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„V každej kvapke je voda, v každom lúči je svetlo, v každej iskre 
je oheň. Tak je tiež v každom stvorení Tvorca.“  

(Indické príslovie)
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Editorial
                  Editorial

Milí čitatelia,
naposledy som písal editoriál a roz-

hovor pre tento časopis pred Veľkou nocou 
2012, niekoľko mesiacov po mojom prí-
chode do Rajca. Teraz ho píšem tesne pred 
svojím odchodom. Za tie dva roky som 
veľa pekného prežil a nedá sa to opísať 
na niekoľkých riadkoch. Rozhodne mám 
za čo ďakovať. Na prvom mieste Bohu: 
za to, že mi zveril krásne 
poslanie – byť kňazom. 
Ďalej za to, že cez otca 
biskupa rozhodol, že ho 
budem vykonávať v Rajci. 
A keďže ku kňazstvu patrí 
aj poslanie učiť, za to, že 
som mal možnosť byť na 
tejto škole ako jeden z vás. 
Viem, že keby som nebol 
zapojený do života cirkev-
nej školy, niečo dôležité 
by tomu chýbalo. Chýbal 
by mi pravidelný kontakt s farníkmi aj 
„cezpoľnými“ v ich normálnych, bežných 
životných situáciách. Ťažko zabudnúť na 
prvé učiteľské skúsenosti v terajšej Sexte, 
s mladými, ktorí v sebe nosia krásnu iskru 
– stačí ju objaviť... Alebo na chvíle strá-
vené v Septime, kde po zvonení pokojne 
čakali na môj príchod v triede a dokázali 
prijať aj ťažšie témy... Na duchovné ob-
novy, školské sväté omše, modlitby ru-
ženca, školské výlety, stretnutia so žiak-

mi cez prestávku, pozdravy a rozhovory 
v zborovni... Cítil som sa prijatý. Napadá 
mi citát z Písma: „Kto vás prijíma, mňa 
prijíma.“ (Mt 10, 40). Alebo: „A kto by 
vám dal piť čo len za pohár vody preto, že 
ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde 
o svoju odmenu.“ (Mk 9, 41). 

Ďakujem vám, že ste ma prijali s 
vierou; s vedomím, že to nebol len môj 

nápad, prísť medzi vás. 
Inak by ste boli určite skla-
maní :-). Verím, že rovna-
ko srdečne prijmete každé-
ho ďalšieho kňaza, ktorý 
tu bude pôsobiť. Na záver 
patrí moja veľká vďaka pá-
novi dekanovi, od ktorého 
som sa veľa naučil a bez 
ktorého by tu mnohé veci 
neboli také, aké sú. A tiež 
pánovi kaplánovi Paľkovi, 
ktorý ma ochotne vovádzal 

do všetkého, čo v sebe skrýval život vo 
farnosti aj v škole. 

Nakoniec chcem zopakovať, čo 
som napísal pre časopis minulý rok: Všet-
ko, čo stojí za to a na čo sa nezabúda, tvo-
ríme my a naše vzťahy. Nechcem, aby lú-
čenie bolo pre mňa  smutné. Som si istý, 
že na pekné vzťahy, postavené na viere, 
na obetavých učiteľov a na srdečných žia-
koch sa v živote jednoducho nezabúda.

(Mgr. Ján Bittšanský, kaplán)
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  Duchovné akcie

Potrava pre dušu
Ako sa povzbudili študenti sekun-

dy na marcovej 24x7

„Najlepšie bolo na tom, že sme se-
deli sami a každý sa mohol zamyslieť bez 
toho, aby ho niekto vyrušil. Bolo to len 
naše spojenie s Bohom.“ 

„Na poklone sa mi najviac páčil ten 
pokoj. TO ticho, v ktorom som sa mohla 
sústrediť na knihu, čo čítam. Čítala som 
knihu od Bruna Ferrera: Vie to iba vietor. 
Bola tam nádherná báseň o priateľstve, 
ktorá minimálne spolovice vystihovala 
môj život a momentálnu situáciu v ňom.“ 
(Elena Mazáková)

„Ja som čítala knihu Bruna Ferrera. 
Veľmi ma to zaujalo. Bolo to naplnené du-
chovnými radami. Poučné texty môžu dať 
do života veľmi dobrú radu. Dodalo mi to 
silu. Ako som tak sedela v kostole a čítala 
B. Ferrera, už som nebola unavená, už sa 
mi nechcelo spať. Chcela som len čítať a 
čítať. Keď sme odchádzali, nechcela som 
tú knihu pustiť z ruky. Chcela som to do-
čítať, ale nedalo sa...“

„Mne osobne sa najviac páčilo ti-
cho a pokoj, v ktorom som sa mohol sú-
strediť na modlitbu.“

„Veľmi sa mi páčilo, aké tam bolo 
ticho. V tichu sa veľmi dobre rozmýšľa. 
Aspoň teda mne. Rozmýšľal som nad... 
asi nad všetkým. Išiel by som znova.“ 

„Ja som si zobrala časopis Posol, v 
ktorom bolo veľa krásnych príbehov. Veľ-

mi sa mi tam páčilo, že tam bolo ticho.“ 

„Prišla som do kostola a vybrala 
som si knihu, ktorá mi padla do oka. Bol 
na nej krásny obal, tak som si ju zobrala a 
začítala som sa do nech a zistila som, aká 
je rodina pre človeka dôležitá. Bola to kni-
ha A kvety jednoducho kvitnú.“ 

