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Aby si bol krásny, zastav sa:  minútu pred zrkadlom, 
päť minút pred svojou dušou  

a  pätnásť minút pred svojím Bohom.
(Horatius) 
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Editorial
                  Editorial

Tak sme sa znovu dočkali. 
Nielen toho, že vychádza 

opäť ďalšie číslo časopisu PRÁ-
VE TY, ale aj toho, na čo niektorí 
čakajú nekonečných 10 mesiacov. 
No áno, na prázdniny. Ešte zopár 
dní a rozídeme sa do najrôznej-
ších kútov zemegule....

Máme za sebou ďalší 
školský rok. Pre každého bol 
niečím iný ako ten predchádza-
júci. Práve pred tými 10 mesiac-
mi som začínal na našej škole 
- dnes už Katolíckej spojenej 
škole. Spolu so mnou začínali 
aj terajší prváčikovia na Cirkev-
nej základnej škole. Dnes už vedia 
písať, čítať aj počítať. Do posled-
ného ročníka nastúpili deviataci a 
oktávani. Teraz to majú deviataci 
viac–menej za sebou, maturanti už 
škole zamávali svojimi krídlami. 
Tento školský rok k tým prechá-
dzajúcim 20 rokom pridal ďalšie 
želiezko v reťazi 

No a čo s toľkým voľným 
časom? Zoberte si so sebou náš 
časopis, plný skvelých článkov 
a príbehov. Určite neoľutujete! 
Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým našim čitateľom a zaže-
lať vám krásne leto plné zážitkov.

V septembri sa, dúfam, zno-
vu stretneme...

Mgr. René  Gabčo, 
zástupca riaditeľa školy
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  Interview

Pani učiteľka 
Anna Veselovská

V tomto vydaní školského časopisu 
sme sa rozhodli urobiť rozhovor s jednou z 
našich učiteliek, ktoré učia na našej škole od 
jej začiatku, s pani učiteľkou  Annou Vese-
lovskou. 

Predstavte sa nám a povedzte 
nám niečo o sebe.

Predstavovať sa vari ne-
musím, všetci ma tu poznajú, veď 
momentálne som najstaršia v uči-
teľskom kolektíve, ale to sa čo-
skoro zmení  –  na tomto mieste 
ma niekto vystrieda. Pochádzam z 
Rajca, takmer celý život  som pre-
žila v tomto meste, mám  pekné 
spomienky na detstvo a nech by 
som bola kdekoľvek na svete, ob-
raz  tejto doliny budem mať vždy 
pred sebou.

Vždy ste chceli byť  učiteľkou slovenského 
jazyka?

Ani nie. Môj otec ma od raného det-
stva presviedčal, že budem lekárkou, zoza-
čiatku som tomu aj verila, ale neskôr som 
pochopila, že na to sa vôbec nehodím (veď 
som nedokázala zarezať ani sliepku a keď 
sme zabíjali prasa, utiekla som preč a prišla  
som, až keď bolo takmer rozobraté). Mojím 
snom bolo skôr chodiť v gumákoch po veľ-
kom hospodárskom dvore, starať sa o kravy, 
teliatka a sušiť seno a robiť všetko ostatné, 
čo s tým súvisí. Nakoniec sa veci vyvinuli 

tak, že mojím osudom sa stala Pedagogická 
fakulta v Banskej Bystrici. Asi sa to takto 
muselo stať, ale  neoľutovala som to.

Aký máte názor na Katolícku spojenú ško-
lu v Rajci?

Ešte som si celkom nezvykla na tento 
nový názov. Ja túto školu vnímam ako cir-

kevnú školu, v ktorej pôsobím od jej začiat-
ku. Názov nie je až taký dôležitý. Dôležitejší 
je obsah – učitelia, žiaci, študenti. Tvoríme 
spoločenstvo, v ktorom každý má svoje 
miesto a každý môže prispieť k tomu, aby 
spoločný výsledok bol dobrý. A ešte jedno 
chcem povedať – priestory tejto školy mi 
boli druhým domovom 40 rokov, a preto sa 
nedivte,  že mám ku nej aj istý citový vzťah 
a nazývam ju svojou „rodnou  školou“. 

Ako ste sa vy, učiteľka slovenčiny, dostali 
k astronómii?

