po-
modliť za Slovensko alebo 
za nejakú dedinu. Dávala 
som vlajočku za Zbyňov na 
moju ulicu. Bol tam úžas-
ný kľud. Je to super, že to takto vymys-
leli. Najviac sa mi páčil stôl tvorivosti, 
modlitba za SK a modlitba za farnosť. 
Tá modlitba bola celkom iná. V kostole 
nebýva nikdy také ticho ako vtedy. Cíti-
la som sa, akoby tu bol P. Ježiš pri mne.“ 

(P. Uríková, VI.A)

„Áno 2x. Oslovilo ma to, aby som tam 
chodil častejšie. Aby som nemyslel len 
na seba, ale ja na iné deti. Niektoré deti 
nemajú ani to, čo mám už teraz ja.“

 (T. Dolinay, VI.A)

„Bol som na 24x7, cítil som v tom tichu 
Božiu lásku a nehu a vedel som, že Boh je 
všade, ale najviac ho cítim v tichu kostola. 
Mám rád samotu a ticho. Modlil som sa v 
tichu duše a srdca. Modlil som sa za spo-
lužiaka, za Rajec, za Slovensko. Verím, 
že moje (aj každého) modlitby Boh prijme 
a usmeje sa. Mal som pocit, že Boh nám 
posiela lásku a bolo mi ľahšie a všetko 
sa mi zdalo, akoby to malo veľmi hlboký 
zmysel a všetko žije len pre Pána Boha.“ 

(M. Huljak, VI.A)

„Bola som v kostole na 
24x7. Je to modlenie sa 
inou formou rozhovoru 
s Pánom Bohom. Mô-
žeš sa modliť za svojich 
blízkych, ktorí sú od teba 
ďaleko. Môžeš sa mod-
liť za svoju farnosť, ale 
aj za mestá na Sloven-
sku. Môžeš napísať svo-

ju prosbu do knižky alebo na papier, ktorý 
si pripneš na nástenku. Môžeš si obzrieť 
celý kostol. Pri tej modlitbe si oddýchneš.“ 

(N. Mačugová, VI.A)

A čo dodať na záver? Najvýstižnej-
šie je doporučenie Adama Lednic-
kého: „Radím ti, choď tam,  je   to 
dobré hlavne pre tvoju dušu.“

Spracovala Mgr. J. Rybáriková



     Súťaže 

šiesta

Biblická olympiáda
Vo štvrtok 26.1. 2012  sa u nás v 

škole uskutočnilo školské kolo biblickej 
olympiády. Keďže ešte nie som staršia 
ako 15 rokov, zúčastnila som sa na olym-
piáde mladších žiakov. Bolo nás tu asi 16 
z oboch škôl Katolíckej spojenej školy v 
Rajci.

Atmosféra bola riadne napätá. Tak-
mer nikto sa s nikým nepoznal, všetci sa 
báli, učili sa, len malí piataci boli v poho-
de... Mali by sme si z nich brať príklad. 
Atmosféra sa uvoľnila po prvej „písomke“ 
z knihy Genezis (12-50), po ktorej sme sa 
išli zahrať stolný futbal. Tu sme sa všetci 
viac spoznali, porozprávali, skontrolova-
li otázky a nejeden z nás zalomil rukami 
nad tým, čo mal zle. Všetci vystresovaní, 
ustráchaní, 
ale vysmiati 
zo stolného 
futbalu sme 
sa doslova 
vrhli na dru-
hú „písom-
ku“, ktorá 
bola z Evan-
jelia podľa 
Marka. Keď 
sme všetci 
dopísali, po-
súvali (ne-
skôr hádzali) 
sme si peračník... Len tak zo žartu.
Konečne nasledovala sľúbená od-
mena - muffinky, bábovečka a kolá-
čiky, čajík... Po naplnení žalúdkov 

sme sa znova venovali stolnému futbalu. 
Zatiaľ, čo my sme hrali, pani učiteľky 
opravovali naše „výtvory“. Ako prví sme 
na „pľac“ vyhodnocovania šli my. Vý-
sledky boli nasledovné: 
Zo ZŠ vyhrali: 

