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„Naša doba 
potrebuje ľudí, 

ktorí sú ako stromy, 
naplnení tichým pokojom, 

zakorenení v zemi 
a súčasne v nebi.“ 

(O.Clement)
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Editorial
                  Editorial

Milí čitatelia,
Христос воскресе! Воистину 

воскресе! – Christos voskrese! Voistinu 
voskrese!

Tento pozdrav v staroslovienčine 
používajú katolíci východného obradu od 
radostného sviatku Vzkriesenia až do Na-
nebovstúpenia Pána. Znamená: „Kristus 
vstal z mŕtvych! Naozaj vstal zmŕtvych!“ 
Štyridsať dní pôstneho obdobia vystrieda-
lo radostné veľkonočné obdobie. Často sa 
používa slovo „aleluja“ - chváľme Boha. 

Príroda sa zobúdza zo zimného spánku a 
všetko kvitne. Z vŕby sa pletú korbáče a 
v kombinácii s vodou dokonale prebúdza-
jú „spiace princezné“. Toto obdobie nám 
pripomína, že po spánku prichádza prebu-
denie, po zime jar, po smrti zmŕtvychvs-
tanie. Ak by to tak nebolo, naša viera by 
bola márna.  Nemali by sme sa na čo tešiť 
– mohli by sme rovno  zatvoriť cirkevnú 
školu a zrušiť tento časopis. Veľká Noc 
dáva zmysel všetkému dobrému aj zlému 
v našom živote: snaženiu v škole, strachu 
z budúcnosti, sklamaniam v láske, prob-
lémom v rodine a v partii... Všetko to má 
zmysel len preto, že Kristus vstal z mŕt-
vych. Aj my s ním každý deň vstávame 
k novému životu, k lepším vzťahom, k 
väčšiemu úsiliu v škole, k prijatiu seba sa-
mých a k odpusteniu tým, ktorí nám ublí-
žili. Keby On nevstal, ťažko by sme uveri-
li, že aj my sami sa niekedy „vyhrabeme“ 
z našich problémov a strachov. Ale On 
si stáva doprostred nás a hovorí: „Pokoj 
vám! Ja som to, nebojte sa“ (Lk 24,36).

 Želám všetkým nám, aby sme sa 
nechali naplniť pokojom zmŕtvychvsta-
lého Krista a aby nám ho nedokázalo nič 
vziať – ani druhí ľudia, ani naše vlastné 
slabosti a zlyhania. Dôverujme mu, pre-
tože aj „ak sme neverní, on ostáva verný, 
lebo seba samého zaprieť nemôže“ (2 Tim 
2, 13).

(Mgr. Ján Bittšanský, kaplán)
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  Predstavujeme

Zoznámte sa, prosím
Našu triedu, kvintu, učí tento rok 

náboženstvo pán kaplán Ján Bittšanský 
(Johnny B). Položili sme mu pár otázok. 

Čo vás viedlo k povolaniu byť kňazom?

Moje povolanie malo zaujímavý 
priebeh. Keď som bol malý, vôbec som 
sa nezamýšľal nad tým, že by som sa stal 
kňazom. Až na strednej škole som zistil, 
že sa touto otázkou zaoberám. Akoby sa 
ma niekto vo vnútri pýtal, či sa nechcem 
stať kňazom. Vôbec som nechcel.  Cítil 
som však, že to volanie je od Boha a ne-
odvážil som sa to  len tak hodiť za hlavu. 
Vyjednával som s Bohom dlhé roky a Boh 
nakoniec zvíťazil. Keď som si skúšal spl-
niť moje sny o tom, čo by som v živote 
chcel zažiť, zistil som, že všetky cesty ma 
aj tak vedú ku kňazstvu. Prijal som to a 
neoľutoval som.

Páči sa vám naša škola a farnosť?

Niekoľko týždňov pred kňazským 

svätením som rozmýšľal, do ktorej farnos-
ti by som asi najradšej išiel. Napadol mi 
Rajec. Keď mi potom oznámili, že som 
určený do Rajca, ďakoval som Bohu.  Vo 
farnosti sa mi páči „rodinná atmosféra“, 
ľudia sa navzájom poznajú.  Aj v škole je 
príjemné prostredie. Učím síce len v hor-
nej budove a aj to iba dve hodiny týžden-
ne, ale cítim sa tam dobre.

Čo by ste zmenili (na škole)?