No, toto je naozaj „superotázka“, na 
ňu odpoviem asi najobšírnejšie. Už v det-
stve som obdivovala všetko pekné a zaují-

Známa, a predsa...
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          Interview 

Skoré piatkové ráno sa naša celá sku-
pinka zložená z Miroslava Hudáka, Lukáša 
Babulu, Janka Slyšku, Ľuba Kospera, Ka-
mila Huljaka, Andreja Lišku a samozrejme 
p. učiteľky Veselovskej stretla na vlakovej 
stanici. Počas cesty do Žiliny sme si rozprá-
vali veselé príhody a snažili sme sa zneistiť 
p. učiteľku, že tento rok je to už nad naše 
sily. Celá súťaž prebiehala v Makovické-
ho dome, kde súťažiaci súťažili v troch ka-
tegóriách. Najskôr sme písali slepú mapu 
a potom test spolu s príkladom. Keď sme 
skončili písomné časti, tak nám dali hodi-
novú prestávku pred ústnym kolom. Počas 
tejto prestávky sme sa išli nadýchať čerstvé-
ho vzduchu a niečo si prejesť. Keď nadišlo 
dlho očakávané ústne kolo, každý sme sede-

li v napätí, akú otázku si vytiahneme. Nako-
niec to dopadlo viac ako výborne, pretože 
v prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnil 
náš Kamil Huljak a v tretej kategórii sa na 
2. mieste umiestnil Andrej Liška a iba o dva 
body menej mal Miroslav Hudák, ktorý bol 
na 3. mieste. Výborne to išlo aj Lukášovi 
Babulovi, ktorý iba o vlások unikol postupu, 
ale skončil na výbornom 4. mieste. Keďže 
sme týmto výkonom potešili p. učiteľku Ve-
selovskú, tak sme sa mohli spokojne vrátiť 
domov a opäť sa pripravovať na ďalšie ten-
toraz krajské kolo.

V piatok  27. 4. 2012 sa konalo kraj-
ské kolo astronomickej olympiády „Čo vieš 

mavé, čo som videla okolo seba – netrápilo 
ma, že mnohému nerozumiem. Mnohokrát  
som za jasných  nocí pozerala na oblohu, 
hoci som nevedela, na čo sa pozerám, jedno-
ducho ma to fascinovalo a cítila som sa pri 
tom, aká som nepatrná ako prášok pri tom 
priestore, ktorý nás obklopuje. Ešte aj na 
strednej škole som si myslela, že astronómia 
je niečo, čo ja nikdy nepochopím. Potom sa 
mi dostala do rúk kniha Obloha  na dlani a 
ja som bola „paf“. Ujala som sa astronomic-
kého krúžku, keď som sa vrátila do Rajca a 
spolu s deťmi sme sa učili a zažívali mnohé 
dobrodružstvá (ale to je na dlhé rozpráva-
nie). Spomínam si, ako som sa skoro hanbila 
na stretnutiach s vedúcimi krúžkov z iných 
krajov povedať, že som slovenčinárka, keď 
oni boli fyzikári alebo aspoň zemepisári. Že 
nie som nijaké „béčko“, som si uvedomila 
vtedy, keď som im vedela vysvetliť, prečo 
sa nehovorí  hviezdár a hviezdáreň ale hvez-
dár a hvezdáreň.

Chceli by ste dodať ešte niečo na záver?
Keď môžem, tak áno. Moje sloven-

činárske dni sú spočítané, ale astronómiu by 
som nerada „zavesila na klinec“. Chýbali 
by mi dobrodružné celonočné pozorovania 
meteorických rojov spojené s opekačkou  
všelijakých špecialít a vôbec radosť z vide-
nia  vecí, ktoré si ľudia bežne ani nevšimnú. 
Preto by ma potešilo, keby sa našlo zopár 
odvážnych detí (vek nerozhoduje), ktoré sa 
neboja tmy a chcú vedieť viac o tom, ako 
funguje svet, a ktoré by mi robili spoločnosť 
pri ďalších  dobrodružstvách. V budúcom 
školskom roku sa budem tešiť z každého 
nového hvezdára.

Veľmi pekne Vám ďakujeme, pani 
učiteľka, za rozhovor, v ktorom ste spome-
nuli veľa pekných zážitkov.

  (Ľubomír Kosper, kvinta)

Astronomická olympiáda
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 Súťaže

Víťazom sa stáva...
o hviezdach“. Už v okresnom kole si postup 
vybojoval Miroslav Hudák a Andrej Liška 
za 3. kategóriu. Ako to býva u nás zvykom, 
tak cestou do Žiliny sme ešte dospávali vy-
čerpávajúcu nočnú prípravu na súťaženie. 
Po príchode do Žiliny sme  sa ešte pár minút 
túlali po námestí a pobrali sme sa do Ma-
kovického domu, kde celá súťaž prebiehala. 
Sprevádzala nás pani učiteľka Veselovská a 
divácku kulisu dopĺňal aj Ján Slyško. Keď 
sme sa už usadili a zapísali, chvíľu sme si 
ešte vylepšovali náladu vtipmi, ale akonáh-
le prišla konkurencia, ten humor nás razom 

prešiel. Súťažilo sa v štyroch kolách a to: 
príklady, test, hviezdna mapa a na záver úst-
ne kolo. Úroveň súťaženia bola veľmi vyso-
ká, ale napriek tomu sme sa obaja umiestnili 
v prvej desiatke. Mira od postupu na celo-
slovenské kolo delili len 3 body. Po tomto 
náročnom psychickom vypätí sme sa pobra-
li pomaly na vlak. Cestou sme ešte trochu 
požartovali a obohatení o nové vedomosti 
sme si povedali, že o rok to bude lepšie ako 
teraz.