1. Agátka Joneková (V.B)
2. Barborka Dudáková (VIII.B) 
3. Adam Martinec (VIII.B) 

Z nášho „gympľa“ vyhrali: 
I. kategória

1. Marek Závadský (sekunda)
2. Veronika Závadská (príma)
3. Evka Spitzkopfová (kvarta)

II. kategória
1. Huljaková Magdaléna (oktáva)
2. Špániková Anna (sexta)
3. Capková Martina (oktáva)

Po týchto výsledkoch sme sa 
všetci spokojní s naším umiestne-
ním rozpŕchli či už domov, alebo na 
autobus, ale hlavné bolo: S dobrým 
pocitom, že sme reprezentovali našu 
triedu.

(Majka, kvarta)

A víťazom sa stáva...



siedma

  Súťaže

Hviezdoslavov Kubín
Každoročne sa na našich školách 

koná súťaž v umeleckom prednese po-
ézie a prózy s názvom Hviezdoslavov 
Kubín. Tento rok sa školské kolo kona-
lo 9. februára 2012 a zúčastnilo sa ho  
31 súťažiacich postupujúcich z tried-
nych kôl. Každý zo súťažiacich zožal 
zaslúžený potlesk. Porota zložená z vy-
učujúcich slovenského jazyka a litera-
túry nakoniec víťazstvo pridelila týmto 
žiakom:

II. kategória (žiaci 5.-7. ročníka ZŠ a 
prímy a sekundy SŠ)

CZŠ
Poézia: 1. P. Síčová (VII.B)
 2. K. Halková (V.A)
 3. K. Kapráliková (VI.B) 
Próza: 1. A. Joneková (V.B)
 2. E. Slyšková (V.A)
 3. M. Mičechová (VII.B)

GAŠ
Poézia:1. A. Škubová (sekunda)
 2. V. Rybárová (príma)

Próza: 1. F. Svetlošák (príma)
 2. L. Špániková (sekunda)

III. kategória (žiaci 8.a 9. ročníka ZŠ a 
kvarty SŠ)
CZŠ
Poézia: 1. M. Augustínová (VIII.A)
 2. E. Halková (IX.A)

GAŠ
Poézia:1. neudelené
 2. Z. Spitzkopfová (kvarta)
Próza: 1. neudelené

 2. G. Zafková (kvarta)

IV. kategória (kvinta – oktáva SŠ)
Poézia: 2. M. Lednická (septima)
 

Víťazom srdečne blahoželáme 
a držíme im palce v okresnom kole, 
ktoré sa uskutoční koncom februára v 
Žiline.

(Mgr. Mária Kelemenová)



          Súťaže

ôsma

Po úspechoch v minulých rokoch sa 
študenti Katolíckej spojenej školy – Gym-
názia Andreja Škrábika v Rajci zapojili aj 
v tomto školskom roku do súťaže v rámci 
Olympiády v nemeckom jazyku v 2 kate-
góriách. V obvodnom kole, ktoré sa kona-
lo 19. 1. 2012 na Gymnáziu na Hlinskej 
ul. v Žiline, za účasti ôsmych gymnázií 
Žilinského okresu obsadila naša študentka 
kvinty Danka Kluchová veľmi pekné 3. 

miesto.
V kategórii vyšších ročníkov nás 

v obvodnom kole úspešne reprezentoval 
študent oktávy Dávid Ďureček, ktorý sa 
v silnej konkurencii deviatich gymnázií 
umiestnil rovnako na výbornom 3. mies-
te.

Obom srdečne blahoželáme!
(Ing. Anna Hulínová)

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda ľudských práv
7. februára 2012 sa na Gymná-

ziu sv. Františka z Asissi v Žiline konalo 
krajské kolo Olympiády ľudských práv. 
Olympiády sa zúčastnilo viac ako 40 škôl 
a medzi ne patrilo aj naše gymnázium. 

