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Pomôžme im...
                  Editorial

A oni pomôžu nám... Asi sa pýtate, 
o kom to hovorím. Myslím na tých, ktorí 
nás už opustili, odišli z tohto sveta a ča-
kajú na našu pomoc. Sú to duše v očistci. 
Ako im môžeme pomôcť? Určite ste už 
počuli niečo o odpustkoch. Práve odpus-
tky sú pre duše našich zosnulých veľkou 
pomocou, ba niekedy priam vyslobodením 
z trápenia a z bolesti, v 
ktorej sa nachádzajú. 
Ak my pre nich zís-
kame odpustky, môžu 
byť oslobodení od čas-
ných trestov, ktoré si 
zaslúžili za svoje hrie-
chy. Môžeme tak uro-
biť práve počas tých-
to dní, keď si na nich 
spomíname. Najkrajšie 
slová, aké môžu počuť 
duše v očistci sú urči-
te tie, ktoré Ježiš Kris-
tus povedal kajúcemu 
lotrovi na kríži: „Ešte 
dnes budeš so mnou v 
raji.“ Na túto vetu ča-
kajú tieto duše niekedy veľmi dlho a mož-
no práve aj naším pričinením ju už mohli 
počuť aj oveľa skôr. Nebuďme preto ľa-
hostajní a myslime aj na tých, ktorí už ne-
žijú tu s nami, ale potrebujú našu pomoc. 
Potom budú oni s radosťou pomáhať nám. 
Ako? Svojím orodovaním u Pána Boha v 

nebi. A tak nám to, že sme im my pomoh-
li, vynahradia viacnásobne. Nikto z nás 
nevie, kedy zomrie. Niekto sa môže dožiť 
sedem rokov, niekto dvadsaťsedem, nie-
kto osemdesiatsedem. To vie iba Boh. Ale 
je veľmi pravdepodobné, že aj my raz bu-
deme čakať na takúto pomoc od tých, čo 
ešte budú žiť tu na Zemi. Preto neváhajme 

a pomôžme im...
Stačí ak v deň 

Spomienky na všet-
kých zosnulých nav-
štívime kostol alebo 
kaplnku a pomodlí-
me sa Modlitbu Pána, 
urobíme vyznanie vie-
ry (Verím v Boha) a 
vzbudíme si úmysel, 
za ktorú konkrétnu 
dušu v očistci chce-
me získať úplné od-
pustky. Okrem tohto 
odpustkového úkonu 
sa žiada splniť ešte tri 
podmienky: sv. spo-
veď (krátko pred tým 

alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v 
ten istý deň), modlitba na úmysel Sväté-
ho Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Slá-
va). Taktiež vo všeobecnosti treba vylú-
čiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k 
všednému. Tieto odpustky možno získať 
od poludnia predchádzajúceho dňa až do 
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  Editorial

polnoci určeného dňa.
Odpustky pre duše v očistci môže-

me získať 
raz denne 
od 1. no-
v e m b r a 
do 8. no-
v e m b r a 
aj tak, že 
n á b o ž -
ne nav-
š t í v i m e 
c in to r ín 
a aspoň 
m y s ľ o u 
sa pomodlíme za zosnulých. Pritom treba 
splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spo-
veď však stačí na všetky odpustky. 

A na záver ešte jedna myšlienka od 
Sv. Jána Bosca: „Odpustky, ktoré získa-
vate, obetujte za duše v očistci. To je naj-

krajší spôsob, ako im pomôcť. Prejavte 
túto láskavosť najmä dušiam svojich prí-

buzných. Modlitby a 
dobrodenia, čo im pre-
ukazujete, stávajú sa 
dobrodením aj pre vás. 
Sú ako pokrm, čo sa 
dáva ústam, ktoré ho 
vychutnávajú. V sku-
točnosti živia aj ruku, 
ktorá ho podáva, aj 
toho, kto ho prijíma.“ 

Prajem vám, aby 
ste nechodili na cinto-
rín počas prvých no-

vembrových dní iba „páliť sviečky“, ale 
aby ste v prvom rade pomohli tým, ktorí 
sú na vašu pomoc odkázaní a túžobne na 
ňu čakajú. Záleží len na nás... Pomôžeme 
im?...