(Andrej Liška, septima)

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády
V dňoch 23. a 24. mája sme sa ja, 

Magdaléna Huljaková, Martina Capková a 

p. profesorka Pekarová zúčastnili celoslo-
venského kola Biblickej olympiády. O 9.00 
h sme sa stretli na stanici v Žiline, odtiaľ 

nás vlak odviezol do Bratislavy a potom do 
Modry. Tam nás ubytovali v peknom hote-

li Sebastián. Po chvíľkovom 
oddychu a výdatnom obede 
sme všetky družstvá išli zno-
va do Bratislavy. Prešli sme 
sa, videli sme nejaké pamiat-
ky a nakoniec sme v Katedrá-
le sv. Martina mali prednášku 
z histórie kostola a potom sv. 
omšu s otcom biskupom. Po 
návrate a po večeri sme sa 
spoznávali s ostatnými druž-
stvami z celého Slovenska. 

Na druhý deň sme sa 
pustili do súťaženie. Po vy-
čerpávajúcich úlohách sme 
obsadili pekné 5 miesto. 1. 
miesto si v našej kategórii za-

slúžili žiačky z Banskobystrickej diecézy.

(Anna Špániková, sexta)



           Súťaže 

šiesta

Škrábikov Rajec
Dňa 17. mája 2012 sa uskutočnil 

XIII. ročník recitačnej súťaže v prednese 
duchovnej poézie a prózy Škrábikov Rajec. 
Všetci 69 zúčastnení súťažiaci boli rozde-
lení do štyroch kategórií. Recitátorov hod-
notila odborná porota, ktorej úlohou bolo 
vybrať spomedzi všetkých súťažiacich tých 
najlepších. Ich úloha nebola ľahká, keďže sa 
na súťaži zúčastnilo mnoho výborných re-
citátorov. Po dlhom rozhodovaní sa im to 

podarilo a v každej kategórií ocenili 3 naj-
lepších. Z nášho Gymnázia Andreja Škrábi-
ka v Rajci sa na stupni víťazov umiestnili 
Lenka Špániková (zo sekundy) v III. kategó-
rii v prednese prózy a Dominika Ľudviková 
(z kvarty) v IV. kategórii v prednese poézie. 
Výherkyniam srdečne blahoželáme!

(PhDr. A. Matejková)

Zbieraj tégliky od jogurtov
V apríli sme sa zúčastnili 

prednášky o separovaní odpadu pri 
príležitosti Dňa Zeme na MU v Raj-
ci. Prednáška bola zameraná na „od-
pad okolo nás“. Zaujímavé bolo zis-
tenie, ako málo odpadu separujeme.  
Chceli  sme to trochu zmeniť, a  tak 
sme vyhlásili súťaž „Zbieraj tégliky  
od jogurtov“.(Postupne to boli tégli-
ky od smotany, nátierkového masla, 
jogurtových nápojov...) Do súťaže 
sa zapojila takmer celá škola. Veď 
jogurty má rád každý  :-).Všetci 
sme zbierali,  a tak vlastne aj separovali. 
Pochodili sme po susedoch a kamarátoch, 
oslovili jedálne a škôlky, zbierali aj prí-
buzní zo vzdialenejších miest. Niektorých 
to chytilo natoľko, že neváhali drhnúť 400 
zaschnutých téglikov, len aby trieda vy-
hrala. Pomáhal, kto mohol. Cítili sme sa 
užitoční a, samozrejme, každý chcel vy-
hrať  :-). Ale víťaz môže byť len jeden. 
Najviac téglikov nazbierala PRIMA (prie-
merne 200 na žiaka). Celkovo sa vyzbie-
ralo 23 830 kusov. 

Aj touto súťažou sme chceli pou-
kázať na to, že separovať odpad nie je až 
také náročné, keď to dokážu aj deti.  Mož-
no v budúcnosti vymyslíme opäť niečo 
zaujímavé a zároveň poučné. Všetkým 
zúčastneným ĎAKUJEME. Bez VÁS by 
sme to nedokázali.