Súťaž sa skladala z dvoch častí: 
písomný test a ústna časť. Prvej skúšky 
vedomostí (testu) sa zúčastnili všetci sú-
ťažiaci. Hlavnou témou boli ľudské prá-
va, od ich histórie až po význam ľudských 
práv v súčasnosti. Do ústnej časti sa po ho-
dine nervozity a nedočkavosti dostalo 15 
najlepších, mená ktorých vyhlásil predse-

da komisie. Súťažiaci v ústnej časti museli 
rozprávať o vopred určených témach pred 
komisiou. Do celoštátneho kola postúpilo 
osem najlepších, ktorých čaká trojdňový 
pobyt v luxusnom hoteli za účasti mno-
hých významných osobností.

Touto cestou sa chcem poďakovať 
pánovi profesorovi Martinovi Kačicovi, 
ktorý ma na olympiáde sprevádzal. Som 
rada, že som sa jej mohla zúčastniť, preto-
že to bola výborná skúsenosť.

(Monika Ďurianová, septima)

Olympiáda v anglickom jazyku
Školské kolo sa konalo 13. decem-

bra 2011. Študenti súťažili v troch kate-
góriách. V písomnej časti si overili svoje 
vedomosti z anglickej gramatiky, taktiež 
čítali a počúvali s porozumením s násled-
ným dopĺňaním do textu.. V druhej časti 
mali možnosť ukázať akí sú zdatní a kre-
atívni v rozprávaní v cudzom jazyku na 
danú tému. Prvé priečky obsadili nasle-
dovní študenti.

V kategórii 1 B sa nanajlepšie 
umiestnila Dominika Ľudviková a Alž-

beta Vanáková (kvarta), v kategórii 2 A 
Martin Čerňan (sexta) a Jakub Kšiňan 
(kvinta), v kategórii 2B Mária Lednická 
a Simona  Turská (septima).

Na obvodnom kole v Žiline dňa 
16.- 17. januára 2012 sa zúčastnili: Domi-
nika Ľudviková, Martin Čerňan, Mária 
Lednická (GAŠ) a žiak základnej školy, 
Pavol Tužinčin (IX.B), ktorý sa umiestnil 
na krásnom 5. mieste.

Srdečne blahoželáme!
(MVDr. Zuzana Kotríková)



Zaznamenali sme

deviata

Lyžiarsky výcvik 
v Nízkych Tatrách 

Nechceli sme tomu veriť, že ten 
deň príde tak rýchlo. Ráno 16.1. 2012 sme 
sa okolo 7:00 hod. zhromaždili pred Kos-

tolom sv. Ladislava v Rajci. Žiaci kvinty, 
siedmaci ako aj pedagógovia, pán kaplán 
Paľko Gera, pani učiteľka Andrea Joneko-
vá s pánmi učiteľmi Vladimírom Baďurom 
a Jaroslavom Židekom, si so sebou na tú 
päťdňovú „dovolenku“ priniesli lyže, ly-
žiarky, výstroj i veľa iných všakovakých 
vecičiek. Keď sme sa už nejako „vpratali“ 
do autobusu so všetkými svojimi vecami, 
pán vodič naštartoval motor a my sme vy-
razili do tuhej tatranskej zimy...

Po primerane dlhej ceste aj s pre-
stávkou sme živí dorazili na parkovisko 
pred hotelom Fim***. Vzali sme si svoje 
veci a pobrali sme sa do izieb. Izby boli 
troj a dvojlôžkové, no nakoniec sme sa 
nejako rozdelili a onedlho sme vyrazili 

na svah. S lyžami na nohách a s lyžiar-
skou výstrojou sme na svahu čakali, čo sa 
bude diať ďalej. Najprv sme sa rozdelili 
do dvoch skupín: a) lyžiari  b) snoubordis-
ti. A lyžiari sa ešte delili na: 1) – výborní 
lyžiari  2) – lyžiari  3) – začiatočníci. Za 

malý moment sme dostali ski-pasy, 
nasadli na štvorsedačkovú lanov-
ku, ktorá nás vyviezla iba o kúsok 
vyššie. Tam tretia skupina aj so 
snoubordistami zostala, no ostatní, 
či chceli a či nie, išli oveľa vyššie. 
Teraz sa až ukázalo, kto vie vysa-
dať na sedačkovú lanovku. Takto 
sme sa dve skupiny dostavili na 
vrch kopca, ktorý bol momentálne 
v tuhej hmle a silno na ňom sneži-
lo, takže sme videli maximálne 10 
metrov okolo seba. A spustili sme 
sa dolu...
Bola to dosť veľká námaha... ne-

spadnúť, najmä pre tých, ktorí na lyžiach 
stáli druhý alebo tretíkrát. Trvalo nám to 
dosť dlho, kým sme sa na svahoch zorien-
tovali... neraz sme zablúdili. 