(Pavol Gera, kaplán)

Október v našej škole
Mesiac október je tradične za-

svätený Ružencovej Panne Márii. Z 
tohto dôvodu sa každé ráno o 7.50 h 
stretávame vo vestibule školy s pá-
nom kaplánom Paľkom alebo Jankom 
a modlíme sa sv. ruženec. Každý deň 
sa predmodlieva iná trieda a modlíme 
sa za školu, našich učiteľov, jednot-
livé triedy. Takto duchovne povzbu-
dení pokračujeme vo vyučovaní prvej 
hodiny.



štvrtá

   Predstavujeme 

Od septembra tohto školského roka 
sa na chodbách našej školy stretávame s 
novou tvárou – je ňou pani učiteľka Mgr. 
Veronika Sojková. Vyučuje slovenský ja-
zyk a literatúru a dejepis. Keďže učí aj v 
našej triede, položili sme jej pár otázok:

Odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z Cinobane pri Lučenci.

Prečo ste sa rozhodli učiť na našej ško-
le?
Presvedčila ma príjemná komuni-
kácia s pánom riaditeľom a zaují-
mavá pracovná ponuka, ktorú som 
dostala.

Čo sa vám na škole páči?
Páči sa mi, že v jednotlivých trie-
dach nie sú vysoké počty žiakov a 
pre učiteľov i žiakov je k dispozícii 
školský špeciálny pedagóg i osob-
ný asistent.

Čo by ste na škole zmenili?
Farbu budovy.

Aké máte záľuby? Čo robíte voľ-
nom čase?
Čítanie, turistika, občas volejbal, 
posedenie s priateľmi... Voľný čas 
trávim s mojimi najbližšími, v prí-
rode, čítaním dobrej knihy.

Čo sa vám v Rajci páči?
Prostredie. Je tu veľmi pekne, len 

na môj vkus je tu dosť chladno. 

Aký máte vzťah so žiakmi? Myslíte si, že 
si vás obľúbili?
Vzťah so žiakmi mám v rámci možností, 
teda celkom dobrý. A na to, či si ma obľú-
bili, sa opýtajte ich ☺.

Ďakujeme za rozhovor.
(Natália Rybáriková, Martin Škraban a 

Daniel Vranko, IX. B)

Zoznámte sa, prosím
Pani učiteľka Veronika Sojková
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Predstavujeme

Tak toto sú naši prvá-
ci – I. A trieda. Desať chlap-
cov a päť dievčat. Všetci 
plní očakávaní a dychtiví 
po vedomostiach. V očiach 
majú iskričky šibalstva a v 
sebe množstvo energie. V 
škole sa im páči prestávka 
a najradšej majú telesnú vý-
chovu. Kiež im to nadšenie 
a elán vydrží čo najdlhšie.

(Mgr. Eva Majerčíková)

Sme vďační za to, že môžeme 
chodiť do prvého ročníka Katolíckej 
spojenej školy v Rajci.  Na školu sme sa 
už veľmi dlho tešili. Pomaly sa spozná-
vame a radi by sme sa Vám predstavili.  
Sme žiakmi 1.B triedy a je nás šestnásť. 
Deväť chlapcov a sedem dievčat. Keď 
pôjdete  okolo našej triedy, možno bu-
dete počuť nasledovnú básničku. Začí-
name ňou hodinu písania:

 V septembri niektorí z nás len 
veľmi nešikovne vedeli skrotiť ceruz-
ku, aby pomocou nej napísali tvar po-
dobný vlnovke či lastovičke. Po dvoch 
mesiacoch už vieme sebavedome udržať 
v ruke pero a píšeme prvé slová. Písané 
„E“ nám išlo ťažšie, ale ostatné zdoláva-
me bez problémov.

 Musíme sa pochváliť, že v našej 
triede máme aj troch čitateľov, ktorí ne-

potrebujú šlabikár a 
čítajú rovno z čítan-
ky. Prišli do školy 
a už vedeli čítať! 
Každý žiak v našej 
triede má nejaký 
dar, ktorý chce ďa-
lej rozvíjať. Tí, kto-

rým nejde písanie a čítanie tak šikovne 

Prvé triedy

Milí rodičia, učitelia  a  kamaráti!

„Pozor, žiaci prváci! Čo robíme pri práci? 

Zošit mierne nakloníme a rovno sa posadíme. 

Lakte šup, šup na lavicu, hore hlavu – všetečnicu. 

A nožičky? Kde ich dáš? Na zemi ich vyrovnáš“



   Predstavujeme 

šiesta

ako by si predstavovali, majú iný talent. 