„Páčilo sa mi to, pretože som mal 
dostatok času sám pre seba a Boha. Bol 
tam pokoj a ticho, ale nie také mŕtve ticho, 
ale ticho plné pobožnosti. Bola to zaují-
mavá skúsenosť.“ 

„Bruno Ferrero je spisovateľ, ktorý 
má duchovné a pekné príbehy. Je to kni-
ha, ktorú používam len tak na čítanie, ale 
aj na Hviezdoslavov Kubín. Veľakrát ma 
naplní radosťou, smútkom, ale aj ma po-
vzbudí viac k duchovnému životu.“ (Ve-
ronika Kosperová)

„Cítila som tam pokoj, mohla som 
rozmýšľať, modliť sa. Páčilo sa mi, že ne-
bol plný kostol.“ 

„Na 24x7 som sa cítila uvoľnene. 
Porozprávala som sa s Bohom, povedala 
som mu o svojich problémoch... a hneď 
mi bolo lepšie. Dostala som novú nádej 
do života. Bolo to úžasné.“ (Natália Ško-
rová)

„Keď sme boli v kostole, tak ma 
veľmi prekvapilo, že sme si mali sadnúť 
sami do jednej lavice. Najprv som si zo-
brala knihu. Kládla som si otázky ohľa-
dom rodiny, kamarátok... Nakoniec som 

24 x 7
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bola veľmi rada, že som sedela sama v 
lavici a rozmýšľala som. Občas sa mi vy-
ronila slza. Iste by som si to zopakovala aj 
nabudúce.“ (Betka Dolníková)

„24x7 – oddýchnem si od normál-
neho sveta a zamyslím sa nad sebou a nad 
ostatnými.“

„Páčilo sa mi ticho a pokoj.“ 

„Ja som čítala Bruna Ferrera a veľ-
mi sa mi to páčilo. Najradšej by som si 

prečítala všetky jeho diela. Keď sme to 
čítali v kostole, bolo tam ticho a dobre sa 
tam premýšľalo o tom, čo sme prečítali.“ 

„ Keď sme prišli do kostola, našli 
sme tam knihy od B. Ferrera. Hneď som 
siahla po jednej. Keď som sa začítala, 
nemohla som od tých príbehov odtrhnúť 
oči.“ (S. Kluchová)

Biblická olympiáda
Dňa 17. 4. 2013 prišiel deň, na 

ktorí sa reprezentanti Katolíckej spojenej 
školy dlho pripravovali. S odhodlaním a 
úryvkami Svätého písma v hlave sme sa 
vydali do Diecézneho centra v Žiline. Po 
príchode sme sa rozdelili. Mladší súťa-
žili na prízemí a starší (my) sme súťažili 
na druhom poschodí. Pred súťažou sme 
išli na svätú omšu, ktorá bola priamo v 
Diecéznom centre. Po svätej omši sme 
sa vydali súťažiť. Po troch kolách testov 
sme sa pripravili na scénku a s rozklepa-
nými kolenami sme ju odohrali. Potom 
sme šli na výborný obed, po ktorom sme 
dokončili zostávajúce 2 kolá. Potom po 
chvíli čakania bolo vyhodnotenie, kto-
rého sa zúčastnil aj Mons. Tomáš Galis, 
ktorý nám - súťažiacim pogratuloval a 
poprial nám veľa ďalších úspechov. Po-
tom sme sa s ním spolu odfotili. My - 
stredoškoláci sme skončili na 5. mieste 
z 10. pričom sa 3 dekanáty nedostavili 
:)  a mladší sa umiestnili na 8. z 9. Tak-
že im veľmi pekne gratulujeme, pretože 
boli najmladší zo svojej skupiny :) Bol 
to perfektný zážitok, na ktorý nikdy ne-

zabudnem a ďakujem Bohu za taký fan-
tastický deň aj keď sme nevyhrali. Už 
teraz sa teším na ďalšiu biblickú olym-
piádu :) 

(Ľubomír Kosper) 
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V pondelok 22. apríla sa nie-
ktorí žiaci našej školy zúčastnili výle-
tu do Žiliny, počas ktorého sme nav-
štívili saleziánov, kde boli vystavené 
relikvie sv. Don Bosca. Boli s nami 
naši kapláni. Pozostatky tohto svätca 
putujú po celom svete a od 20. apríla 
boli vystavené u saleziánov v Žiline. 
Žiaci si mohli pozrieť videofilm o ži-
vote Don Bosca. Potom sme si mohli 
zahrať rôzne hry ako napr. kalčeto - 
stolný futbal. V rámci stanovíšť sme 
sa bližšie zoznamovali so životom 
Don Bosca. Navštívili sme aj sale-
ziánske odborné učilište s rôznymi trieda-
mi a s rôznymi odbormi.  