Na druhý deň niektorí jedinci pre-
stúpili z druhej do prvej skupiny – odváž-
livci. Druhá skupina, v ktorej som bol aj 

Učíme sa



Zaznamenali sme

desiata

ja, chodila skoro na všetky svahy, no na 
tie najstrmšie radšej nie, nechceli sme ris-
kovať ako tí „samovrahovia“ v prvej sku-
pine. 

Učitelia to v hoteli nemali s nami 
o nič ľahšie ako na svahu = určite sa moc 
nevyspali. No keď ráno všetci, unavení, 
napokon vstali, mohli sa tešiť na raňajky 
podávané formou švédskych stolov, kaž-
dý si prišiel na svoje. 

V stredu sme mohli po obede ab-
solvovať menšiu prechádzku po Demä-
novskej jaskyni a pozorovať v nej všeli-

jaké útvary, ktoré boli 
dielom len a len vody. V 
hoteli Fim*** sme moh-
li navštevovať bazén, 
posilňovňu i zahrať si 
ping pong, či využiť na 
hru hracie konzoly.  

Nikto sa nenazdal 
a bol tu piatok -  deň, na 
ktorý sa zvyčajne teší-
me, lebo po ňom ide ví-
kend, ale v našej lyžiar-
skej „expedícii“ to tak 
nebolo. Piatok bol deň, 
ktorý sme neočakávali 
tak skoro. Chtiac-nech-
tiac sme sa museli začať 

baliť. Veru sa nám nechcelo. Odchádzali 
sme so sklesnutými hlavami. V piatok do-
poludnia sme sa poslednýkrát „povozili“ 
na lanovkách, poslednýkrát sme si popa-
dali a poslednýkrát sme sa popúšťali po 
svahoch. Nikdy na tie dni nezabudneme. 
Sme radi, že sme takýto lyžiarsky mohli 
zažiť. A zato ďakujem všetkým ľuďom, 
ktorí sa na uskutočnení tohto výcviku po-
dieľali. Ďakujem... 

(Ľubomír Kosper, kvinta)

Zaujímavá hodina dejepisu
 Via historica

Ani sme sa dlho nenazdali a pri-
šiel deň 1. február 2012, kedy sme sa mali 
vydať na cestu históriou Slovenska... Po 
prvej vyučovacej hodine sme sa všetci vy-
brali do školskej telocvične s tým, že sme 
nevedeli, čo nás čaká. 

Keď sme sa už napokon usadili a 
„dohemžili“ začalo sa to. Na scénu prišiel 
„praveký šaman“ muž, ktorý nám začal 
rozprávať o pradávnej histórii Sloven-
ska, ako vzniklo a čím všetkým sa museli 
Slovania prebojovať. Preniesli sme sa od 
praveku, cez nájazdy Mongolov a Turkov, 
cez Veľkomoravskú ríšu a Svätopluka, 
cez príchod sv. Konštantína a sv. Metoda 
a cez Habsburskú vládu až po dobu zeme-



pánov a Juraja Jánošíka.
Celé tieto prechody boli zobrazo-

vané komicky, postavy vystupovali v his-
torických kostýmoch a aby sme sa do tej 
doby mohli lepšie vžiť, súčasťou predsta-
venia boli aj vystúpenia s dobovými zbra-
ňami – meče, štíty, kordy, šable, muškety 
a pištole. Na scéne vystupovali len 3 muži, 
ktorí sa dokonale naučili „rýchlo-prezlie-
kanie“ a podľa mňa to zvládli perfektne. 
Ja osobne som si to predstavenie veľmi 
užil a fascinovalo ma to. Dúfam, že mô-
žem hovoriť aj za ostatných, keď poďa-
kujem pánovi riaditeľovi zato, že na našu 
školu pozval skupinu „komicko-historic-
kého šermu“... ďakujeme!