Keď som býval v internáte v Bra-
tislave, býval som v najhoršom bloku in-
ternátnych budov a v porovnaní s inými 
študentmi sme nemali veľký komfort. 
Rozhodli sme sa, že si izbu vymaľujeme, 
jeden donesie koberec, druhý počítač, tretí 
chladničku a so všetkým sa budeme de-

Pán kaplán Bittšanský
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   Predstavujeme 

liť. Stala sa z nás dobrá partia a tú izbu by 
som nakoniec nebol menil ani za luxusný 
apartmán, mám na ňu pekné spomienky.

Mám pocit, že aj tu, na škole v Rajci, je to 
podobné: všetko, čo stojí za to a na čo sa 
nezabúda, tvoríme my a naše vzťahy. 
Chcel by som zmeniť seba, byť pozor-
nejší voči učiteľom, chápavejší  voči 
žiakom a náročnejší na seba.

Máte nejaké hobby?

Moje hobby sa vyvíjajú a me-
nia podľa toho, kde som, aké mám 
možnosti a koľko mám času. Bavia 
ma viaceré kolektívne športy, horská 
turistika, splavovanie riek, počítače, 
dobrá hudba, knihy, jazyky, cestova-
nie, chvály...

Ktoré krajiny ste už navštívili?

V Európe som navštívil rôzne 
krajiny, to by bol dlhý zoznam (asi 
14), ale nikde som nebol dlhšie ako 
mesiac. Na dlhších pastoračných po-
bytoch som bol v Mexiku (1 rok) a vo 
Vietname (2 mesiace).

Športujete? 

Športy, ktoré ma do-
teraz najviac bavili, sú lyžo-
vanie, plávanie, tenis, stolný 
tenis, volejbal, hokejbal a ul-
timate frisbee. Okrem toho si 
viem z času na čas predstaviť 
aj bicyklovanie, futbal a bas-
ketbal.

Ďakujeme veľmi pek-
ne za rozhovor a prajeme veľa 
požehnania vo Vašom živote a 

pastorácii.

(Juraj Koleda, kvinta)

zdroj fotografií 
- internet
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Duchovné akcie

Potrava pre dušu

V dňoch 27. februára až 
7. marca 2012 prebiehali v Raj-
ci MISIE. Aj my, Katolícka spo-
jená škola, sme sa ich zúčastnili. 
Jednotlivé triedy mala besedu s 
pátrami misionármi, kde sme sa 
dozvedeli veľa zaujímavých vecí 
a misiách a misijných krajinách, 
zaujímavosti zo života na Filipí-
nach a pod. A čo na misie hovoria 
naši žiaci?

„Bol som na misijnej sv. omši 3. 
3. 2012. Bolo tam super. Bola pekná sv. 
omša. Mal ju misionár Thomas. Bol z In-
donézie. Na konci sv. omše sa rozbíjala pi-
ňata. Je to symbol 7 hlavných hriechov.“  

(Lukáš Hoskovec, IV. A)

„V sobotu 3. 3. som bola na detskej sv. 
omši. Spievala som v Konvalinkách, je 
to zbor. Veľmi sa mi páčilo, ako nás od-
menili za prvých 9 piatkov. Dostali sme 
diplom, na ňom bol vyobrazený Ján Pavol 
II.  a dostali sme ešte čokoládu. A najviac 
sa mi páčilo, že keď skončila omša, dávali 
vonku kakao a čaj.“ 

(Katka Škubová, IV. A)

„V škole na náboženstve sme dostali žlté 
papieriky, na ktorých boli úlohy, čo sme 
mali vyplniť do sv. omše. Na konci omše 
kňaz vylosoval 2, ktorí rozbijú piňatu. Po 
omši sa vonku rozdávali magnetky J. Pav-
la II., bolo tam pre nás pripravené aj ob-
čerstvenie. Koláče a kakao. Bola to krásna 

sv. omša.“ 
( Benjamín Jonek, IV. A)

„V strede sv. omše bolo krátke divadlo, 
ako máme pomáhať deťom z iných krajín. 
Veľmi sa mi to páčilo.“ 

(Lenka Dorinská, IV. A)

„Páčilo sa mi aj to, že tie deti, ktoré rozbí-
jali piňatu, sa s tými sladkosťami podeli-
li. Potom nám dávali vonku občerstvenie. 
Hneď som mala krajší deň.“