Potom nás už čakala cesta domov 
vlakom.
(Julianna Šimková, Lenka Šujanová 8. B)

Relikvie Don Bosca

Odmena za 1. miesto - pútnický zájazd do Ríma
Naša Katolícka spojená škola v 

Rajci sa od septembra 2011 zapájala do 
súťaže Spoznajme patrónov našej Žilin-
skej diecézy. Postupne sme plnili rôzne 
náročné úlohy. Čas letel ako voda a ani 
sme sa nenazdali a prišlo vyhlásenie vý-
sledkov – v súťaži sme skončili na prvom 
mieste a vyhrali sme pútnický zájazd do 
Ríma. 

Nastal dlho očakávaný deň, nedeľa 
5. mája 2013 a naša skupina sa zhromaž-
ďovala pred kostolom, odkiaľ sme vyrá-
žali na cestu. Po ceste sme ešte vyzdvihli 
študentov z Dubnice a pokračovali sme 
smerom na Komárno, potom popod Bala-
ton do Zálaváru, dnes malej dedinky, ale 
v minulosti významného miesta spojené-
ho s pôsobením sv. Cyrila a Metoda. Na 
obnovených základoch Pribinovho kosto-
la sa konala netradičná nedeľná sv. omša 

aj za prítomnosti nespočetného množstva 
komárov. Prežili sme. Po prehliadke areá-
lu nasledovala nekonečná cesta. 

Do Ríma sme dorazili v pondelok 
až okolo deviatej hodiny ráno. Hneď sme 
začali s prehliadkou významných pamia-
tok. Do mesta sme vstúpili Bránou ľudu 
na Námestí ľudu (brána vstupu sv. Cyrila 
a Metoda do Ríma), navštívili sme hrob 
Slováka, blahoslaveného Andreja Chme-
la, odtiaľ k Španielskym schodom, Fon-
táne di Trevi, k stĺpu Nepoškvrnenej, kde 
sme sa krátko pomodlili, nasledoval prezi-
dentský palác s pekným výhľadom, úžas-
ná Baziliku Santa Maria Maggiore (mies-
to, kde boli schválené slovanské liturgické 
texty) a Baziliku sv. Praxedy, ktorá je ved-
ľa miesta pobytu sv. Cyrila a Metoda v 
Ríme. Úplne vyčerpaní sme prišli do uby-
tovne, kde bola dobrá večera, sprcha a ne-
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šiesta

skorá sv. omša. 
Druhý deň bol veľmi náročný, ča-

kala nás prehliadka viacerých veľkole-
pých bazilík - Lateránskej, Svätého Kríža, 
Sväté schody, sv. Klimenta (tu v podze-
mí sa nachádza hrob sv. Cyrila, ktorý bol 
hlavným cieľom našej cesty), Baziliky sv. 
Pavla za hradbami, prechádzali sme okolo 
Pyramídy, Kolosea, Rímskeho fóra, zasta-
vili sme sa pri Pamätníku Viktora Emanu-
ela II. – zjednotiteľa Talianska -  a krátko 
pri Panteone. Deň sme zakončili sv. om-
šou.

Tretí deň bol vyvrcholením našej 
púte, veď sme sa mali stretnúť so Sv. Ot-
com Františkom. Už v preplnenom met-
re sme vedeli, že tam ide veľa ľudí, stretli 
sme aj viacerých Slovákov. Po kontrole 
sme sa dostali blízko koridoru, ktorým 
mal Sv. Otec prechádzať. Po hodine ča-
kania sa audiencia začala. Keď okolo nás 
prechádzal a dával nám požehnanie, bol to 

neopakovateľný pocit, ktorý dodáva člo-
veku silu. Po skončení audiencie sme išli 
okolo Anjelského hradu na Námestie Na-
vona. Potom nasledoval nákup suvenírov 
a prehliadka Baziliky sv. Petra (niektorí 
zvládli aj 653 schodov na kupolu, odkiaľ 
bol krásny výhľad na Rím). Podvečer sme 
sa presunuli do Slovenského kolégia sv. 
Cyrila a Metoda v Ríme, kde bola záve-
rečná sv. omša našej púte. Odtiaľ už len 
presun na Slovensko, do Rajca sme dora-
zili poobede.

Mali sme možnosť prežiť pár dní 
tak trochu inak – vo Večnom meste, kde 
akoby miestami zastal čas, pri spoločných 
sv. omšiach, speve, či už na sv. omšiach 
alebo v autobuse, vychutnávali sme si 
multikultúrne a rýchlo žijúce mesto, jeho 
nespočetné pamiatky. Určite to bol pre 
každého nezabudnuteľný zážitok.

(Mgr. Michal Hoskovec)
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  Súťaže

23. mája 2013 sa konal XIV. 
ročník súťažnej prehliadky v prednese 
duchovnej poézie a prózy: ,, ŠKRÁBI-
KOV RAJEC “ V príjemnej atmosfé-
re recitovali žiaci I. a II. stupňa zák-
ladných škôl a študenti osemročných 
gymnázií. 

Teší nás, že vo veľkej konku-
rencii získala naša žiačka Ráchel Svet-
lošáková z 3. A triedy 2. miesto v pred-
nese prózy v I. kategórii. 

Krásne 1. miesto získala naša 
študentka Anna Škubová z tercie v 
prednese poézie v IV. kategórii. Okrem 
toho udelila porota našej študentke Len-

ke Špánikovej z tercie čestné uznanie za 
prednes prózy.

Srdečne blahoželáme k úspechu! 