(Ľubomír Kosper, kvinta)

Zaznamenali sme

jedenásta

Koncert Vzdušné zámky
Bol práve 31. január – deň odo-

vzdávania polročných vysvedčení, keď 
sme kráčali po vŕzgajúcom snehu smerom 
do Kultúrneho domu v Rajci. Mrzlo, ale 
nám to nevadilo, pretože sme sa aspoň 
uliali zo školy.

Keď sme tam 
prišli, usadili sme sa 
na stoličky a onedl-
ho sa predstavenie 
začalo. Hrala známa 
skupina AYA. Celý 
koncert bol ladený 
protidrogovo, proti-
alkoholicky a proti-
fajčiarsky. Veľmi sa 
nám koncert páčil, 
pretože okrem du-
chaplného a poučné-
ho textu a chytľavej 

melódie sa nám prihováral aj Boris Let-
trich (hlavný spevák). Koncert trval dve 
vyučovacie hodiny. Po jeho skončení sme 
sa vybrali naspäť do školy pre očakávané 
vysvedčenia.

(Simona Turská, septima)



Zaznamenali sme

dvanásta

Nadišiel dlho očakávaný deň (15. 
12. 2011), kedy sme sa o 5.45 h zišli pred 
budovou školy a nastúpili do luxusného 
autobusu. Náš cieľ bol jasný – adventná 
Viedeň. 

Po štyroch hodinách pokojnej ces-
ty sme vystúpili na Námestí Márie Teré-
zie, kde sa nachádzajú dve múzeá, ktoré 
sú vzhľadom budov takmer identické: 
Prírodovedné múzeum (Naturhistorisches 
Museum) a Umeleckohistorické múzeum 
(Kunsthistorisches Museum). Hneď opro-
ti je vybudovaný zámok Hofburg, ktorý 
bol rezidenciou Habsburgovcov, kráľov 
a cisárov Svätej ríše rímskej, rakúskeho 
cisára a dnes je sídlom úradu preziden-
ta. Nachádza sa v ňom Národné divadlo, 
Španielska jazdecká škola, cisárska po-
kladnica, rôzne rezidencie a iné. 

 Navštívili sme augustiniánsky 

kostol, v ktorom sú uložené srdcia niekoľ-
kých Habsburgovcov. Ďalej sme sa presu-
nuli okolo Albertiny a cez ulicu Graben, 
plnú obchodov s oblečením a suvenírmi, 
ku klenotu všetkých kostolov v Rakúsku 
– k Dómu svätého Štefana (Stefhansdom). 
Niektorí z nás sa boli pokochať Viedňou 
z jeho najvyššej veže. Potom sme sa roz-
delili do dvoch skupín a každý si vybral, 
do ktorého múzea chce ísť. My, čo sme 
navštívili Prírodovedné múzeum, sme sa 
zhodli, že je to zatiaľ najväčšie a najlepšie 
múzeum, ktoré sme doteraz navštívili. Nie 
je to iba typické múzeum so statickými 
exponátmi, ako sme zvyknutí. Popri mi-
neráloch, zvieratách a skamenelinách sme 
si zahrali rôzne hry na obrazovkách alebo 
sme do nich zapojili celé naše telo, mohli 
sme sa pozrieť na seba cez termokameru, 
pozreli sme si našu Zem v 3D aj s javmi, 

ktoré na nej prebiehajú, odmerali 
sme si kapacitu pľúc atď.

 V poobedňajších hodi-
nách náš program vyvrcholil vy-
chutnávaním si atmosféry na via-
nočných trhoch pred slávnostne 
vysvietenou budovou radnice, kde 
sme sa snažili využiť aj naše ko-
munikačné schopnosti v nemčine. 
Občas sme sa aj zasmiali, keďže 
rakúska nemčina sa od tej pravej 
nemeckej, ktorú sa učíme my, tro-
chu líši.