(organizátori)

PS: Dúfame, že v separovaní plastov bu-
dete pokračovať, aj keď súťaž už skončila. 
Zberný dvor v Rajci na vás čaká.
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  Duchovné akcie

MY- trieda KVARTA -  sme sa 
dňa 19.4.2012 zúčastnili z nášho poh-
ľadu na dosť nezvyčajnej duchovnej 
obnove. Nezvyčajnej, pretože bola vo 
výške 1351 m.n.m. na vrchu KĽAK.  
Na duchovnú obnovu sme šli už vo 
štvrtok večer. Celý deň sme sa všetci 
tešili, pripravovali, rozdeľovali sa, kto 
s kým bude v izbe, kto čo donesie, u 
koho sa večer stretneme... A je to tu! 
Večer 17:30. Väčšina z nás nastupuje 
do autobusu a vezie sa na chatu Kľak, 
kde nás už čaká náš kaplán Paľko Gera. 
Ubytovali sme sa, vybalili, podaktorí pop-
rezliekali a až do večere sme mali voľný 
program. Hrali sme volejbal, futbal, hoj-
dali sa, točili na kolotoči a podaktorí len 
tak posedávali. Okolo 19:00 sme dosta-
li večeru - ryžu s mäsom a popri tom aj 
pokyny. Do 20:00 sme ešte mali voľný 
program a potom sme si šli pozrieť film 
„Na vrchol“, ktorý nás veľmi zaujal. Trval 
dlho, asi do 22:30. Po filme sme sa ešte 
pomodlili za naše osobné úmysly. Ešte 
cca pol hodinku sme mali na osobnú hy-
gienu, zaželanie dobrej noci a potom mu-

seli všetci ísť spať... Samozrejme, že sme 
nespali :D Celú noc sme behali z izby do 
izby, smiali sa, vyjedali každého prítom-
ného a proste zabávali sa. 

Ráno nás čakal po prebdenej noci 
veľmi ťažký výstup na Kľak. Všetci una-
vení a niektorí aj nevhodne oblečení sme 
nakoniec bez ujmy na zdraví tento krás-
ny výstup zvládli. Obohatený bol tým, že 
sme mali zastavenia, kde nám pán kaplán 
vždy prečítal príbeh a my sme sa pomod-
lili zdravas. Vyhladovaní, špinaví a una-
vení sme sa po 4 dlhých hodinách úspešne 
vrátili na chatu. Dostali sme obed - zemia-
kovú kašu s rezňom, osprchovali sa, ešte 
chvíľku tu pobudli a pobrali sa domov. 

Podľa mňa nám táto duchovná ob-
nova dlho utkvie v pamäti. Zvlášť chce-
me poďakovať personálu chaty Kľak, že 
sa o nás tak dobre postarali, našej pani 
učiteľke triednej, že mala s nami toľko 
strpenia a nakoniec veľká vďaka pánovi 
kaplánovi, že nás sem zobral.                

(Majka, kvarta)

Nielen z chleba žije človek
Duchovná obnova kvarty
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Dňa 11.5.2012 svitol krásny slneč-
ný a pre nás veľmi príjemný deň - nastal 
deň našej duchovnej obnovy. Všetci sme 
sa stretli o 8.15 (plus- mínus) pred Pasto-
račným centrom a vzápätí sme sa vybrali 
na prechádzku ku rybníku. Prešli sme cez 
kopec a počas cesty sme mali zastavenia 
- niečo ako krížovú cestu. Prešli sme sa 
okolo rybníka, oddýchli sme si a potom 

pán kaplán odslúžil svätú omšu priamo 
v prírode. Bolo to veľmi nezvyčajné, no 
zároveň veľmi príjemné modliť sa priamo 
v prítomnosti rýb, ktoré sa ako na povel 
patrične prejavovali. Okolo pol dvanás-
tej sme sa vybrali na spiatočnú cestu a o 
12:30 sme boli naspäť, unavení, no „ob-
novení“ a spokojní!

(Simona Turská, septima)

Duchovná obnova septimy

„Človek sa má radovať z toho, že môže preukazo-
vať skutky milosrdenstva.“  (sv. Vincent de Paul)

V nedeľu popoludní 13. mája k nám 
sestrám vincentkám zavítali žiačky piate-
ho ročníka CZŠ spolu s p. učiteľkou 
Betinskou na malé posedenie, aby 
sa zoznámili s našimi zakladateľmi 
sv. Vincentom de Paul a sv. Lujzou 
de Marilac.

V krátkej prezentácií sme im 
predstavili jednu z našich sestier sv. 
Katarínu Labouré, ktorej sa zjavila 
Panna Mária a zverila jej zázračnú 
medailu. Potešilo nás, že dievčatá 
poznajú medailu a niektoré ju šíria 
ďalej. Porozprávali sme im o našej 

službe v Domove vďaky, o službe pri roz-
dávaní Eucharistie do príbytkov chorým 
ľuďom. Skôr ako dievčatá odišli spoločne 
sme sa v našej kaplnke pomodlili a poďa-
kovali za toto pekné stretnutie.

Tak, ako sme pozvali dievčatá s p. 
učiteľkou, chceme pozvať všetkých žia-
kov, ktorí chcú obetovať kúsok voľného 
času a prísť poslúžiť našim starkým v Do-
move vďaky.

V modlitbách a s láskou spojené 
vďačné sestry vincentky.