A víťazom sa stáva...
Škrábikov Rajec

Celoslovenské kolo geografickej olympiády
V dňoch 26. - 28. 4. 2013 sa usku-

točnilo v Bratislave celoštátne kolo geo-
grafickej olympiády. V konkurencii 16 
študentov našu školu reprezentoval Mi-
roslav Hudák zo septimy. Skončil na pek-
nom 6. mieste v kategórii Z. Súčasťou bol 

teoretický, multimediálny test a terénny 
výskum po Bratislave, na základe ktoré-
ho potom zakresľovali mapy. Ceny im bol 
odovzdať minister školstva SR D. Čaplo-
vič. K úspechu blahoželáme. 

(Mgr. Michal Hoskovec)

Futbalový turnaj Martin, mladší žiaci
Dňa 25. 4. sme sa zúčastnili tur-

naja diecéznych škôl vo futbale mladších 
žiakov v Martine. Chlapci bojovali napl-
no a niektorí siahli až na dno svojich síl. 
Odohrali sme kvalitné zápasy napríklad 
aj proti chlapcom, ktorí reprezentujú ži-
linský futbalový klub v mládežníckych 
súťažiach. Po vzájomných zápasoch sme 

spoznali aj pocit prehry a taktiež sme sa 
tešili aj z víťazstva. Obsadili sme pekné 
tretie miesto a získali sme pohár, diplom a 
chlapci dostali aj pár sladkostí. Už teraz sa 
tešíme na budúci ročník.

(Mgr. Vladimír Baďura )



 Zaznamenali sme

ôsma

Dlhá príprava a vzájomná spolu-
práca s našou partnerskou školou v Creme 
pokračovala výmenným pobytom, ktorý 
sa konal v dňoch 16.-19.4.2013. Vybra-
ní študenti zo sexty a septimy sa dočkali 
osobného stretnutia so svojími kamarát-
mi, s ktorými doposiaľ mali možnosť ko-
munikovať len prostredníctvom internetu 
a videokonferencií.

V utorok 16. apríla v podvečerných 
hodinách sme za sprievodu p. učiteľky 
Kotríkovej a p. učiteľa Kačica odleteli z 
Bratislavy smer letu Bergamo – Taliansko. 
Po príchode do Cremy sme sa ubytovali a 
čakala nás spoločná večera s talianskými 
p. učiteľkami Sarou a Enricou. Večer sme 
zakončili prechádzkou po Creme.

Na druhý deň ráno sme navštívili 
školu, kde pre nás mali pripravený prog-
ram a prehliadku školy. Skupina študentov 
nám umožnila vidieť baziliku Santa Maria 
Della Croce. Poobede nás čakal výlet do 

Milána, kde sme videli gotickú katedrá-
lu Duomo, divadlo La Scala, baziliku sv. 
Ambróza a hrad Castello Sforzesco. Mier-
na únava nás neodradila a tešili sme sa na 
večeru so študentami. Predstavili sme sa 
navzájom a mohli sme začať konverzo-
vať, či už v angličtine, alebo taliančine.

Štvrtok sa niesol v duchu spozná-
vania okolia jazera Lago di Garda a sta-
rých rímskych vil – La villa di Desenza-
no, Grotte di Catullo v Sirmione, kde sme 
navštívili aj pevnosť Rocca Scaligera. Ve-
čerali sme v dedinke blízko Cremy a spo-
ločnosť nám robili ďalší študenti, s ktorý-
mi sme mohli nadväzovať priateľstvá.

Posledný deň nášho pobytu sme 
doobeda strávili v škole, kde sme boli prí-
tomní na vyučovaní, a tak sme sa mohli 
zoznámiť i s ostatnými študentami, ktorí 
nás neskôr sprevádzali na poznávacej pre-
chádzke po Creme. Poobede sme navští-
vili historické centrum v Bergame, odkiaľ 

sme večer odlietali naspäť na Slo-
vensko.

Domov sme sa vrátili unave-
ní, no zároveň plní zážitkov. Vďaka 
výmennému pobytu, ktorý nám naša 
partnerská škola umožnila, mohli 
sme spoznať nových ľudí a nadvia-
zať priateľstvá, ktoré dúfam budú 
pokračovať i naďalej. Tešíme sa na 
september, keď nás svojou návšte-
vou poctia naši priatelia z Talianska.

(Barbora Špalková, septima)

Crema - Taliansko

Študujeme trochu inak
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deviata

Dňa 16. 4. 2013 sme sa s zúčastni-
li výmenného pobytu v talianskom mes-
te Crema. Spolu nás bolo 8: ja, 5 báb a 2 
učitelia. Cesta z Bratislavy do Ber-
gama prebehla rýchlo a pohodlne, 
nakoľko sme cestovali lietadlom. 
Na letisku v Bergame nás už čakal 
taliansky p. učitel Carlo Dossena s 
priateľom, ktorí nás potom odviez-
li na ubytovanie v Creme. Býva-
li sme v kresťanskej ubytovni, čo 
bola kedysi kláštorom. 1. deň sme 
mali prehliadku mesta a školy, kto-
rú nám zabezpečilo viacero žiakov 
z dvoch tried. Poobede toho istého 
dňa sme návštívili mesto Miláno - 
jeho pamiatky, katedrály, ale aj ob-
chody. Doobedie druhého dňa sme 
strávili v škole na hodinách v rôz-
nych triedach a po výbornom obe-
de sme sa vybrali na cestu k jazeru Lago 
di Garda. Posledný deň sme mali na pláne 
prehliadku mesta Bergamo a odlet. 