 Celému priestoru pred 

Poznávací zájazd GAŠ do adventnej Viedne

Cestujeme



Zaznamenali sme

radnicou s takmer 140 
vyzdobenými stánka-
mi dominuje impozant-
ný vianočný stromček. Z 
mnohých stánkov sa šíria 
najrôznejšie neodolateľné 
vône (obrovské aj men-
šie pečené zemiaky s rôz-
nymi prílohami, gaštany, 
medovníky, najrôznejšie 
sladkosti, klobásy, punč, 
káva, čaj...) Kúpiť tu mož-
no naozaj takmer všetko 
(nielen to, čo súvisí s via-
nočným obdobím). Ne-
zabudnuteľným zážitkom bol pohľad na 

obrovský park pred rad-
nicou žiariaci do podve-
černej tmy tisíckami sve-
tiel, ktorý sme si mohli 
prezrieť ešte na záver 
dňa, keď sme plní doj-
mov opúšťali Viedeň.

 Viedenské via-
nočné trhy sú poklada-
né právom za najkrajšie. 
My sme mali možnosť sa 
o tom presvedčiť.

(Marek Foltán, 
septima) 

trinásta

Dňa 22. decembra 2011 sme sa nie-
ktorí žiaci, študenti a učitelia z Katolíckej 
spojenej školy v Rajci a zo Spojenej školy 
Kráľovnej pokoja v Žiline rozhodli nav-
štíviť severné Slovensko. 

Naša cesta najprv viedla do malého 
evanjelického kostola v Istebnom. Mali 
sme možnosť vypočuť si výklad o minu-
losti kostola a dozvedeli sme sa, ako pre-
biehajú bohoslužby v takomto 
evanjelickom kostole dnes. K 
tomuto všetkému, samozrejme, 
nechýbalo vysvetlenie rozdie-
lov medzi našou katolíckou a 
evanjelickou vierou od pani fa-
rárky v Istebnom. Po skončení 
malej prehliadky kostola naša 
cesta ďalej viedla na dlho oča-
kávaný Oravský hrad, kde nám 
naša sprievodkyňa ukázala veľa 
zaujímavých exponátov, izby, v 
ktorých žili vtedajší páni, a tak-
tiež nám priblížila udalosti, kto-

ré sa odohrali na hrade a v jeho blízkosti. 
Samozrejme, niektorí sme sa cítili ako v 
rozprávke Kráľ drozdia brada, keďže sa 
natáčala práve tu.

Myslím, že si každý účastník mo-
hol z tohto dňa, či skôr podvečera a veče-
ra, odniesť niečo pekné i náučné a takto si 
spríjemniť predvianočný čas.

(Terézia Kavcová, oktáva)

Orava



           Projekty

štrnásta

Aktívne globálne školy 2

V dňoch 1. a 2. februára 2012 sme 
sa zúčastnili na záverečnej konferencii k 
projektu Aktívne globálne školy 2 v Bra-
tislave. 

 Do hotela, v ktorom sme boli 
ubytovaní, sme prišli v stredu okolo obe-
da. Po ubytovaní sa a obede sme sa všetci 
zhromaždili vo veľkej sále, tam nás or-
ganizátori privítali a povedali nám, aký 
bude ďalší program. Okolo 15.00 h sme 
predstavili prítomným, ako prebiehala 
naša výstava ekohračiek Využívaním od-
padu proti klimatickým zmenám, ktorá sa 
uskutočnila v Pastoračnom centre v Raj-
ci v dňoch 27.11.-30.11.2011. Od 16. do 
18. hodiny sme 
mali dve pred-
nášky. Na jed-
nej z nich nám 
prednášal Prof. 
Milan Lapin z 
Fakulty mate-
matiky a fyzi-
ky Univerzity 
Komenského v 
Bratislave. Tie-
to prednášky 
nás oboznámili 
o klimatických 
zmenách a en-
v i r o n m e n t a -
listike. Večer 
sme mali voľ-
ný program a v 
rámci neho sme 

sa mohli zahrať spoločenské hry alebo sa 
zúčastniť na koncerte.