Zaznamenali sme

deviata

Raz sme sa na slovenčine rozprá-
vali o Indiánoch a väčšina z triedy súhla-
sila s tým, že sa lepšie žilo indiánskym 
deťom. Sami sme sa o tom 
presvedčili 8. júna, keď si 
pre nás učitelia pripravili 
deň v indiánskom duchu. Na 
výtvarnej sme sa naučili vy-
rábať indiánske šperky, na 
matematike skladať vzorce z 
trojuholníkov a na angličtine 
čo-to povedať o Indiánoch. 
Na telesnej sme plnili rozlič-
né úlohy, na slovenčine sme 
si odprezentovali naše pro-
jekty o Indiánoch a spoloč-
ne zhodnotili tento deň. Mne 
sa to veľmi páčilo a chcem sa poďakovať 
všetkým učiteľom, ktorí si to pre nás pri-
pravili. (Filip S.)

V piatok sme mali v príme indián-
sky deň. Takmer všetci sme boli oblečení 
ako Indiáni. Tento deň sa mi veľmi páčil 
a určite by som si ho niekedy rada zopa-
kovala. (Eva )

Bol to asi najlepší školský deň. 
(Aneta)

Tento deň sa mi páčil, veľa som sa 
dozvedel a ešte viac naučil.(Matej)

Na slovenčine sme preberali Indiá-
nov. P. učiteľka sa nás spýtala, či by sme 

si chceli vyskúšať indiánsky život. Mnohí 
odpovedali, že áno. Po niekoľkých dňoch 
nám oznámila, že keď sme chceli vyskú-

šať byť ako Indiáni, tak v piatok 8.6. bu-
deme mať indiánsky deň. Veľmi sme sa 
tešili. Mali sme sa učiť vo farskej záhrade, 
ale na 1. hodine bola ešte rosa, tak sme 
ostali sedieť v triede na zemi. Robili sme 
náramky z letákov a novín. Na 2. hodine 
sme mali telesnú. Bola to naj telesná v 1. 
G. Boli sme vo farskej záhrade a mali sme 
rôzne disciplíny. Boli sme rozdelení do 
skupín. Moja skupina sa volala Orlie pier-
ka. Váľali sme kolky (v našom prípade pet 
fľaše), stavali sme típí, hádzali sme min-
ce do pohára, ktorý bol vo vedre s vodou, 
mali sme pero zavesené na udici a museli 
sme ním trafiť do otvoru fľaše a prelie-
zali sme rebrík. Na matematike sme vy-
rábali čelenky pomocou trojuholníkov, na 
slovenčine prezentovali projekty o Indiá-

Učíme sa, tvoríme...
Indiánsky deň



 Zaznamenali sme

desiata

noch a na angličtine sme 
ich prekladali. (Elena)

Na tento deň som sa 
veľmi tešila. Ráno som sa 
obliekla ako Indiánka a šla 
som do školy. V škole už 
boli pekne vyfintené diev-
čatá z našej triedy. Aj cha-
lani sa snažili obliecť ako 
Indiáni. Na výtvarnej sme 
vyrábali náhrdelníky a ná-
ramky, lebo Indiáni boli 
veľmi zruční. A na mate-
matike sme sa dozvedeli, 
ako Indiáni písali číslice. 
Na slovenčinu sme mali prichystané pro-

jekty ako: každodenný 
život Indiánov, remes-
lá, náboženstvo, ume-
nie Indiánov. Bolo nám 
veľmi dobre. Ďakujeme 
všetkým pani učiteľ-
kám, že nám to prichys-
tali a pánovi riaditeľovi, 
že nám tento deň umož-
nil. Celá príma: Ďakuje-
me. (Betka)

P.S: Naše projek-
ty si môžete pozrieť na 
nástenke na 2. poschodí 
budovy školy.

Maturita 2012
Najočakávanejší týždeň celého 

nášho štúdia je už za nami. Boli to ťaž-
ké 4, pre niekoho 3 dni, ktoré sme väčšina 
veľmi úspešne zvládli. Je zaujímavé, že 
zakaždým, keď sme vošli do triedy, kde 
sme boli skúšaní, dosť rozhodovalo číslo 
na žetóniku, ktoré si vytiahneme. Násled-
ne, keď sme zbadali zadanie našej otázky, 
prebehol nám buď mráz po chrbte alebo 
pocit šťastia.

   Ani sme sa nenazdali a už nie sme 
študentmi nášho gymnázia. Je to zvláštny 
pocit. Nevieme, či sa máme radovať z 
toho, že to už máme za sebou alebo smú-
tiť, že opúšťame miesto a ľudí, s ktorými 
sme boli 8 rokov, dokonca niektorí až 12. 
Už si nesadneme do lavíc, ktoré s nami 
toho toľko prežili. Už nebudeme počuť 
to naše neobľúbené: „Vytiahnite si papie-
re... od okna A,od dverí B skupina,“ ale-

bo netrpezlivo čakať, keď sa ide skúšať, 
či sa nepovie naše meno. Sme teraz všetci 
plní očakávaní do budúcna a dúfame, že 
sa nám všetkým vydaria naše sny, či sa to 
týka škôl alebo celého života. Myslím, že 
každý z nás, keď pôjde náhodou okolo na-
šej školy, bude spomínať s nostalgiou ešte 
veľmi dlhý čas.

