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Editorial
                  Editorial

Milí mladí priatelia!

Ako každý rok i tento, vo vianočný 
čas, svet hovorí o pokoji, radosti, láske. 
O kráse Vianoc.  Lenže ako sa svet doká-
že sladko rozplývať v dojímavých a srd-
cervúcich slovách a želaniach,  zároveň 
neuveriteľne šikovne dokáže obchádzať 
podstatu Vianoc , osobu Ježiša Krista. My, 
kresťania, si viac ako iní uvedomujeme, že 
bez Kristovho narodenia, by Vianoc nebo-
lo. Povedzme to nahlas, lebo svet hlasne 
dokazuje, že Vianoce sa dokážu sláviť aj 
bez Krista. My jasne oslovujme ľudí. Tí, 
čo majú dobrú vôľu, tým je dané toto po-
solstvo, oni pochopia.  

Nikto nepochopí radosť z Vianoc, 
kým nepustí Pôvodcu radosti do svojho 
srdca. Nikto nenadobudne pokoj z Via-
noc, kým neprijme Autora pokoja do svo-

jej duše. V nikom sa natrvalo nezrodí ovo-
cie Vianoc - láska, kým nepozve Večného, 
aby vstúpil do jeho časnosti. 

Aj preto rok čo rok Vianoce prídu, 
možno potešia, ale u mnohých nezane-
chajú trvalú stopu. U mnohých sa stratia 
v diaľke uponáhľanej životnej reality. Ale 
aj preto rok, čo rok, Boh zosiela na zem 
nové a nové Vianoce. Trpezlivo a vytrvalo. 
Čaká, kým sa sami otvoríme jeho milosti, 
aby na nás ukázal veľké divy svojej lásky. 
Veľké veci na začiatku vyzerajú vždy ako 
maličkosti. A tie sa ľahko prehliadnu.

Pamätajme: Najväčší na svete chcel 
vyzerať ako malé dieťa! Kristus sa môže 
aj tisíckrát narodiť v Betleheme. Pomôže 
ti to len vtedy, ak sa narodí aj v tebe. Ne-
dajme sa oklamať blikajúcimi ozdobami, 
sprevádzajúcimi tieto vznešené chvíle, ale 
uprime zrak na jedinú a pravú vianočnú 
hviezdu, ktorá nám vytrvalo a verne uka-
zuje cestu k spáse, na Ježiša Krista. Dobrý 
Pán Boh na Vianoce znížil náruč so svo-
jím Synom na zem, aby v tom istom náru-
čí vyzdvihol celé ľudstvo k sebe do neba.

Všetkým Vám želám, aby ste sa 
ocitli v tomto Otcovom náručí.

Čas adventu je práve časom, kedy 
Bohu zreteľne dávame najavo, že nám na 
ňom záleží a že s Ním v živote rátame. 
Prežime tento čas zodpovedne, ako jed-
notlivci, rodina i farnosť. Zároveň chcem 
všetkým poďakovať, ak ste prispeli ako-
koľvek k duchovnému i spoločenskému 
dobru našej farnosti. Touto cestou vyslo-
vujem. Pán Boh odplať!

 Peter Hluzák
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  Predstavujeme

Zoznámte sa, prosím...
Od začiatku šk. roka učí v našej 

škole nový pán kaplán Lukáš Franek. 

V našej triede VIII.A vyučuje náboženstvo 
a my sme mu aj za vás položili zopár otá-
zok:

Pán kaplán, mali ste frajerku?

Čakal som túto otázku. Neviem prečo, ale 
všetkých to zaujíma. Čo keby sme to ne-
chali na predstavivosť?

Dostali ste niekedy z náboženstva nedos-
tatočnú?

Nie, nikdy. Ani na to nebol dôvod. Možno 
aj preto, že náboženstvo som nikdy nemal 
známkované. 

Prepadli ste niekedy?

Nie. Je pravda, že na vysokej škole som si 
musel niektoré skúšky zopakovať na dva-
krát. Ale ročník som nikdy neopakoval.

Odkiaľ pochádzate?

Varín. Dedina medzi Žilinou a Terchovou 
(ak by niekto nevedel).

Ako sa vám páči v našej škole?

Či sa mi páči  v škole? Podľa mňa škola 
ako každá iná. Všetky miesta majú svoje 
plusy aj mínusy. Ale snažím sa všímať si 
tie kladné stránky a negatívne zabúdať.