 Na druhý deň ráno sme po raňaj-
kách absolvovali dva workshopy, ktoré 
sme si vybrali podľa nášho záujmu z via-
cerých ponúkaných možností. Dozvedeli 
sme sa okrem iného aj to, ako sa dajú vy-
robiť vianočné ozdoby a šperky z plasto-
vých fliaš.

 Po workshopoch sme sa zhro-
maždili vo veľkej sále hotela, vyhodnotili 
sme priebeh konferencie a rozlúčili sme sa 
s organizátormi.

 Celá konferencia bola pre nás 
veľkým prínosom, dozvedeli sme sa nové 
poznatky o klimatických zmenách, o mož-
nostiach ako ich zmierniť, nadviazali sme 
nové kontakty a priateľstvá. 

(Filip Albert, Kristína Kmeťová, kvarta)

Spoločne, zodpovedne, spravodlivo



  Projekty

pätnásta

Dňa 23. a 24. januára v tomto no-
vom roku nás navštívila delegácia z tali-
anskeho mesta Crema, aby sme sa dohodli 
o budúcej vzájomnej spolupráci medzi na-
šimi školami. 

Do Rajca zavítal  Don Giorgio 
Zucchelli a pani učiteľka Sara Fusar z ka-
tolíckej nadácie Carla Manziana, ktorá v 
meste Crema pri Miláne spravuje viacero 
kresťanských škôl. Majú tam materskú 
školu, základnú školu, gymnázium, ale aj 
technické lýceum. 

Prezreli sme si obe naše školské 
budovy, farský  kostol a námestie. Záro-
veň sme  rozmýšľali, ako by sme mohli 
spraviť vzájomnú výmenu študentov, kto-
rá by sa začala na budúci školský rok. 

Tento kultúrno–jazykový kresťan-
ský projekt by prebiehal v anglickom ja-
zyku a zapojili by sa doň študenti so zá-
ujmom o jazyk, spoznávanie inej krajiny, 
tradícií a kultú-
ry. V najbližšom 
čase urobíme 
hodinu angličti-
ny so žiakmi z 
Cremy cez tele-
most, aby sme 
sa mohli aspoň 
zatiaľ na diaľku 
spoznať.  Nie-
ktoré hodiny na-
opak prichystajú 
učitelia z Talian-
ska pre našich 

študentov. 
Celá začínajúca akcia má podporu 

otca biskupa Mons. Tomáša Galisa. Záro-
veň v máji chystáme pracovný a spozná-
vací výjazd do Cremy, aby sme tieto sme-

lé plány dotiahli do 
šťastného začiatku. 

Takže poma-
ly (rýchlo) do prá-
ce... a študenti zač-
nite premýšľať...

(Mgr. Martin 
Kačic, 

foto internet)

Crema

Pripravovaná spolupráca
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šestnásta

Trochu humoru na záver
• Dvaja ekonómovia popíjajú v krčme. 

Jeden ekonóm vraví druhému: ,,Ešte deci investícií a je zo mňa nehnuteľnosť!
• Janko vidí prvýkrát páva a vraví mamine aha mami sliepka kvitne.
• Žena: „Prečo sa ustavične hádaš so svokrou?“

Muž: „Lebo neleží tak, ako chcem ja.“ 
Žena: „A ako by mala ležať podľa tvojho želania?“
Muž: „Tri metre pod zemou.“

• Viete prečo Hitler spáchal samovraždu? ......................... Dostal účet za plyn.
• Viete ako utopiť blondínku? ..................................... Hoďte jej do bazéna zrkadlo.
• Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: 

„Včera, keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny zaseknutá vo výťahu!“
„To je nič! Ja som zasa tri hodiny stála na pohyblivých schodoch!“

•  Blondínka, brunetka a čiernovláska utekajú pred policajtmi. 
Vojdú do skladu a všetky tri sa skryjú do vriec. Policajti dobehnú ku vreciam a kopnú 
do prvého s čiernovláskou. Tá povie: „Hau-hau!“ Policajti idú k ďalšiemu s brunetkou 
a tiež doňho kopnú. Ona povie: „Mňau-mňau!“ A tak idú policajti aj k tretiemu vrecu 
s blondínkou a aj do toho kopnú: „Tu sú iba zemiaky!“ 