  Na záver sa chceme, samozrejme, 
poďakovať všetkým profesorom, pánu 
riaditeľovi, zástupkyni, všetkým našim 
triednym profesorom, že to s nami zvládli 
a že nás toho toľko naučili, kaplánom, že 
nám niektorým pomohli v ťažkých chví-
ľach a prehĺbili náš vzťah k Bohu. Ďalej 
naša vďaka patrí aj pani kuchárkam, ktoré 
nás nikdy nenechali hladných, a všetkým 
ostatným, vďaka ktorým sme tam, kde 
sme teraz. 

(Monika Majerčíková, oktáva)



Zaznamenali sme

jedenásta

V tomto školskom roku deti našej 
školy môžu pracovať v rôznych záujmo-
vých krúžkoch. Jedným z nich je aj krú-
žok Tvorivý ateliér, ktorý vedie Katka 
Betinská. Čo nám o krúžku a práci v ňom 
napísali žiačky a ich rodičia?

„Na tvorivý ateliér chodím veľmi 
rada. Stretávame sa tam s kamarátkami a 
je tam zábava. Katka nás učí pracovať s 
rôznymi materiálmi. Ozdobili sme si kve-
tináče, poháriky, vyrobili zvieratká s kar-
tónu, pripravili veľkonočné vajíčka a iné. 
Teším sa, že má pripravené ďalšie zaují-
mavé nápady a s jej pomocou si v našom 
ateliéri vytvoríme pekné výrobky, ktorý-
mi môžeme niekoho 
obdarovať.“       

(Klárka, V. B)

“Klárku na tvo-
rivý ateliér púšťam 
veľmi rada. Vidím, 
že tam chodí s nadše-
ním a vždy je zvedavá, 

čo zaujímavé  s Katkou vytvoria. Potom 
doma do ozdobeného kvetináča sadíme 
kvetinky, do oservítkovaného pohárika 
zbierame drobné mince alebo niekoho 
vlastnoručne pripraveným darčekom ob-

darujeme. Teším sa, že sa 
nájdu mladí ľudia, ktorí 
sú ochotní aj takto sa ve-
novať našim deťom. Kat-
ke prajem veľa nápadov a 
vytrvalosti a dievčatám ši-
kovné ruky a veľa radosti z 
toho, čo robia.“ 

    (Klárkina mama)

Tvorivý ateliér

Rajecký Deň Zeme
V piatok dňa 27. 4. 2012 mesto Ra-

jec organizovalo pri príležitosti Dňa Zeme 
akciu – čistenie mesta. Z toho dôvodu žia-
ci našej Katolíckej spojenej školy v slneč-
ný piatok nezasadli do školských lavíc, ale 
vydali sa do ulíc zbaviť naše mesto odpad-
kov. Podľa tried sme sa rozdelili do sku-
piniek a každá išla iným smerom. Každý 
žiak dostal rukavice a tiež vrece na odpad-
ky, ktoré sme nielen zbierali, ale zároveň 

aj triedili, zvlášť sklo, papier a plasty. Dve 
hodiny sme čistili mesto od odpadkov a 
potom sme sa išli pozrieť na zberný dvor. 
Videli sme, ako stroj zo šiestich veľkých 
vriec plastových fliaš urobil jednu kocku. 
Na zbernom dvore pre nás urobili krátku, 
ale veľmi zaujímavú a poučnú prezentáciu 
o zbieraní, triedení a recyklovaní odpad-
kov. Po nej nasledoval náš posledný bod 
programu – prehliadka štiepkarne. Prvé, 



čo nás tam zaujalo, bolo veľmi veľa dreva. 
Zamestnanci nám rozprávali o ich  práci, 
ako vyrábajú štiepky a tiež nám to ukáza-
li. Spustili stroj, ktorý z odpadového dre-
va za krátky čas narobil štiepky. Bolo tam 
veľa prachu a hluku, ale ani to neodradilo 

niektorých chlapcov, aby si to skúsili. Do-
mov sme odchádzali s pocitom dobre vy-
konanej práce. Tešili sme sa, že aj my sme 
prispeli k čistote nášho mesta.