Každý večer sme boli na večeri v 
inej reštaurácii spolu so žiakmi a učiteľ-
mi. Počas celého pobytu nás sprevádzali 
učitelia a žiaci, ktorí si pre nás pripravili 
skvelý výklad o pamiatkach a význam-
ných miestach. Náš pobyt v Taliansku 
sme si veľmi užili a ako som už spomínal 
jednému z mojich talianskych kamarátov: 
„Urobím všetko, čo bude v mojich silách, 
aby ste si septembrový pobyt na Sloven-
sku užili tak, ako sme si mi užili náš pobyt 
v Taliansku.“

(Jakub Kšiňan, sexta)
Veľmi som sa potešila správe, že 

sa zúčastním výmenného pobytu v Talian-
sku. Konečne prišiel deň odchodu a my -  
Laura, Klára, Jakub, Kristína, Marianna a 

Barbora - sme sa plní očakávaní nevedeli 
dočkať. Let bol super a ani netrval príliš 
dlho. Veľmi nám všetkým chutila skvelá 

pizza, kto-
rú sme mali 
m o ž n o s ť 
chvíľu po 
príchode a 
unavení z 
cesty ochut-
nať. Násled-
ne potom 
nám dobre 
padla pre-
chádzka po 
večernej Cre-
me. Nasledu-
júci deň sme 
sa zoznámili 
s niektorý-

mi žiakmi a  školou, ktorá je mimocho-
dom obrovskááá, keď ju porovnávam s 
tou našou. Poobede sme navštívili Milá-
no. Metrom sme sa doviezli až pred Du-
omo, ktoré je veľmi výnimočné a tajomné. 
Predovšetkým nám dievčatám sa páčila aj 
známa nákupná zóna, ale aj La Scala, uni-
verzita a iné významne pamiatky v meste. 
Ďalší deň sme mali zorganizovaný výlet k 
jazeru Lago di Garda. Človek tam zrazu 
vníma svet úplne inak. Večery sme trávili 
s našimi talianskymi kamarátmi. Veľmi sa 
mi páčilo, akí sú priateľskí a pohostinní. 
Zdokonalili sme sa v jazykoch a spoznali 
mentalitu mládeže ,,krajiny tvaru čižmy“. 
Verím, že je to začiatok nového poznania. 
Som vďačná za to, že som mala možnosť 
zúčastniť sa takéhoto pobytu a teším sa na 
novú príležitosť, že sa to raz zopakuje. Zá-
roveň sa rovnako teším na odvetu -  že bu-



Zaznamenali sme

desiata

deme môcť privítať našich nových priate-
ľov u nás na Slovensku.

(Laura Rybárová, sexta)

TALIANSKO! Už len keď počujem 
toto slovo hneď sa mi pred očami premiet-
nu krásne 4 dni strávené v Creme a okolí 
spolu s ďalšími piatimi študentmi sexty a 
septimy našej školy a učiteľmi pani Kot-
ríkovou a pánom Kačicom. Chvíle, ktoré 
sme tu prežili, sú na nezabudnutie. Spoz-
nali sme veľa nových ľudí, dozvedeli sme 
sa rôzne informácie, čo sa týka Talianska 
a jeho kultúry, videli sme veľa krásnych 
pamiatok...

Mali sme prehliadku mesta Crema, 
ktoré bolo aj naším dočasným bydliskom 
v Taliansku. Okrem Cremy sme mali mož-
nosť navštíviť aj Miláno - „mesto módy“, 
kde sme mohli nahliadnuť do Milánskeho 
dómu (Il Duomo di Milano), vidieť najd-
rahšie značky a najlepšie kolekcie v mi-
lánskej galérii, pozrieť si najväčšiu kato-
lícku univerzitu na svete a mnoho iných 
zaujímavých pamiatok.   Ďalším miestom, 

ktoré sme navštívili bolo jazero Lago di 
Garda (Gardské jazero), ktoré bolo naozaj 
krásne a v momente, keď sme vystúpili 
z áut, sme mali pocit, že sa nachádzame 
niekde pri mori. Tu sme navštívili aj his-
torické mestečko Sirmione, ktoré sa rozp-
restiera na polostrove tohto jazera.    

Okrem výletov a spoznávania kraji-
ny sme mali možnosť spoznať aj tunajších 
ľudí – študentov a učiteľov našej družob-
nej školy. Tí nám hneď urobili prehliadku 
ich školy, ktorá bola taká veľmi veľká, že 
sme mali pocit, ako by sme boli niekde 
v bludisku (samé schody, dvere, chodby 
a vôbec sme netušili, kde sa nachádzame 
a či sme tadiaľ už išli), a taktiež bola aj 

veľmi pekná a historická. Zú-
častnili sme sa aj na hodinách 
angličtiny v niektorých triedach 
a vymieňali sme si informácie, 
čo sa týka zvykov v našich kra-
jinách a rôzne iné zaujímavos-
ti. S niektorými študentmi sme 
mali možnosť byť na večeri, 
kde sme mohli ochutnať nie-
čo z pravej talianskej kuchyne. 
Všetci študenti boli veľmi pria-
teľskí a milí, takže sme si vcel-
ku dobre rozumeli a mohli sa 
lepšie spoznávať a upevňovať 
vzťahy našej družby.