 (Júlia Rybárová, IV. A)

„Mňa zaujalo, ako sa rozbíjala piňata s 
veľkou varechou.“ 

(Michal Hanuliak, IV. A)

„Páčilo sa mi, keď sme ja a môj brat do-
stali pekné darčeky od pána dekana.“ 

(Majka Hodasová, IV. A)

„Pred omšou zvolávali deti, aby išli hrať 
divadielko. Boli tam rôzne postavičky. 
Napr. Čiho. Každý si mal pomyslieť, čoho 
sa v ten deň zriekne. Na konci omše sa vy-

Misie v Rajci
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šiesta

hodnocovali prvé piatky. Dostali sme dip-
lom a čokoládu. Potom nám všetci zatlies-
kali.“
(Monika Brodňanová, IV. A)

„A viete, čo bolo pekné – losovanie a 
keď sme mali občerstvenie čaj a zákusky 
a magnetky, aj keď ma neprečítali a že 
som nevyhral.“

(Patrik Kandráč, IV. A)

„Ja som sa zúčastnil na sv. omši v sobotu 
večer. Bola to pekná misijná omša. Každý 
rodič na nej obnovil svoj svadobný sľub. 
Na úplnom začiatku tam prehrávali pekný 
film o svadbe. Boli tam starenky aj starče-
kovia. Boli spolu veľmi šťastní.“ 

(Daniel Hudák, IV. A)
(spracovala Mgr. Janka Rybáriková)

V piatok  24. februára mala trieda 
IV. A duchovnú obnovu.  

Žiaci sa nevedeli dočkať tohto 
dňa, jednak preto, že sa nebudú učiť a 
jednak zo zvedavosti, čo ich tam čaká. 
Duchovnú obnovu viedol p. kaplán Jan-
ko Bittšanský.  Žiaci si najskôr pozreli 
zaujímavý film o sv. Františkovi. Potom 
spoločne vyrábali zo zápaliek a zápal-
kových škatuliek  meč a truhlicu. Meč 
potom jednoduchým spôsobom zmenili 
na kríž. Meč symbolizoval všetko zlé, 
čo v živote robíme, a kríž pokoru a obe-
tu. Tento meč (kríž) vložili do truhlice a 
spoločne sa modlili túto modlitbu: 

„Pane Ježišu, skladám meč, od-
kladám všetok hnev, nadávky, ohovára-
nie, závisť. Prijímam kríž -  chcem objať 
tých, čo mi robia zle. Chcem byť posluš-
ný Božím prikázaniam, rodičom a uči-
teľom aj vtedy,  keď ma to bude niečo 
stáť. Ježišu, pomôž mi vytrvať v tomto 
predsavzatí. Amen.“ 

Okrem duchovných aktivít sa žia-
ci mohli zahrať v herni. Na konci sa vy-
spovedali a duchovná obnova sa skonči-

la sv. omšou v kostole.   
Niekoľko postrehov samotných 

detí:
„Veľmi som sa tešila, lebo mám rada du-
chovné obnovy.  Najviac som sa poteši-
la, keď som mohla ísť na svätú spoveď. 
Na omši som čítala žalmy a spievali sme 
pesničky. Bolo tam super.“

(Katka Škubová)

„Bolo to tam dobré. Pozerali sme film 
o sv. Františkovi z Assisi. Mohli sme 
sa tam vyspovedať a na konci sme mali 
svätú omšu. Hrali sme sa tam naháňačky 
a rôzne iné hry. Dali nám tam aj koláče, 
ktoré boli veľmi dobré.“

(Filip Krajčí)

„Mne sa páčil film o sv. Františkovi z 
Assisi. Páčilo sa mi, keď sme robili meč 
a truhlicu. Na konci sme boli na svätej 
omši v kostole, spievali sme tam aj pes-
ničky. Bola som rada, že sme tam šli.“

(Mária Hodasová)
(Mgr. Eva Majerčíková, tr. učiteľka)

Duchovná obnova IV.A
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  Súťaže

Dňa 22. 3. sme sa zúčastnili de-
kanátneho kola biblickej olympiády, v 
zložení družstva Magdaléna Huljaková, 
Martina Capková a Anička Špániková s 
jedinečným sprievodom pani profesorky 
M. Pekárovej.