Možno na spev, na tanec, na rozpráva-
nie alebo matematiku. My máme „va-
jíčkovú matematiku.“ Pri počítaní nám 
totiž pomáhajú „vajíčka“. Nie skutoč-
né, ale také umelé, ktoré priniesla pani 
učiteľka.  A počítame skutočne všetko. 
Počítame zrakom, sluchom, pomocou 
slov a najviac sa tešíme, keď počíta-
me iba hmatom - so zavretými očami...  
Naše talenty rozvíjame aj na telesnej, 
hudobnej či výtvarnej výchove.  Behá-
me, skáčeme spievame a kreslíme veľmi 
radi. Keďže chceme byť skutočne múdri 
a bystrí, veľmi radi máme aj predmety 
„bystrá hlavička“ a „anglický jazyk“. 

 Nedávno sme začali pracovať 
na našom prvom projekte. Najskôr sme 
nevedeli, čo slovo projekt znamená. Pani 
učiteľka nám to vysvetlila a my sme sa 
veľmi potešili, že začíname robiť také 

isté veci ako dospeláci.  Náš prírodo-
vedný projekt 
je zameraný 
na štyri ročné 
obdobia. Preto 
sme sa rozde-
lili do štyroch 
skupín. Každá 
skupina má 
pridelené jed-
no ročné ob-
dobie, ktoré 
musí vypraco-
vať na veľkom 
hárku baliace-
ho papiera. V 
skupinách sa 
učíme spolu 
rozprávať tak, 

aby sme si neskákali do reči. Zároveň 
sa učíme rozdeliť si úlohy, aby každý v 
skupine niečo urobil. Je to zábavné.
 Do žiackej knižky sme už do-
stali veľa jednotiek a snažíme sa ich 
nazbierať stále viac a viac. Držte nám 
palce, aby sme prvú triedu skončili s 
tými najlepšími známkami! Chceme sa 
veľa naučiť, aby z nás mohli byť dobrí 
policajti, lekári, maliari, manažéri, auto-
mechanici... a možno aj učitelia.
 Nie sme žiadne béčka, ale Prvá 
Bééé!

(Mgr. Jana Kšiňanová)
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  Duchovné akcie

O 8.00 sme mali byť v 
pastoračnom centre. Keď sme sa 
zhromaždili, rozprávali sme sa s 
pánom kaplánom Jankom o Bo-
žom a ľudskom slove. Mali sme 
spoločnú desiatu, ktorú nám pri-
pravili rodičia s triednou pani uči-
teľkou. Potom sme pozerali film 
o živote sv. Františka z Assisi  a 
mali sme možnosť vyspovedať 
sa. Počas tohto času bolo okrem 
svätej spovede možnosť zahrať si 
kalčeto v herni pastoračného cen-
tra. Niektorí šikovní spolužiaci stihli aj 
hru i očistu duše. Naše spoločné stretnu-
tie sme zavŕšili svätou omšou v kaplnke 
školy. Rozdelili sme si služby a pripra-
vili obetné dary. 

Myslím, že hovorím za všetkých, 
že tento deň bol príjemný a požehnaný, 
počas ktorého sa určite utužilo spolo-
čenstvo našej triedy.  

(Agáta Joneková, VI.B)

Nielen z chleba žije človek
Duchovná obnova VI.B

Výstava ikon
V jedno chladné ráno, 12. októbra 

2012, sme s pani zástupkyňou Keleme-
novou a pánom učiteľom Kačicom „po-
naskakovali“ do vlaku a vyrazili sme.

 Z rajeckého vlaku sem 
vystúpili na Záriečí a vydali sme 
sa okolo kasární do kostola, ktorý 
je zasvätený sv. Štefanovi. Voš-
li sme dnu a usadili sme sa. Po 
chvíľke nám začal rozprávať jeden 
milý starší pán, ktorý bol kostolní-
kom tohto kostola. Veľmi pekne 
a príjemne nám vyrozprával celú 
históriu tejto budovy - ako ju po-
stavili, ako ju bránili pred Turkami 
i ako a kto ju vyzdobil tými pre-
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krásnymi maľbami – freskami. Na ste-
nách boli pomaľované rôzne výjavy zo 
Svätého písma. Mohli sme tam pozoro-
vať maľby 12-tich apoštolov, či nakres-
lené múry a i záhadné kríže v kruhoch, 
ktoré boli nezvyčajne namaľované a ich 
príbeh dodnes nie je objasnený. Ďalej 
sme tam mohli pozorovať znázornené 
psie hlavy, z ktorých vychádzali „stĺpy“ 
slov - šírenie Evanjelia. A na strope bola 
namaľovaná postava, ktorej z úst vychá-
dzal dvojsečný meč a v ruke držala kni-
hu - tiež so Svätého písma. 