Čo by ste zmenili na našej škole a na ho-
dinách v triedach?

Myslím, že som tu ešte veľmi krátko na 
to, aby som mohol niečo zmeniť. Treba 

určitý čas, aby som pochopil, prečo všetko 
funguje tak, ako funguje. Po nejakom čase 
možno prídem s nejakým riešením (ak to 
bude potrebné). Zatiaľ na to nie je dôvod.

Aký máte názor na našu školu, triedu, 
žiakov a učiteľov?

Názor na školu sa dá vyčítať z predchá-
dzajúcich otázok. Žiaci ma ničím neprek-
vapujú, v ich veku sme boli podobní. A 
učitelia sú moji kolegovia a myslím, že sa 
naozaj snažia, aby dali žiakov to najlep-
šie.

Pán kaplán Lukáš Franek



štvrtá

Predstavujeme 
Kedy ste zistili, že sa chcete stať kňa-
zom?

Prvýkrát ma to napadlo niekedy medzi 6. 
– 7. rokom. Ale nebral som to vážne. Roz-
hodol som sa až na strednej škole. Pred-
chádzalo tomu veľmi dlhé niekoľkoročné 
rozmýšľanie, až nakoniec padlo definitív-
ne rozhodnutie.

Súhlasili rodičia s tým, že pôjdete za kňa-
za?

Nemyslím, že mamu moje rozhodnutie 
veľmi prekvapilo. Niekde v kútiku duše s 
tým asi trochu počítala. Každá mama po-
zná svoje dieťa. Ja som ani nevedel, ako 
jej to mám povedať. Aj preto, lebo starší 
brat už je kňaz. Tak sa nakoniec opýtala 
ona mňa. Dal som len kladnú odpoveď. 
Otec sa toho nedožil.

Kde ste študovali?

Základná škola vo Varíne. Potom Stred-
ná poľnohospodárska škola v Žiline. Te-
ológiu som študoval najskôr v Banskej 

Bystrici, potom som ju musel dokončiť v 
Nitre.

Čo vás donútilo stať sa kňazom?

Nemôžem povedať, že ma niečo alebo 
niekto donútil. Ja som sa rozhodol sám. 
Povedať prečo neviem, ale viem, že som 
sa rozhodol správne. Možno najlepšie to 
vystihol Pascal slovami: „Srdce má svoje 
dôvody, ktoré rozum nepozná.“

Ako sa vám páčil predmet hebrejčina?

Obdobie študovania hebrejského jazyka 
bolo veľmi náročné. Našťastie už je to za 
mnou. Vyžadovalo to veľmi veľa námahy 
a času naučiť sa len hebrejskú abecedu, 
nie ešte gramatiku a podobne. Aby nás to 
profesor donútil učiť sa, tak sme každú 
hodinu museli písať písomky. Bol to veľ-

mi zvláštny pocit, keď 
som nevedel poriadne 
napísať ani svoje meno. 
Teraz na to spomínam 
iba s humorom. 

Aké športy máte rád?

Futbal a cyklistika. Ale 
veľmi rád chodím do 
hôr, najradšej na Malý 
Fatranský Kriváň. Asi 
preto, že ten kopec vi-
dím z nášho dvora vo 
Varíne. 

Ako sa vám páči v no-
vej farnosti Rajec?

Tak prvá farnosť je prvá farnosť. Nie je tu 
zle, ale občas náročné.

Ďakujeme za rozhovor.

(žiaci VIII. A triedy)
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Duchovné akcie

22. ročník etického sympózia v Nitre
Jedného krásneho dňa do 

našej triedy prišla p. zástupky-
ňa Kelemenová, že či by sme si 
to my - minuloroční návštevníci 
etického sympózia v Nitre, nech-
celi zopakovať. Celí nadšení sme 
súhlasili.