Chcela by som poďakovať všetkým 
tým, ktorí stáli/stoja za týmto projektom. 
Veľmi si vážim čas, ktorý som mohla strá-
viť v tejto krajine a s týmito ľuďmi...

P.S.: Všetci sa už nevieme dočkať 
septembra, kedy by nás mali navštíviť štu-
denti a učitelia z Talianska. 

(Klára Rybárová, sexta)



Zaznamenali sme

jedenásta

Písal sa dátum 31. mája 2013, keď 
sa po chodbách školy rozľahol burácanie 
historických pušiek a kanónov. Bol to deň, 
kedy do našej školy zavítal „nechvalne-
známy“ Bojník z Bojníc, ktorý nás vtia-
hol naspäť o niekoľko tisíc rokov doza-

du, až do doby pračloveka. Postupne nám 
predstavoval strelné zbrane od najstarších 
čias. Od hodu kameňom, cez oštep, an-
glický i mongolský luk a kuše, až k pr-
vým strelným zbraniam, ktoré fungovali 
pomocou pušného prachu (drevené uhlie 
+ síra + dusičnan draselný). Najstaršia a 

zároveň najjednoduchšia strelná zbraň sa 
nazývala píšťala. Ďalej tu bola hákovni-
ca, ktorá fungovala na rovnakom princípe, 
ibaže sme si ju mohli o niečo zachytiť, a 
tak sa viac stlmil tzv. spätný ráz. Žiaci a 
študenti našich škôl sa mohli aktívne za-
pájať do programu. Niektorí „varili“ puš-
ný prach, iní sa zase prechádzali v odeve 
a so zbraňou mušketiera. Keď sa skončila 
prednáška, išlo sa na praktické využitie. 
Žiaci jasali pri výbuchoch z pušiek či piš-
tolí. Niektorí si zo strachu zapchávali uši, 
iní počas celého predstavenia nezatvorili 
ústa. Mohli sme vidieť i zbrane na prin-
cípe revolveru, kde bolo omnoho jedno-
duchšie prebíjanie medzi výstrelmi. Mne 
osobne sa najviac páčila zbraň s názvom 
kačacia noha so štyrmi hlavňami, ktorá sa 
používala najčastejšie v krčmách, či pri 
pokri (buď štyroch naraz alebo jedného 
štyrmi). Pre mňa bolo predstavenie cel-
kom zaujímavé a aj poučné. 

(Ľubomír Kosper, sexta)

Bojník z Bojníc

Kety, Poľsko
Dňa 27. 4. sme sa opäť vybrali do 

poľského mesta Kety. Tentokrát boli našou 
povinnou výbavou skateboardy. Po dlhej 
ceste nás v skateparku čakal inštruk-
tor, ktorý nám ukázal základy jazdy 
na skateboarde. Naši chlapci sa tro-
chu hanbili, ale my, dievčatá, sme sa 
odvážili vyjsť aj na rampu (samozrej-
me, až keď sme zvládli základy). Naj-
skôr sme sa z nej spúšťali len veľmi 
opatrne, ale každý ďalší náš pokus bol 
úspešnejší a napokon sme to zvládli aj 
bez pádov. Večer sme sa všetci, hoci 

ubolení a doudieraní, vrátili domov s po-
citom príjemne prežitého dňa. 

(Alžbeta Dolníková, sekunda)



Zaznamenali sme

dvanásta

V piatok 12. apríla sa študenti sep-
timy a oktávy Katolíckej spojenej školy v 
Rajci ako dobrovoľníci zapojili do akcie 
Deň narcisov, ktorú každoročne organi-
zuje Liga proti rakovine. Žiaci vytvorili 4 

trojčlenné skupiny a oslovovali ľudí, aby 
svojím finančným príspevkom podporili 
onkologicky chorých ľudí. Za dobrovoľný 
príspevok rozdávali kvietok narcis – sym-
bol nádeje.

Deň narcisov

Učíme sa pomáhať

Červený nos
V rámci hodín KNB v utorok 30. 4. 

2013 pani učiteľka Betinská pozvala pra-
covníčku Občianskeho združenia Cloun 
doctors (Červený nos), aby nás bližšie 
oboznámila s aktivitami, ktorým sa toto 
združenie venuje. 

Na prednáške o Červenom nose 
sme sa dozvedeli veci, o ktorých sme ne-
mali ani tušenia. Bola to zábavná a poučná 
prednáška. Najviac sa mi páčila hra s lop-
tičkou. Aj keď sme skoro zabudli, komu 
sme hádzali, bolo to zábavné. V každom 
z nás je „klaun“. Táto organizácia pomáha 

deťom v nemocnici, ale aj seniorom, aby 
moc nemysleli na svoje choroby, problé-
my, operácie alebo na to, že sú už dlhý čas 
v nemocnici. Klauni sú veľmi užitoční. 
Niekedy sa im podarí zlepšiť zdravotný 
stav dieťaťa. Práca klauna je náročná, ale 
zato niekedy veľmi užitočná. Keď prídu 
klauni do nemocnice, tváre detí i seniorov 
sa rozžiaria. Dozvedeli sme sa, kto zdru-
ženie založil, ale aj koľko klaunov je na 
svete. 