Pán kostolník nám vyrozprával aj 
príbeh o vykopávkach pod týmto chrá-
mom. Našla sa tu najstaršia minca náj-
dená na území Žiliny. Zaujímavosťou 
bolo aj to, že v hradbách tohto chrámu 
bola vsadená guľa, čo mala naznačo-
vať delovú guľu vystrelenú z dela, ktorá 
sa následne do tohto múra zaborila. Po 
veľmi zaujímavej prednáške sme vyšli 
znovu von do chladného počasia a vy-

brali sme sa ďalej.
 Naša cesta sa 

zase zastavila až pri 
kapucínskom chrá-
me na Mariánskom 
námestí, do ktorého 
sme následne voš-
li a vychutnali sme si 
sv. omšu. Celebroval 
ju brat Leopold, veľ-
mi milý kňaz - kapu-
cín. Duchom naplnení 
sme sa vybrali ďalej, 
namierili sme si to do 
Diecézneho centra.

 Do diecézne-
ho centra sme si prišli 

pozrieť výstavu ikon, ktorá bola veľmi 
pekná. Boli tam znázornené výjavy z 
Biblie, no najčastejšie ukrižovanie Pána 
Ježiša alebo Mária s Ježiškom v náručí. 
Väčšinu výletníkov obrazy zaujali, nie-
ktorí nad nimi i filozofovali a dozvede-
li sme sa veľa zaujímavých vecí, ktoré 
vyplývali z daných  ikon. Podaktorí sa 
i stretli s naším rajeckým pánom deka-
nom. 

 Po výstave ikon nastal očakáva-
ný rozchod. Všetci sa rozliezli do ulíc 
Žiliny ako mravce. Niektorí z nás sa 
rozhodli, že v Žiline zostanú a ostatní sa 
po hodinovom rozchode postretávali na 
železničnej stanici a rajeckým vlakom 
sme sa dostali domov. Bol to veľmi zau-
jímavý výlet, ktorý by som prial zažiť 
všetkým. Mne osobne sa veľmi páčilo.

(Ľubo Kosper, sexta)
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V rámci projektu Spoznajme pat-
rónov Žilinskej diecézy – sv. Cyrila a 
Metoda realizovali v dňoch 23. – 26. 9. 
2012 žiaci Katolíckej spojenej školy v 
Rajci cyklopúť z Nitry na Velehrad.

Cyklopúť bola rozložená na štyri 
dni. V prvý deň sme si pozreli nitriansku 
katedrálu, Svoradovu jaskyňu a deň sme 
ukončili sv. omšou v kostole v Nitrian-
skej Blatnici, kde sme obdivovali mo-
zaiku s motívom sv. Cyrila a Metoda. 
Druhý deň sme putovali z Nitrianskej 
Blatnice k rotunde sv. Juraja, hľadali 
sme hradisko z obdobia Veľkej Mora-

vy Bojná-Valy, navštívili sme zvyšky 
rotundy na vrchu Kostelec v Ducovom 
a večer unavení dorazili do pútnického 
domu v Skalke nad Váhom. Na tretí deň  
sme si po sv. omši v pútnickom Kostole 
sv. Andreja-Svorada a Beňadika pozre-
li kláštor, kostol i jaskyňu na Skalke a 
putovali sme do Českej republiky. Po-
sledný deň sme sa z Bojkovíc vydali do 
Uherského Hradišťa, zastavili sa v časti 
Sady pozrieť si pôdorys kostola v tvare 
gréckeho kríža a nakoniec absolvovali 
novú krížovú cyklotrasu, ktorá nás cez 
20 zastavení doviedla až pred Katedrálu 
sv. Cyrila a Metoda na Velehrade.

Táto púť bola nielen skúškou na-
šich fyzických a psychických síl, ale 
najmä jedným veľkým duchovným a 
cestovateľským zážitkom, ktorý nám 
síce ubral veľa síl, ale zároveň stmelil 
rôznorodý kolektív a obohatil srdcia. Za 
všetkých ďakujem.