(Veronika Babulová, kvarta )

Zaznamenali sme

dvanásta

Čičmany
Na konci šk. roka septima ab-

solvovala branecký výcvik. Zraz sme 
mali o 8. h na zastávke do Čičmian. 
V autobuse sme hneď všetky zásoby 
jedla na 3 dni pojedli, ale nakoniec 
sme hladní neostali. Ubytovali sme 
sa v penzióne Javorinka, kde nás na-
pchávali dobrotami ako kura s ryžou, 
vyprážaný syr na obed a na večeru 
bryndzové halušky a palacinky. Hneď 
po našom 
rozdelení sa 
do izieb sme 
mali pred-
nášku o pr-
vej pomoci 
a neskôr pre-
chádzku k 
lyžiarskemu 
vleku, kde 
sme dlho ne-
ostali kvôli búrke. 

 Na druhý deň po dlhom a 
lenivom vstávaní sme išli na nároč-
ný výstup na Strážov, po ktorom sme 
niektorí aj zaspali. Večer sme mali 
rôzne súťaže. Víťaz vyhral sladkú 
odmenu. Na tretí deň ráno sme sa 
hneď stresovali upratovaním našich 
izieb, prešli sme sa po Čičmanoch 
a po výdatnom obede sme sa vrátili 
domov.

 Ďakujeme pánom pro-
fesorom Baďurovi, Kačicovi a 
Hoskovcovi za to, že to s nami 
vydržali, pretože na branecký 
máme tie najkrajšie spomienky.

(študentka septimy )



Zaznamenali sme

Cestujeme

trinásta

26. apríla sme 
sa vybrali na exkur-
ziu. Najskôr sme za-
vítali do Hronského 
Beňadika, kde sme 
v kostole s krásny-
mi oknami mali sv. 
omšu. Potom nám 
bratia pallotíni uká-
zali celý chrám, po-
rozprávali o Relikvii 
Kristovej Krvi – to je kúsok z Veronikinej 
šatky z kvapkami Kristovej Krvi, ktorú 
daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi 

Korvínovi. 
Neskôr sme išli do 

Topoľčianok. Po prícho-
de tam sme chvíľu čakali 
na sprievodcu, ktorý nám 
ukázal kaštieľ. Bolo tam 
veľa salónov, chodil tam 
aj bývalý prezident Masa-
ryk – mal tam letné sídlo. 
Keď sme si kaštieľ pre-
zreli, mali sme hodinový 

rozchod a napokon sme išli domov.
(Natália Mikundová, sekunda)

Exkurzia Hronský Beňadik - Topoľčianky

Výlet za odmenu
Na výlet za hranice Slovenska sme 

vyrazili v stredu 13. júna. Mali sme na-
mierené do Zoo v Zlíne. Cesta bola dlhá a 
stále pršalo. Boli sme však veľmi prekva-
pení, keď sme sa asi v polovici cesty za-
stavili v Ilave. Išli sme rovno do kostola. 
Už  z diaľky  nás upútal svojimi mohut-
nými múrmi, ktoré sa týčili nad väznicou. 
Vo vnútri nás očarili pestrofarebné ná-
stenné maľby, ale aj jeho celkový vzhľad. 
Na tomto zaujímavom mieste sme mali 
sv. omšu, ktorú slúžil náš p. kaplán Pavol 
Gera. Po skončení sv. omše sme si pod-
robnejšie pozreli samotný kostol, sakristie 
aj kryptu. 

 Ďalej sme pokračovali autobu-
som do Zlína. Keď sme konečne dorazi-
li, vybrali sme sa obdivovať ZOO. Videli 
sme množstvo zvierat a rastlín. Niektorí z 

nás sa vybrali pozrieť si zámok Lešná. 
 Celý náš výlet pršalo, ale to nás 

neodradilo od skvelých zážitkov, ktoré 
sme si so sebou doniesli domov.

(E. Spitzkopfová, T. Vríčanová, kvarta)



Dňa 14. a 15. mája vyslanci našej 
školy, pán riaditeľ Ľubomír Vereš, pán ka-
plán Ján Bittšanský a páni učitelia Zuzana 
Kotríková a Martin Kačic, navštívili dru-
žobnú školu v Creme v Taliansku. V pon-
delok večer sme sa zvítali s našimi talian-
skymi priateľmi Donom Goirgiom, Sarou 
– učiteľkou anglického jazyka a ďalšími 
ich kolegami, s ktorými sme strávili ve-
čer v reštaurácií pri typickom cremskom 
menu. Ráno po sv. omši sme navštívili zá-
kladnú a strednú školu, kde sme si pozreli 
učebne a momentálnu výuku, laboratóriá a 
jazykovú triedu, športový areál, jedáleň a 
ostatné priestory. Sprevádzali nás študenti 
najvyššieho ročníka gymnázia. Následne 
sme rokovali s vedením školy o ďalšej bu-
dúcej spolupráci a možnosti výmenných 
pobytov našich žiakov. Pred obedom sme 
s Donom Giorgiom absolvovali krátku 
prehliadku centra Cremy a po spoločnom 
obede s talianskymi kolegami sme pod-
večer navštívili Miláno. Večer sme mali 
ešte krátke stretnutie s organizátormi di-
vadelného festivalu Francesco Agostino a 

dohodli sme sa na spolupráci v budúcom 
roku. Plní očarujúcich dojmov sme sa 16. 
mája vrátili na Slovensko.