 Ani sme sa nenazdali a 
už sme stáli “zavčasu” ráno oko-
lo 9. h 15. novembra tohto roku 
na autobusovej zastávke v Rajci. 
Spolu so mnou išli moji spolu-
žiaci Matúš Stehlík, Pavol Kos-
tolný a Filip Albert a ako dozor 
s nami išla p. učiteľka Svrčková. 
Nasadli sme do autobusu a vyra-
zili sme. Zábava začala až keď 
nám  ušiel autobus, ktorý mal 
ísť z Prievidze do Nitry... nuž 
nič iné nám nezostávalo, ako stráviť ča-
kanie v miestnom kníhkupectve. Ostatné 
už šlo podľa plánu... asi:) Na sympózium 
s názvom “ŽIVOT POD C€NU ?!” sme 
došli včas. Ubytovali sme sa v neďalekom 
seminári a potom sme hneď šli na prvú 
prednášku do Gymnázia sv. Cyrila a Me-
toda s názvom “Vymením si pohlavie”, v 
ktorej sme sa do hĺbky rozprávali o gen-
der ideológii. Po prvom bloku sme šli na 
večeru, kde sme načerpali nové sily. Plní 
energie sme sa vydali na 2. blok s názvom 
“Ochrana života a rodiny z hľadiska prá-
va”. V tomto bloku sme boli posmelení k 
čistému vzťahu so svojím budúcim par-

tnerom, ktorý je v dnešnom svete pova-
žovaný za staromódny! Po toľkých  múd-
rych slovách, ani sme si všetky nevedeli 
zapamätať:), sme sa vybrali do svojich 
izieb v seminári, kde nám zábavu spríjem-
nila nejedna spoločenská hra. Ráno bolo 
krásne,  my nevyspatí s kruhmi pod oča-
mi, teda krásne do ružovučka vyspinkaní 
sme sa vybrali na raňajky do gymnázia a 
potom sme sa hneď vrhli na 3. posledný 
blok. Slova sa v tomto bloku ujal Mons. F. 
Rábek a tiež vojenský kňaz, ktorí s nami 
zdieľali svoje skúsenosti a priblížili nám 
duchovný život vojakov, bojujúcich v kra-
jinách ohrozovaných vojnou. Po vynika-
júcom obede sme sa pobrali domov. 

Nielen z chleba žije človek



   Duchovné akcie 

šiesta

V živote je len pár ne-
zabudnuteľných zážitkov. A 
práve jedným z nich sa stal vý-
let do Poľska – Inwald. Bol to 
výlet, o ktorom som si najprv 
myslela, že tam bude nuda, ale 
ak tam pôjdem, aspoň sa ulejem 
zo školy. No keď sme tam do-
razili, nestíhala som obdivovať 
tú krásu. Krásu katedrály. Bola 
úžasná. Keď sme ju poobdivo-
vali, išli sme na krémeše, ktorá 
tam jedával Ján Pavol II. Ako-
náhle sme ich dojedli, všet-
kým deťom sa vyčaril úsmev 
na tvári, lebo vedeli, že sa ide 
do zábavného parku. Keď sme 
tam dorazili, všetky deti chceli ísť na ko-
lotoče a atrakcie. No mňa ako prvé zau-
jala Eiffelova veža a ďalšie rôzne minia-
túrne pamiatky ako napríklad Koloseum, 

Big Ben, Londýn-
ske oko, Socha 
slobody a ďalšie 
krásne a význam-
né pamiatky. Boli 
naozaj moc pek-
né. No ako ďalšie 
tam bolo 5D kino.  
Tam som si vykri-
čala celé hrdlo. 
Keď sme to celé 
prešli, tak nasle-
dovali kolotoče, 
loď, šmýkačka, 
labyrint a rôzne 
atrakcie. Nespo-
menula som tu 

jednu atrakciu. Sú to autíčka. Bola to na-
jobľúbenejšia atrakcia pre deti, ale aj pre 
dospelých. To ako každý do každého búral 
a tie zápchy. Proste naj! Odporúčam kaž-

Poľsko - Inwald

 No proste úžasné... každému jed-
nému človeku by som doprial tam byť a 
vypočuť si to, čo sme si mohli vypočuť 
my!  Bolo tam geniálne a vždy si to rád zo-
pakujem:). Najviac sa mi páčil prvý blok, 
zaujalo ma, čo všetko sa vo svete deje a čo 
všetkého sú ľudia schopní urobiť.

	 (Ľubomír Kosper)

V Nitre bolo dobre, dozvedeli sme 
sa o zaujímavých faktoch súvisiacich s 
ideológiou gender a o mnohých iných 
veciach. Mali sme dobrý sprievod, dobré 
ubytovanie a dobrú náladu vďaka spolo-
čenským hrám, ktoré sme si spolu večer 
zahrali.

(Matuš Stehlík)

Veľmi sa mi v Nitre páčilo. Zaujala 
ma prvá a posledná prezentácia, pretože to 
sme už trochu preberali aj v škole. Tento 
rok výborne varili, chutilo nám:). Večer 
sme sa zabávali so spoločenskými hrami 
a kartami.