(Mgr. Michal Hoskovec)

„Bol to pre mňa výborný zážitok. Som 
rada, že som tam mohla ísť. Aj keď nie-
ktoré úseky boli veľmi ťažké, všetci sme 
to zvládli.“ (Dominika)

„Aj napriek tomu, že prvý deň bolo ho-
tové utrpenie, pretože nie som žiadna 
cyklistka, tie ďalšie dni som si dokonale 
užívala.“ (Miriam)

„Spoznali sme mnoho kresťanských pa-

Cestujeme
Bicyklom z Nitry na Velehrad



Bol štvrtok ráno a ja som nedoč-
kavo čakal s kamarátmi  pred autobu-
som. Keď odbilo 7:3O, všetci sme ve-
deli, že náš výlet sa začína. Autobus sa 
pohol a ja som si prial, aby sme tam už 
boli. Po asi dvoch hodinách cestovania 
náš autobus zastavil pri Stanišovskej 
jaskyni. Keďže nás bolo veľmi veľa, 
rozdelili nás na dve skupiny. Celá moja 
trieda bola v prvej skupine a druhá čaka-

la, kým sa vrátime. Po vstupe do jaskyne 
nám začala byť zima. Kráčali sme hlbšie 
a hlbšie. Bolo tam vlhko, a tak sme sa 
museli pohybovať opatrne. Sprievodca 
nás v jaskyni veľa naučil. Ukázal nám 
kosti pravekého jaskynného medveďa, 
medveďa hnedého, kuny a aj netopie-
ra. Potom nám prezradil, že v jaskyni sa 
konajú dušičky alebo skôr Halloween. 
Keď sme už vychádzali von, prišla dru-

Zaznamenali sme
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miatok. Odniesli sme si veľa pekných 
zážitkov a spomienky na super ľudí. 
Radi by sme so to ešte niekedy zopako-
vali.“ (Paťka  a Lucka)

„Nikdy by som si nemyslela, že by som 
niekedy prešla cca 200 km na bicykloch. 
Cítila som sa veľmi dobre. Spoznávali 
sme naše ale aj cudzie okolie. Tento vý-
let ma obohatil aj duchovne a aj vedo-
mostne a aj fyzicky.“ (Zuzka)

„Táto cyklotúra sa mi veľmi páčila. Zo 

začiatku som sa bála, že to nezvládnem 
a ani sa mi tam moc nechcelo ísť, ale 
dnes som veľmi vďačná, že som išla. 
Spoznala som rôzne nové kraje, ľudí a, 
samozrejme, získala veľa informácií. 
Dala nám veľmi pekné duchovné zážit-
ky, ktoré si budem pamätať do konca 
života. Síce más boleli nohy, ale ak by 
bola ešte takáto akcia, bez váhania by 
som išla.“ (Miška)

„Táto cyklotúra bola veľmi obohacujú-
ca. Často som siahal až na koniec svo-

jich síl, ale veril 
som, že to zvlád-
nem. Táto cyk-
lotúra mi dala 
veľmi veľa prí-
jemných zážit-
kov, ale aj veľa 
bolesti nôh. Ale 
aj tak sa mi veľ-
mi páčila a zo-
pakoval by som 
si ju aj hneď.“ 
(Patrik)

Skvelý školský výlet



Zaznamenali sme

jedenásta

MŠK Žilina
Dňa 3. 10. 1012 sme sa vybrali 

na exkurziu do futbalového klubu MŠK 
Žilina, ktorá bola spojená s prehliadkou 
Siene slávy klubu, besedou a návštevou 
tréningu mužstva žilinských futbalis-
tov.

Ráno sme sa zišli v Rajci na za-
stávke, kde nás čakali naši učitelia 
– Mgr. Židek a Mgr. Baďura. Odtiaľ 
sme autobusom putovali do Žiliny. Pred 

štadiónom sa pridal ešte kaplán Palko 
s niekoľkými dievčatami. Po privítaní 
sme začali krátkou besedou s manažé-
rom klubu p. Greššom a tromi futbalis-
tami – M. Dúbravkom, P. LeGiangom 
a J. Paurom.. Potom nasledovala pre-
hliadka Siene slávy, kde sme si mohli 
pozrieť všetky získané trofeje a úspe-
chy. Odmenili nás plagátmi s podpismi. 
MŠK Žilina, ako jediný futbalový klub 

na Slovensku, má na svojom šta-
dióne aj kaplnku, takže sme ju ne-
mohli obísť a nakukli sme do nej. 
Ďalej sme sa presunuli do Budatína 
na tréning, kde sme videli ukážky 
ich majstrovstva. Ďalšou odmenou 
boli autogramy a podania rúk od 
kompletne spoteného tímu aj s p. 
trénerom.