 Keďže sme sa z Rajeckého de-
kanátu zúčastnili ako jediné družstvo v 
kategórii stredných škôl, postup na die-
cézne kolo sme mali istý. Súťaženiu sme 
sa však, samozrejme, nevyhli. Ale nedali 
sme sa zahanbiť. V celkovom poradí zo 

14 družstiev a troch dekanátov sme sa 
umiestnili na druhom mieste, so stratou 
jediného bodu na miesto absolútneho ví-
ťaza. To získali naši najväčší konkurenti 
– Gymnázium sv. Františka zo Žiliny. 

 Súťaž sa konala v novom Diecéz-
nom centre v Žiline, a tak sme vďaka pek-
nému počasiu mali nielen radosť zo súťa-
ženia, ale aj pekný výlet. Držte nám palce 
na diecéznom kole.

(Magda Huljaková a Maťa Capková,
oktáva)

A víťazom sa stáva...
Dekanátne kolo biblickej olympiády

Krajské kolo geografickej olympiády
Dňa 23. marca 2012 sa uskutočni-

lo krajské kolo geografickej olympiády. 
Všetci, čo sa chceli zúčastniť, si museli 
vybrať tému a napísať o nej prácu. Mojou 
témou boli jaskyne na Slovensku. 

Ráno pred ôsmou sme aj s p. uč. 
Hoskovcom vyrazili do Ružomberka, kde 

sa súťaž konala. Po otvorení súťaže nas-
ledoval test. Na ten bol čas asi 45 minút. 
Potom sme dostali posudky našich prác a 
mali sme chvíľu čas pripraviť sa na obha-
joby. Tie sa konali v samostatných miest-
nostiach s projektormi s tým, že každá 
kategória bola v inej miestnosti. Po ob-

hajobách sme išli na obed do 
univerzitnej jedálne, kde sme 
si mohli, mimochodom, vybrať  
zo 7 jedál. Okolo jednej poobe-
de bolo vyhodnotenie súťaže. 
Mne sa podarilo postúpiť na ce-
loslovenské kolo, ktoré sa bude 
konať 20. apríla v Bratislave. 
Po vyhodnotení sme aj s pánom 
učiteľom sadli do auta a s dob-
rým pocitom sme sa vracali do-
mov.

(Miroslav Hudák, sexta)



 Zaznamenali sme

ôsma

14. marec 2012 bol deň, ktorý nám 
deviatakom naháňal veľký strach. Písalo 
sa Testovanie 9, ktoré pre nás veľa zna-
menalo.

Ako prvú sme písali slovenčinu a tá 
bola dosť náročná. Stres nesmel chýbať a 
robil svoje. Snažili sme sa za tých pár po-
sledných minút všetko si zopakovať a na 
nič nezabudnúť. Našou podporou pri pí-
saní bola čokoláda. Keď sme začali písať, 
stres a strach z nás okamžite opadol. Čas 

rýchlo ubiehal a všetci sme sa snažili vy-
pracovať čo najviac otázok. Keď nám čas 
uplynul, stretli sme sa na chodbe a rozprá-
vali sme sa o otázkach. Potom nás čaka-
la matematika, ktorá bola celkom ľahká. 
Po uplynutí času sme sa rozpŕchli domov, 
kde sme rozprávali o našich zážitkoch pri 
Testovaní 9.

Tak nám držte palce, aby nám to 
dobre dopadlo!

(Eva Halková, IX. A)

Testovanie 9-2012 (Monitor)

Písomná Externá časť Maturity 2012
Prvý deň:  14.03.- Slovenský jazyk 

a literatúra
Naše prvé dojmy po dopísaní: Mu-

síme uznať, že boli vážne ťažké otázky, 
dosť zamerané hlavne na gramatiku a s 
tým spojené texty s porozumením. Ako 
odmenou pre nás boli po testoch témy na 
sloh, ktoré keď sme uvideli, všetci sme 
sa potešili. Predovšetkým chalani ale aj 
dosť dievčat, keď si prečítali, že môžu pí-
sať úvahu na tému: „Výdobytky moder-
nej techniky – ovládame my ich alebo ony 
nás?“ sa veľmi tešili.  Ostatní si vybrali 
tému: „Som jednoducho smoliar“, ktorá 
bola daná ako fiktívny beletrizovaný ži-
votopis. Po prvom, snáď úspešnom dni 
nasledovalo doma ešte posledné preopa-
kovanie angličtiny a v jednom prípade aj 
nemčiny.