(Filip Albert)

V Nitre bolo super. Už 22. ročník 
etického sympózia bol zorganizovaný 
opäť úžasne. Z prednášok sa mi najviac 
páčila tretia o duchovnej pomoci v našej 
armáde, svedectvách a zážitkoch sa mi-
siách. Veľmi sa mi páčilo, že pozvanie 
prijal aj nitriansky biskup, ktorý sa s nami 
podelil so svojimi skúsenosťami.

(Pavol Kostolný)
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  Duchovné akcie

dému, aby tam šiel. Bol to najkrajší a zá-
roveň najzábavnejší deň! Ďakujem...

(Veronika Kosperová, tercia)

Slnko začalo pomaly stúpať nad hory 
a my sme sa s úsmevom zobudili, pretože 
sme vedeli, že je dnes 12. októbra. Deň, 
kedy sme sa mali vydať k našim zahranič-
ným susedom.

 Pred siedmou ráno 
sme sa všetci “výletníci” - 
Konvalinky, Zbor sv. Ladi-
slava, učitelia s p. kaplánom 
Gerom zhromaždili pred 
Kostolom sv. Ladislava v 
Rajci a ponaskakovali sme 
do autobusu. Vodič šliapol 
na plyn, autobus sa pohol a 
my sme sa už nemohli doč-
kať, kedy už zastaví v poľ-
skej zemi. Cesta netrvala 
nejako extra dlho... šli sme 
asi 3 hodiny. Po vystúpení z 
autobusu sme sa vybrali po 
schodoch ku Zebrzydowskej Kalvárii, kde 
sme sa pomodlili. Bola to krásna kalvária, 
ktorú si každý prešiel podľa seba - svojím 
tempom a svojím smerom :). Okolo 13. h 
sme sa už všetci s krémešovou chuťou v 
ústach a s plnými foťákmi fotiek vybrali 
naspäť do autobusu. Ten nás zaviezol tento-
krát do zábavného parku v mestečku Inwald. 
Všetci, mladí i starší, radostne vybehli z au-
tobusu a už sa nemohli dočkať, kedy vyskú-
šajú všetky atrakcie. Prešli sme vstupom a 
vtedy to nastalo - každý sa rozbehol po svo-
jom, buď v skupin-kách alebo osve. Nie-
ktorí pozerali park miniatúr, v ktorom bolo 
skutočne takmer všetko. Ďalší sa vybrali 
povoziť sa na “Londýnskom oku” (taktiež 
trošku zmenšenom). Ďalší sa šli pošmýkať 
na vreciach dolu dlhou šmýkačkou. Proste... 

každý si tam prišiel na svoje. Pre historikov 
alebo obdivovateľov egyptskej kultúry bola 
urobená vo veľkej pyramíde výstava. A na 
tých nebojácnych zase čakal hneď vedľa vý-
stavy Dom hrôzy! V ňom si skutočne každý 
zakričal! Ďalší sa mohli naháňať a skrývať 
vo veľkom labyrinte, v ktorom sa dalo sku-
točne zažiť veľa zábavy. Stala sa i veľmi zá-

bavná vec, na jednej atrakcii menom Autod-
rom sa stretli naraz takmer všetci dospelí... 
no to bola zábava pozerať :). Okolo 16. h 
si mohli takmer všetci pozrieť 6 min film v 
5D kine. Niektorým sa tam nenormálne pá-
čilo a hlavne deti najviac nad-chli “myšacie 
chvostíky” :). Čas rýchlo plynie, keď naň 
človek nemyslí a tak prišla 17. h a my sme 
sa pobrali do autobusu, ktorý nás odviezol 
na naše milé a rodné Slovensko. Cestu sme 
si spríjemnili spevom všetkých možných 
piesní. 

 Tento výlet bol nezabudnuteľný a 
perfektný. Absolútne neľutujem, že som naň 
šiel. Perfektná atmosféra so super ľuďmi. 
Kedykoľvek by som si ho zopakoval. Ďaku-
jem všetkým organizátorom!