Bol to pre nás veľký záži-
tok.

(Mgr. Jaroslav Židek)

há skupina. Kým sa vrátili, zahrali 
sme si šiškovú vojnu. Hrali dievčatá 
proti chlapcom. Podľa očakávania 
vyhral tím chlapcov. Keď sa vráti-
la druhá skupina, nastúpili sme  do 
autobusu a išli sme pozrieť termál-
ne pramene a neskôr sme sa presu-
nuli ku kostolu v Liptovskom Jáne. 
Ďalej sme navštívili Vlkolínec. Žije 
tam asi 19 obyvateľov. Najstarší má 
84 rokov a najmladší 1 rok. 

Každý výlet sa musí skončiť, 
a tak sme nasadli do autobusu a hurá 
domov. Cesta ubehla rýchlo, aj vďaka 

vtipom, ktoré sme si rozprávali.

(Ondrej Vanák VI.B)



Zaznamenali sme

dvanásta

V piatok 12. 10. 2012 sme sa vy-
brali do fyzikálneho sveta Atlantis v Le-
viciach. Cestovali sme autobusom, pre-
chádzali sme cez 
Kľak a rôznymi 
dedinami a mes-
tami. Išli sme aj 
cez Hronský Be-
ňadik, kde sme 
videli krásny 
kostol. Bola to 
dlhá cesta, kým 
sme sa dostali do 
Levíc. 

Keď sme 
prišli do Atlan-
tisu, privítali nás milé tety a dali nám 
náramky, čo slúžili ako lístok. Nechali 
sme si veci v šatniach a tety, ktoré tam 
pracovali, nám robili prednášku, ako sa 
máme správať a prednášku o exponá-

toch. Boli tam exponáty od 400 do 3000 
€, takže to nebola lacná záležitosť. V 
každej miestnosti boli umiestnené neja-

ké exponáty, ktoré 
súviseli s fyzikou 
alebo niečím iným. 
Najviac ma zaujali 
bubliny. Boli tam 
aj všelijaké logic-
ké úlohy, ktoré keď 
spravíme, tak sa 
odfotíme a dajú nás 
na webovú stránku 
Atlantisu. Niekto-
rým sa to na našom 
výlete podarilo. Bol 

tam aj bufet a obchod so suvenírmi. 
Strávili sme tam asi 2 hodiny a 

potom sme išli do centra mesta Levi-
ce. Pán vodič nás vysadil na pešej zóne. 
Tam sme mali rozchod a mohli sme sa 

pozrieť a niečo pekné si kúpiť 
v obchodoch. Ja som išla so 
spolužiačkami do obchodné-
ho centra a tam sme chodili po 
obchodoch. Potom sme išli do 
reštaurácie a napokon sme ešte 
navštívili vodný mlyn Bohuni-
ce, čo sme mali po ceste domov. 
Vrátili sme sa večer o 18. 45 a 
bola už dosť veľká tma. Bol to 
úžasný zážitok.

(Aneta Podstáska, sekunda) 

Atlantis
Učíme sa trochu inak



Zaznamenali sme

trinásta

Dňa 15. októbra sa žiaci  V. a VI. 
ročníkov  Katolíckej spojenej školy v 
Rajci zúčastnili prednášky o včelách a 
včelárstve. Akciu pripravili pracovníci 
MsKS v Rajci. Prednáška, film aj prine-
sené pomôcky a produkty včiel boli tak 
úžasne pripravené, že deti veľmi zaujali. 
Žiaci kládli veľa otázok napriek tomu, 
že už bolo po vyučovaní.