Druhý deň:15.03.-Anglický jazyk a 
Nemecký jazyk

Vydali sme sa na ďalší, ešte ťažší 
boj. Boli sme plní očakávaní, keďže sme 
tak trochu pokusní králici, keď sme ako 
prví išli všetci povinne maturovať z úrov-
ne B2. Opäť ako aj pri slovenčine, test bol 
dosť náročný a sloh nás opäť trochu po-
vzbudil. Témou z angličtiny aj z nemči-
ny bola Ideálna škola. Väčšina z nás si 
po slohu mohla vydýchnuť, ale väčšina z 
chalanov nie.

Tretí deň: 16.03.- Matematika
V tento deň prišla na maturitu čisto 

chlapčenská zostava potrápiť sa s mate-
matikou.

Veríme alebo skôr dúfame, že sme 
to všetci úspešne zvládli. Teraz nám už 
nezostáva nič iné, len sa usilovne pripra-
vovať na ústnu časť, ktorá nás už čaká 
onedlho v máji.

(Monika Majerčíková, oktáva)

Skúšky, skúšky, skúšky...



Zaznamenali sme

deviata

V slnečnú nedeľu dňa 18. 3. 2012 
sme sa my, žiaci Katolíckej spojenej ško-
ly v Rajci, vydali na týždňový  zájazd. Išli 
sme spoznávať ,,hlavné mesto Európy‘‘- 
Brusel, jedinečný Londýn a najromantic-
kejšie mesto Paríž.

Po dlhej ceste autobusom sme na-
pokon ráno dorazili do Bruselu. Popre-
chádzali sme sa cez námestie, na ktorom 
sa nachádzali sochy: Don Quijote, Sancho 
Panza, Victor Hugo a ďalšie. Potom sme 
prešli cez obchodnú pasáž k najkrajšiemu 
námestiu Európy - Grote Markt. Boli na 
ňom radnica, kostol a budovy, v ktorých 
sídlili remeslá. Hneď vedľa námestia sa 
nachádzala so-
cha, ktorú sme 
všetci pohladka-
li pre šťastie, a 
od nej sme prešli 
k veľmi známe-
mu Manneken 
pis - soche cika-
júceho chlapca. 
Ochutnali sme 
tiež známe pra-
linky, po ktorých 
nasledoval krátky 
rozchod. Po obe-
de sme si pozreli 
menej význam-
nú sochu Janne-
ken pis - cikajú-
ce dievčatko. Ku 
koncu dňa sme 

videli atómium, ktoré bolo veľmi veľké a 
nablýskané. Večer sme dorazili do Hote-
la F1 v Dunkerque na okraji Francúzka a 
ráno smer Anglicko.

Do hlavného mesta Anglicka a ce-
lého Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska sme dorazili v uto-
rok, po tom ako sme sa z francúzskeho 
prístavu Calais prepravili  cez prieliv La 
Manche do anglického Doveru, ktorý nás 
vítal krásnou scenériou kriedových úte-
sov. Samotnú prehliadku Londýna sme 
začali v Greenwich. Ako prvý nás zaujal 
park, cez ktorý sme prechádzali k nulté-
mu poludníku. Pri nultom poludníku sa 

Cestujeme
Brusel, Londýn, Paríž
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nachádza Greenwich Royal Observatory. 
Keďže Greenwich bol na konci, mali sme 
z neho krásny výhľad na panorámu mesta 
Londýn. Naše kroky potom smerovali do 
Námorného múzea, k pevnosti Tower of 
London, Tower Bridge, Národnej galérii 
(v nej sme mohli obdivovať van 
Gogove Slnečnice). Potom sme 
mali 7 hodín rozchod na nákupy na 
Oxford Street a nakoniec k typic-
kým červeným double-deckerom 
do St. Paul Cathedral. Na druhý 
deň sme navštívili zámok Windsor, 
ktorý je ešte dodnes obývaný. Po-
tom sme sa presunuli do Hampton 
Court, kde sme najskôr hľadali srd-
ce bludiska a potom oddychovali v 
krásnych záhradách. Po prehliadke 
tohto sídla kráľa Henricha VIII. 
sme sa vyčerpaní vrátili na ubytov-
ňu. Tretí deň sa začal svätou omšou 

vo Westminister Cathedral. Po nej sme sa 
prešli ku Westminsterskému opátstvu, bu-
dove parlamentu  a Big Benu. Prešli sme 
popri Downing Street a pokračovali cez 
St.James‘ park ku Buckinghamskému pa-
lácu. Odtiaľ sme sa presunuli popri sídle 
princa Charlesa na Trafalgarské námestie, 
kde je socha admirála Nelsona, ktorého 
strážia štyri levy.