 S našimi talianskymi priateľmi sa 
sa spojili aj na videokonferencii v ponde-
lok 4. júna 2012.   Niektorí naši študenti 
už nadviazali emailové priateľstvá. 
„Píšem si s Valentinou, ktorá je veľmi 
milá a komunikatívna. Veľmi si s ňou roz-
umiem, som veľmi prekvapená, že si roz-
umieme aj z hľadiska jazykovej stránky.“
„Píšem si s Chiarou. Má 16 rokov. Je to 
veľmi milé dievča a je mi veľmi podob-
ná.“
„Ja si píšem s Chiarou a Taliou. Písali sme 
si aj o škole a o našich záujmoch. Písala 
som im, že som bola v Taliansku a opýtala 
som sa ich, či ony boli na Slovensku. Obe 
odpísali, že tu ešte neboli.“
„Píšem si s Táliou. Má 17 rokov. Je veľ-
mi milá a vtipná. Máme veľa spoločných 
vlastností. S angličtinou je na podobnej 
úrovni ako ja a to ma upokojuje☺. Mys-
lím si, že sú z nás dobré kamarátky.“

(Mgr. Martin Kačic)

štrnásta

Zaznamenali sme

Crema

Po stopách sv. Cyrila a Metoda
15. apríla po štvrtej vyučovacej 

hodine sme s p. učiteľom Hoskovcom, p. 
učiteľkou Matejkovou a ešte dvoma žiak-
mi z gymnázia išli prezentovať do žilin-
ského Diecézneho centra návrh zájazdu. 
V celej škole sa do tohto projektu o sv. 
Cyrilovi a Metodovi zapojilo 15 ľudí. V 
1. úlohe sme mali vypracovať „itinerár zá-
jazdu“ písomne aj vo forme prezentácie. 
Nakoniec sme prezentáciu mali predstaviť 
pani riaditeľke Diecézneho centra a mno-
hým ďalším, ktorí sa tiež do tejto súťaže 

zapojili. Ja som mala na starosti prezentá-
ciu. Po jej skončení a pripomienkach, sme 
si vypočuli prezentácie iných škôl.

 Dozvedeli sme sa, že sme obsadi-
li 2. miesto, ale zatiaľ iba v 1. úlohe. Ešte 
nás čakajú ďalšie dve úlohy. Myslím si, že 
sme boli úspešní, za čo môžeme ďakovať 
hlavne učiteľom, ktorí nám pri tomto pro-
jekte veľmi pomáhali a pomáhajú.

(Michaela Augustínová. VIII.A)



Zábavná stránka

pätnásta

Zábavná stránka
Dozvedeli sme sa na hodinách
SJL
Trójsku vojnu začal útok krásnej Heleny. 
(únos)
Andrej Plávka napísal dielo Smädný 
mních. (Smädný milenec)
Autorom textu slovenskej hymny je Pete-
raj. (Janko Matuška)
Medzi štúrovcov patrí Sládkovič, S. Cha-
lupka, J. Kráľ a Kaliňák (Ján Kalinčiak)
J. Fándly písal juhovýchovné spisy. (ľu-
dovýchovné)
František Hečko navštevoval odporné 
poľnohospodárske školy (odborné) a na-
písal dielo Drevená chatrč (Drevená de-
dina).
Čo má kapor na hlave? 
Vši.
Vymenuj 5 vtákov: ostro-
vid...
Vymenuj 5 druhov hmyzu: 
pavúk, dážďovka...
Vymenuj 3 bezstavovce: 
had, žaba
Pohlavná dvojtvarosť – 
keď je zviera muž aj žena.
Pavúk má 8 nôch.
Vymenuj 5 vrahov (vtá-
kov).
Čo majú obrúčkavce? Ob-
rúčku. Kde? Na prste.
Konik je bilinožravec a ko-
bilka cica šťavu.

Z písomky o slimákovi záhradnom: “Nám 
Zbyňovcom hovoria, že sme slimáci. Ne-
viem síce prečo, ale kvôli pomalosti to ne-
bude.“
GEO
Najznámejšia rieka Austrálie je Rajčan-
ka.
Rajeckú dolinu obklopujú Strážovské a 
Súľovské vrchy a Nízke Tatry.
DEJ
Indiáni prišli do Severnej Ameriky cez 
Beringov prieliv z Austrálie.

Sudoku
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Všetkým 
prajeme 

požehnané 
a radosťou 
prežiarené 
prázdniny. 
Nech aj v  

čase voľna 
vieme rásť v 
múdrosti a 

láske... 