 Touto cestou sa chceme za žia-
kov KSŠ aj za nás pedagógov, ktorí 

sme sa prednášky zúčastnili, poďakovať 
MsKS. Našli ochotných ľudí z blízkeho 
okolia, včelárov pani Hodasovú a pána 
Hodasa, ktorí nám priblížili význam 
včiel, včelárstva pre život a krásu stvo-
rených vecí. Radi privítame takúto akciu 
aj pre iné ročníky v budúcom školskom 
roku.
(Kolektív pedagogických pracovníkov Katolíckej 

spojenej školy)

Včelárstvo je krásne a zaujímavé

Výstava záhradkárov
V dňoch 30. septembra až 2. ok-

tóbra 2012 sa uskutočnila výstava 
záhradkárov. Práce na ňu pripravovali 
žiaci 1. aj 
2. stupňa 
CZŠ a tiež 
aj deti zo 
Školského 
klubu detí 
pri CZŠ. 
Zhotovova-
li sme ich 
r ô z n y m i 
technikami 
napr. ma-
ľ o v a n í m , 
l e p e n í m , 
č l e n e n í m 
obrazu a 
vyrezávaním. Pri zhotovovaní prác sa 
snažíme využívať prírodný materiál: 
škrupiny z orechov alebo mandlí, pelet-
ky, gaštany. Použili sme aj PET fľašky, 

obaly a staré časopisy. Deti zaujalo liso-
vanie a následne laminovanie odkvitnu-
tých orchideí. Šité kvety zhotovili žia-

ci na krúžku 
Tvorivý ateli-
ér.

P o -
v z b u d e n í m 
pre nás bola 
u s i l o v n o s ť 
žiakov, ktorí 
aktívne pomá-
hali pri inšta-
lácii výstavy: 
Dominik Ka-
vec, Branislav 
Baláž, Martin 
Škraban, To-

máš Škraban, Anna Mihalcová, Micha-
ela Augustínová, Mária Smiešková. 

(Mgr. Janka Rybáriková)



Zaznamenali sme

štrnásta

Biela pastelka
Bola streda ráno 26.9. 2012. Ja, 

Miro Hudák a Lukáš Lednický sme ča-
kali na pána z Únie nevidiacich a slabo-
zrakých, ktorý nás mal poinformovať o 
akcii „Biela pastelka“. Ten prišiel okolo 
8 a bol poriadne nabalený letákmi, bie-
lymi pastelkami, tričkami a hlavne nám 
oznámil, že dnes už nemusíme ísť do 
školy . Chvíľu nám vysvet-
ľoval, o čo ide, dal nám malé 
občerstvenie, aby sme vlá-
dali chodiť, a poslal nás do 
ulíc. Zo začiatku sme boli 
plní elánu a nadšenia, ale po 
hodinke roznášania nás, sa-
mozrejme, zastavili policajti, 
že čo tu robíme. Ja ako ve-
dúci som nemal pri sebe ob-
čiansky preukaz, a tak všetko 
nasvedčovalo tomu, že sme 

bielu pastelku doroznášali. Nakoniec 
nás nechali, aby sme pokračovali v ná-
plni práce a zapriali nám veľa šťastia. V 
ten deň sme zažili mnoho zaujímavých 
príhod, na ktoré tak ľahko nezabudne-
me. A hlavne sme pomohli dobrej veci.

(Andrej Liška, oktáva)

A niečo pre druhých...

Projekt
V tomto školskom roku sa naša 

škola zapojila do projektu Všetky deti 
potrebujú porozumenie a rešpekt, ktorý 
sa uskutočňuje v spolupráci s organizá-
ciou Áno pre život n.o. 

Tretiaci, šiestaci a študenti Se-
kundy sa v rámci projektu v októbri pr-
výkrát zúčastnili  remeselných dielní, 
kde sa učia pracovať s hlinou. Študenti 
Tercie a žiaci 5.-8. ročníka sa zase za-

pájajú do fotografickej dielne. Zámerom 
projektu je naučiť spolupracovať deti z 
ohrozených rodín so spolužiakmi a spo-
lu vytvárať niečo krásne. Súčasťou pro-
jektu sú aj odborné semináre pre vyuču-
júcich, v tomto mesiaci prebehli už dva.

Viac sa o projekte môžete dozve-
dieť na našej webstránke.



 Zábava

pätnásta

Zábavná stránka

Veronika Kosperová, sekunda

Filip Svetlošák, sekunda

Dozvedeli sme sa 
na hodinách...
BIOLÓGIA
„Močová sústava slúži na vy-
lučovanie tekutej kvapaliny, 
keby sa to nevylučovalo, tak 
by sme sa zadusili.“
„Vtáky vylučujú jedným otvo-
rom, ten slúži ako ústny, anál-
ny a močový.“
„Pes je párnokopytník.“

SLOVENSKÝ JAZYK
„V cene zájazdu je aj poučný 
sprievodca.“
„Nevoľníctvo je nevoľnosť 
vládcu.“
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