V piatok 23. marca sme docestova-
li do Francúzska. Najskôr sme navštívili 
Versailles, kde sme mohli vidieť honos-
né sídlo niekdajšeho francúzskeho kráľa 
Ľudovíta XIV. Za nádherným zámkom 
sa nachádzali prekrásne záhrady, kde sme 
mali možnosť nahliadnuť a poprechádzať 
sa. V popoludňajších hodinách sme sa pre-
sunuli do samotného Paríža -  najroman-
tickejšieho mesta Európy. Vybrali sme sa 
na prehliadku Eiffelovej veže, ktorá bola 
ešte vyššia, ako mnohí z nás očakávali. 
Vyviezli sme sa výťahom na najvyššie 
poschodie veže, kde na nás čakal ohromu-
júci výhľad na mesto. Mali sme možnosť 
vidieť pôdorysy mesta a tok rieky Seiny, z 
čoho boli mnohí z nás uveličení. Nasledu-

júci deň na nás 
čakalo múzeum 
Louvre, kde sme 
mali možnosť 
zhliadnuť origi-
nál obrazu Le-
onarda da Vinci-
ho - Mona Lisa. 
Navštívili sme aj 
Latinskú štvrť, 
chrám Notre-
Dame, kde sme 
mali sv. omšu 
vo francúzšti-



ne a oddychovali sme v 
Luxemburskej záhrade. 
Neskôr sme videli aj tzv. 
brucho a ucho Paríža a 
mali sme dostatok osob-
ného voľna na nákupy. 
Vo večerných hodinách 
sme opustili Paríž a vy-
dali sa na spiatočnú cestu 
domov.

Domov sme sa vrá-

tili unavení celotýždňo-
vým putovaním, ale plní 
nevšedných zážitkov.

(Veronika Babulová, 
kvarta; Mária Lednická, 

septima; Simona Tur-
ská, septima)

Zaznamenali sme

jedenásta

Masterclasses
Vo štvrtok 1. 3. 2012 sa konal 8. 

ročník podujatia „Masterclasses“, ktorý 
bol zameraný na časticovú fyziku. Tak 
sme si ja, Mišo Podolan, Janči Slyško a 
Lukáš Lednický chceli vyskúšať nové 
dobrodružstvo. Nešli sme sami, ale ako 
dozor išla s nami p. profesorka Lacková. 
Všetko prebiehalo v aule na Žilinskej uni-
verzite. Tunajší vyučujúci sa nám snažili 
čo to povedať o našom „maličkom svete“, 
ktorý sa skladá z tých najmenších čiasto-
čiek. Spočiatku sa nám zdalo, že je všetko 
dosť ľahké, ale keď prišla ďalšia prednáš-

ka o urýchľovačoch, tak sme sa  iba mlčky 
prizerali, o čom to rozprávajú. 

Najviac sa nám páčilo, že sme 
si mohli aj my vyskúšať, ako sa hľadá 
„Higgsov bozón“, ktorý dodnes vedci ešte 
nenašli. Ja som bol v skupine s Mišom a 
Janči s Lukášom. Spočiatku nám to veľ-
mi nešlo, ale nakoniec sa na mňa a Miša 
usmialo šťastie a našli sme aspoň náznak 
„Higgsa“. Po týchto vyčerpávajúcich cvi-
čeniach sme sa presunuli do multime-
diálnej učebne, kde sme boli v kontakte s 
ďalšími troma krajinami, ktoré sa tiež po-

dieľali na tejto akcii. Najväč-
šiu odvahu z nás štyroch mal 
Janči, ktorý sa opýtal priamo 
pracovníkov z Cernu, či pra-
cuje aj nejaký Slovák v Cer-
ne. Za túto veľmi jednoduchú 
otázku vyhral tričko s ich lo-
gom. Bol to naozaj super deň 
plný nielen nových vedomos-
tí, ale aj poriadnej dávky zá-
bavy.