(P. Uríková, N. Mačugová, 
K. Paulínyová VII. A)

Vypúšťanie lane
Dňa 17. 4. 2013 o 16.  

hodine sme sa my z turisticko-
ochranárskeho krúžku spolu s 
niektorými rodičmi a našim ve-
dúcim pánom Karolom Uhlári-
kom vyviezli autami ku kaplnke 
v Ďurčinej. Odtiaľ sme šli peši 
do doliny. Zabudli sme odbočiť 
na lavičku, tak sme sa museli 
brodiť cez vodu. My starší sme 
prenášali mladších.

Keď sme došli tam, kde 
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trinásta

V utorok 30. 4. sme boli na výle-
te v Košiciach - Budimíre. Bolo nás 20 
detí a 2 učitelia. V Žiline sme vystúpili 
z vlaku a presunuli sa na inú vlakovú 
stanicu. Keď prišiel vlak, posadali sme 
si do kupé. Týmto vlakom sme cesto-
vali 3 hodiny. Keď sme prišli na to, ako 
to je dlho, tak som bola dosť šokova-
ná. Ale veľmi rýchlo nám to prešlo. 
Sedela som tam s Elenkou, Simonkou, 
nejakými dvoma mužmi a jednou diev-
činou. Takto sme sedeli asi hodinu a po-
tom prišla triedna, aby sme sa presunuli 
do iného kupé, pretože to je celé prázdne. 
Potom sme sedeli s ľuďmi, ktorých poz-
náme a bola tam zábava. Keď sme vyšli 
z kupé, ocitli sme sa v Košiciach. Auto-
busom sme cestovali cca 15 minút. Ako 
prvé sme šli navštíviť múzeum. Mňa naj-
viac zaujalo jedno zrkadlo. Bolo o tom, že 
kedysi dávno sa do neho pozrela Alžbeta 
II., ktorá o rok otehotnela. Keď som teda 
ja prišla do toho múzea, tak zo zvedavosti 
som šla rovno k tomu zrkadlu. Keď sme si 
ho celé prezreli, išli sme na námestie. Po-

zreli sme si Dóm sv. Alžbety a potom sme 
išli do múzea voskových figurín. Tie figu-
ríny boli veľmi zaujímavé. Ďalšia návšte-
va sa konala vo väznici. To bolo asi pre 
každého najzaujímavejšie. Videli sme tam 
rôzne prístroje, ktorými sa mučilo. Bolo 
tam chladno a to bolo úplne super, preto-
že vonku bolo riadne teplo. Potom sme 
mali rozchod, ktorý bol super. Bola tam 
aj fontána, takže som sa aj s babami super 
osviežila :-). Cesta späť mi prebehla veľ-
mi rýchlo. Veľa som sa dozvedela a hoci-
kedy by som si to zopakovala!

(Veronika Kosperová, sekunda)

Exkurzia Košice

Cestujeme
sme mali čakať pána Stehlíka, menší sa 
začali hrať pri vode. O piatej prišli s laňou. 
Povedali nám, že ju našli asi pred mesia-
com a že je jednoročná. Našli ju vysilenú, 
uštvanú a mokrú v potoku. Odviezli ju a 
pomohli jej pozviechať sa. 

Pán Stehlík ju spolu s chlapmi pre-
niesli zviazanú bližšie k lesu. Na ucho jej 
pripli značku. Keď ju rozviazali, rozbehla 

sa k lesu. Prebehla asi 10 metrov a zastala. 
Poslednýkrát sa pozrela na nás a vbehla 
do lesa. Celé to filmovala televízia. S nie-
ktorými robili rozhovor tvorcovia relácie 
„Halalí“.  

Potom sme šli rovno k autám a do-
mov. Bol to pre mňa krásny zážitok.

(Noemi Svetlošáková V. A,
foto: K. Uhlárik)
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štrnásta

Dňa 19. 4. 2013 cez veľkú prestáv-
ku prišla k nám do triedy p. učiteľka Jone-
ková a navrhla nám, či by sme nechceli ísť 
do kina na 3D film - Jurský park.

Poobede o 14:30 hod. sme sa stretli 
na železničnej stanici, kúpili sme si lístky 
a nasadli do vlaku. Okrem p. učiteľky Jo-
nekovej išla s nami aj p. učiteľka Žideko-
vá. Cesta nám ubehla rýchlo, pretože sme 
sa zabávali. Po vystúpení z vlaku sme sa 
ponáhľali do nákupného centra Mirage, 
kde sa o pár minút začínal film. Pri vchode 
do kina nám rozdali 3D okuliare a vstúpi-
li sme do tmavej miestnosti. Posadali sme 
si na sedačky a čakali sme, kým skončia 
reklamy. Film bol o skupinke ľudí, kto-

rí navštívia Jurský park plný dinosaurov. 
Podľa dievčat to bol aj trochu strašidelný 
film, ale chalani hovorili, že to bola skôr 
rozprávka. Najzábavnejšia časť bola, keď 
Tyranosaurus Rex (Tyranosaurus Rex nie 
je pes zo seriálu „Komisár Rex“ ale dino-
saurus) rozbil WC a zožral uja, čo na ňom 
sedel. Po skončení filmu sme mali 10 mi-
nút rozchod. Naspäť domov sme išli tiež 
vlakom.