(Andrej Liška, septima)



Zaznamenali sme

dvanásta

Piatok 10. 
február 2012. Naše 
deti nám mali pred-
viesť, čo sa naučili 
za niekoľko týž-
dňov na tanečnej. 
Ešte v to popolud-
nie sústredene do-
laďovali posledné 
tanečné kroky a 
pózy. Konečne na-
stal večer. Sedeli 
sme za vyzdobený-
mi stolmi a s napä-
tím očakávali, kedy 
vojdú do tanečnej 
sály. Vkráčali za 
sprievodu pomalej hudby. Boli sme šťast-
ní a pyšní. Všetci boli nádherní. Dievča-
tá v pestrofarebných šatách, s kvetmi vo 
vlasoch, chlapci v oblekoch, ktoré im sad-
li ako uliate, s ružami v rukách pre svoje 
dámy.

Po prvých neistých a 
rozpačitých krokoch nám v 
plnej paráde ukázali, čo sa 
naučili. Previedli nás všet-
kým, počnúc walzom, cez 
blues a latino mix a končiac 
country tancom. Vrcholom 
nádherného večera bol ven-
čekový tanec, prekvapením 
tanečná súťaž, v ktorej boli 
víťazmi všetci.

Ako to vyjadriť pár 
slovami? 

Atmosféra ohrom-
ná, nálada úžasná, večera 
výborná, dojmy neopísa-
teľné. Kto tam nebol, môže 

len ľutovať.
Dlho očakávaný večer dopadol 

výborne. Pre naše deti bol vyvrcholením 
poctivého tanečného drilovania, pre nás 
rodičov bol pohľad na svoje dieťa aj pri-
pomenutím vlastnej mladosti.

Uvedomili sme si, že naše milo-
vané deti nám v ten večer vtancovali na 
cestu k svojej  dospelosti... 

Vďaka za krásny večer, vďaka na-
šim deťom, vďaka pánovi učiteľovi tan-
ca Augustínovi, pani triednej učiteľke 
Hoskovcovej a všetkým, ktorí nám tento 
zážitok pripravili.

(mama študenta sexty) 

Venček 2012

Oslavujeme



Zaznamenali sme

trinásta

Bol raz jeden stredoškolák, volal 
sa Michal. Bol najlepší z triedy, mal samé 
jednotky, no nešla mu biológia. Preberali 
bunku a učivo mu nejako nešlo do hlavy. 
Zobral si teda zošit, rybársky prút a šiel 
k rybníku. Nič nebralo, tak sa zatiaľ učil. 
Keď už učivo čítal asi desaťkrát, vzdychol 
si: „Keby som tak bol v bunke!“ Počula to 
jedna črievička (ona bola čarodejníčka), a 
povedala si: „Pomôžem tomuto chlapco-
vi.“ V okamihu sa zväčšila, zhltla prek-
vapeného Michala i s rybárskym prútom 
a zmenšila ho na veľkosť bunky. Vošla s 
ním do akejsi ponorky, tam ho vyvrhla a 
povedala: „Chcel si sa dostať do bunky, 
nie?“ Chlapec, ešte stále prekvapený, ne-
vedel odpovedať. Čo je to za čudo? myslel 
si v duchu. Črievička akoby mu 
čítala myšlienky, povedala: „Ja 
sa volám črievička veľká. A Ty 
si kto?“ spýtala sa. On jej pove-
dal: „Volám sa Michal a mám 17 
rokov.“ „Poď, naučím Ťa niečo 
o bunke,“ povedala črievička, 
previedla ho svojou ponorkou a 
pritom mu vysvetľovala: „Toto 
je potravová vakuola, toto je 
jadro, toto je malé jadro...“Popritom Mi-
šovi vravela, načo to všetko slúži. On si 
to všetko zapisoval do notesa, ktorý mal 
pri sebe. 

Ráno, keď vstal, prišla k nemu črie-
vička a vravela: „Idem ti ukázať jazero. 
Poď!“ Michal vyskočil a ponáhľal sa za 
ňou. Prišiel do kokpitu (jadro) a pozeral sa 

von malým okienkom. Všade plávali iné 
črievičky, meňavky, kopa drobnozrniek, 
červenoočiek, chlorely a iné. Odrazu sa 
rozpútala panika. „Čo to je?“ pýtal sa cha-
lan. „Baktérie!!! Ničia všetko, čo im príde 
do cesty!“ Črievička nestihla ani dohovo-
riť a už sa ponorka kolísala doprava a do-
ľava, obaja spadli na zem a takto to trvalo 
asi hodinu.  „Vždy nám robia takúto ne-
plechu,“ snažila sa prekričať buchot črie-
vička. Odrazu sa ponorka prevrátila, Mišo 
si udrel hlavu a omdlel. Keď sa zobudil, 
bola pri ňom črievička a núkala mu čaj z 
rias. Rýchlo ho vypil, poďakoval a zaspal. 
Takýchto útokov prežili viac. Mišo sa za-
čal strachovať, že ho rodičia hľadajú, ale 
črievička ho upokojila, vraj tu plynie čas 

pomalšie, ako tam vonku. 
Raz črievičku zasvrbelo jadro. 

Znak, že prichádzajú baktérie. A bolo to 
tu. Črievička sa ledva udržala na brvách a 
Michal na nohách. Odrazu sa Mišovi vy-
jasnili oči. „Idem dať príučku baktériám!“ 
zvolal Michal. „Nie!“ vykríkla črievič-
ka. No chalan si vzal prút a otvoril dvere. 

Bunka o bunke

Príbehy



Zaznamenali sme

štrnásta

Baktéria, čo kymácala ponorku, sa zháči-
la. „Má to jeden háčik,“ povedal s úškr-
nom chlapec. A už aj trojitým háčikom 
driapal bunkovú stenu baktérie. Na to pri-
plávali ostatné a chceli Miša rozpučiť. No 
on sa tak zahnal prútom, že jednej baktérii 
zaryl až do cytoplazmy. Tá sa tak zvíja-
la, že všetky ostatné nabúrala a vovalili sa 
do veľkej klietky, kde ich zavrela črievič-
ka. „Dobrá práca, chlapče,“ pochválila ho 
črievička. „Vieš,“ povedal Michal, „ja sa 
chcem vrátiť späť domov, na pevnú zem.“ 

„Dobre,“ povedala črievička, „stane sa 
ako chceš.“ A už ponorka stúpala. Mišovi 
čosi zišlo na um. „Vieš,“ povedal, „tu máš 
tento prút. Budeš ho potrebovať viac než 
ja.“ O chvíľu bol však hrozne prestrašený. 
„Kde mám notes?“ „Ty si to predsa všet-
ko pamätáš,“ povedala črievička. „A teraz 
už choď.“ O chvíľu bol Michal na pevnej 
zemi a prisahal by, že to všetko sa mu iba 
snívalo.

(Metod Huljak, VI.A)

Príbeh o zaseknutých dverách
Ráno sme si spokojne 

kráčali do školy. Vošli sme do 
triedy, chystali sme si učebni-
ce na vyučovanie. Zrazu niekto 
silno zabuchol dvere a už sa ne-
dali otvoriť. Jednoducho sa za-
sekli. Siedmi sme ostali v triede 
bez pani učiteľky, ostatní boli na 
chodbe. Veľmi sme sa naľakali, 
či nás vôbec dostanú von. Dívali 
sme sa smutne jeden na druhého 
a ani rozprávať sa nám nechcelo. 

Naše vyslobodzovanie 
trvalo veľmi dlho. Napokon mu-
seli dvere úplne rozrezať. A my 
sme boli na slobode. Vydýchli 
sme si a natešení sme sa zvítali s 
ostatnými. Síce naše dvere nebo-
li opravené, my sme si ale pred-
stavovali, že sú tam neviditeľné 
dvere. Spokojne sme si sadli do 
lavíc a vyučovanie mohlo začať.

(Mária Tandarová, III.A)



 Zábava

pätnásta

Blondínka píše manželovi SMS-ku: „Drahý zabudol si si mobil...“
Viete čo urobí blondínka keď jej nejde myš na počítači???? Položí pred ňu kúsok syra
Čo je maximálna štíhlosť ? Keď sedíte vo vani, namydlíte si brucho, ale pení sa vám 
na chrbte!
Vieš čo je maximálna slušnosť? Keď vodič autobusu uvoľní starenke miesto. 
Viete, za čo sa auto urazí? Keď naň namaľujete motorku.

Zábavná stránka
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šestnásta

„Zaraduj sa, zem, 
zaplavená toľkým jasom, 

lebo svetlo večného Kráľa vymanilo ťa 
z moci temnôt.“

(Veľkonočný chválospev)

Skutočná radosť, 
ktorú môže dať len zmŕtvychvstalý Kristus, 

nech prenikne do celého Tvojho života...