Do Rajca sme prišli o 19:30 hod. 
Po krásnom, teplom a náročnom dni sme 
sa pobrali domov.

(Veronika Bollová, 
Lenka Taldíková, VI.B

Výlet za odmenu
Dnes sme školský výlet mali,
pamiatky sme navštívili.
Drevený kostolík bol veľký skvost,
všetci sme z neho mali radosť.
V kostole s freskami sme omšu mali,
aj sme si oči potešili.
Poslednou návštevou bola jaskynka,

ktorou preteká rieka Bystrianka.
Boli to prekrásne zážitky,
Najmä tie pekné kostolíky.

(Petra Janušová, kvinta)

„Výlet“ za dinosaurami
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pätnásta

V čase, keď sa maturanti trápili pri 
ústnych skúškach, žiaci septimy absol-
vovali trojdňový kurz Ochrany života a 
zdravia v Čičmanoch. Po tom, čo sa žiaci 
ubytovali v penzióne Javorina, si vypoču-
li zaujímavé, ale hlavne poučné prednáš-
ky. Študenti sa dozvedeli napríklad ako 
správne postupovať pri ošetrovaní zranení 
v teréne do príchodu záchranárov, či ako 
správne táboriť v prírode a orientovať sa 
v teréne. Svoje vedomosti mohli neskôr 
prakticky využiť pri výstupe na vrch Strá-
žov. Nepriazeň počasia nedovolila usku-
točniť všetky plánované aktivity, no s tým 
si vynikajúco poradili flexibilní vedúci 
kurzu, ktorí okamžite vymysleli náhradný 
program v priestoroch penziónu. Počasie 
napokon dovolilo študentom aspoň vy-
skúšať si streľbu zo vzduchovky. Večer-
né chvíle spríjemňoval hlavne spev a hra 
na gitaru, spojený s rozprávaním zábav-

ných historiek. V posledný deň kurzu sa 
dobiehalo zameškané, to znamená výstup 
na najväčší lyžiarsky svah v Čičmanoch. 
Kurz bol zakončený kvalitným obedom, 
po ktorom sa už žiaci ponáhľali na auto-
bus, čo ich doviezol do Rajca.

Kurz absolvovali študenti septimy 
s pedagogickou podporou: Mgr. Vladimír 
Baďura, PaedDr. Ľubica Hoskovcová a 
náš školský kaplán Palko Gera

(Robo Michalec, septima)

Kurz OŽAZ

Piešťany
Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa 

vo štvrtok 18. apríla zúčastnili vlastived-
nej exkurzie v Piešťanoch. Navštívili Vo-
jenské historické múzeum, kde je pre ve-
rejnosť sprístupnená stála expozícia pod 
názvom „Výzbroj čs. armády v rokoch 
1945 – 1992.“Tešili sa najmä chlapci, kto-
rí sa už videli v úlohe neporaziteľných 
vojakov ako manévrujú so skutočnou vo-
jenskou technikou. Jednotlivé zbierkové 
predmety sa nachádzali v obrovských ha-
lách, kde mali možnosť zhliadnuť tankovú 
a obrnenú techniku, delostreleckú a ťažkú 
pásovú techniku. Na vonkajšej expozícií 
žiakov zaujala najmä letecká technika a 

technika protivzdušnej obrany. Dievčatá 
však v ničom nezaostávali za chlapcami. 
I ony sa smelo prejavili, keď odvážne vy-
liezli do kabín vojenských lietadiel i vr-
tuľníkov a na chvíľu sa stali pilotkami. 
Celú prehliadku sme absolvovali s lektor-
mi, ktorí nám veľmi zaujímavo a pútavo 
sprostredkovali veľa nových  informácií. 
Na záver žiaci dostávali rôzne obrázky 
vojenskej techniky na vymaľovanie. Obo-
hatení množstvom poznatkov a zaujíma-
vostí sme sa mohli vlakom vrátiť domov. 
Počas celého dňa i spiatočnej cesty nás 
sprevádzalo usmiate slniečko.

(Mgr. Jana Barteková)
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šestnásta

Dozvedeli sme sa na hodinách

BIO
Krvácanie som zastavil tak, že som uškrtil prívod krvi.

Ukážka z praktickej aktivity žiaka: ÚLOHA: Nácvik 1. Pomoci porezaním prsta
Praktycká aktivita č. 4 (odpis z knihy. Žeby autori učebnice nevedeli pravopis?)

DEJ
Aké bolo popoludnie 17. 11. 1989? Klaudie mali meniny.

Aká bola noc z 20. na 21. 8. 1968? Ľudia nepokojne spali, opustili slovenské úze-
mie vojaci Sovietskeho zväzu.

Čo je to VPN (Verejnosť proti násiliu)? V Helsinkách podpísali krajiny listinu, kde 
sa zaviazali dodržiavať základné ľudské práva.

SJL
Autor  knihy Za siedmimi divmi sveta je Vojtech Zámorský. (Zamarovský)

Harpagon bol veľmi nenažraný.
Verná Pelanopa 10 rokov čakala na Odysea. (Penelopa)