(Ľubomír Kosper, septima)



 Zaznamenali sme

ôsma

V utorok 8. októbra nás navštívilo 
6 talianskych študentov z našej družobnej 
školy v Creme. Počas štyroch dní stráve-
ných spolu s nimi sme mali možnosť nav-
štíviť a ukázať im niektoré z pamiatok 
našej krajiny. Celé dni sme mali napláno-
vané, takže na nudu sa čas ani nenašiel. Po 
večeri v našich domoch sme sa všetci zno-
va stretli v reštaurácii a pokračovali v lep-
šom spoznávaní sa medzi sebou aj s inými 
študentmi našej školy. Tieto dni s našimi 
talianskymi priateľmi sme si všetci užili 
tak, že v piatok ani nechceli odísť a najrad-
šej by tu ostali ešte nejaký čas. Naše malé 
Slovensko a ľudia tu sa im páčili viac než 
čakali. Dokonca sa začali aj dohadovať o 
tom, že by sem ešte prišli. Naučili sme ich 
aj nejaké slovenské slovíčka a tiež oni nás 
nejaké talianske slová. Taktiež sme mali 
z pokračovania našej družby aj my veľmi 
dobré pocity.

(Laura a Klára, septima)

O výmennom programe, ktorý je na 
našej škole, som najprv nič nevedel a ne-
zaujímalo ma to, keďže som v ňom nebol 
zapojený. Asi týždeň pred tým, ako mali 
študenti z Talianska prísť, mi môj spolu-
žiak oznámil, že jeden z nich musí ísť ku 
mne kvôli tomu, že je v tom programe ako 
chalan sám a oni mali prísť traja. Tak som 
súhlasil. Dúfal som, nech to nebude neja-
ký rozmaznaný mestský chlapec. Na moje 
počudovanie to boli super ľudia. Dalo sa s 
nimi porozprávať, zasmiať, zabaviť. 

Cez deň sme mali plán pripravova-
ný školou. Boli sme na zaujímavých mies-
tach ako Čičmany, Bojnice či Oravský 
hrad. No večer sme mali vlastný program. 
Bolo iba na nás čo naplánujeme. Prvý ve-
čer sme mali mať spolu v Rajci. Boli tam 
aj učitelia, školský kaplán a kaplán z Ta-
lianska. Keď večera skončila, zobrali sme 
ich do Rajeckých Teplíc. Poukazovali sme 
im mesto a išli sme si sadnúť do baru na 
džúsik a pre odvážnejších kofolu. Druhý 
večer sme mali úplne voľno. Bol to rozlúč-
kový večer. Museli sme si ho užiť, urobiť 
5000 fotiek a všetkým oznámiť, že proste 
študenti z Talianska sú na Slovensku. Ne-
uvedomili sme si, že ďalšie ráno vstávame 
ako do školy, čo bola horšia kapitola. 

Posledný deň sme išli na vyučo-

Crema - tentoraz na Slovensku

Študujeme trochu inak



Zaznamenali sme

deviata

vanie k mladším študentom. Poukazova-
li sme im školu a Rajec. Do Bratislavy 
sme s nimi išli iba ja a kamarát. Ostatní 
sa museli rozlúčiť v Rajci. Lúčenie bolo 
neskutočne dlhé. Pri aute sme stáli asi pol 
hodiny. Cestou do Bratislavy sme sa ešte 
zastavili v sklárňach. V Bratislave sme si 
poobzerali pamiatky ako Dóm sv. Martina 
a podobne. Keď sme dorazili na letisko, 
bol hrozne zlý pocit vedieť, že takí super 
ľudia odchádzajú a uvidíme sa (možno) až 
za pol roka. No tento super zážitok, ktorý 
nám určite veľa dal, či už vedomostne ale-
bo aj do každodenného života, hodnotím 
len najlepšie. Som rád, že som sa zapojil a 
dúfam, že si to zopakujeme.

(Martin Vereš, septima)

Konečne nadišiel  8. október – deň, 
na ktorý sme všetci veľmi dlho čakali. 
Prišli k nám kamaráti z Talianska. U mňa 
bývali dvaja chalani: Francesco a Bran-
don. Keďže došli až večer,  v ten deň sme 
stihli len krátku večernú prechádzku s po-
sedením pri frappé. Na ďalší deň sme už 
mali pripravený spoločný program. Do-
obeda sme mali krátku prehliadku Žiliny, 
po ktorej sme išli na obed do našej školy. 
Po obede sme mali naplánovanú prehliad-
ku Bojnického zámku, na ktorom sme vi-
deli veľa zaujímavého z našej histórie. Ve-
čer po exkurzii sme sa stretli v reštaurácii 
Dubová, ptom sme sa presunuli do Rajec-
kých Teplíc, kde sme večer zakončili v ka-
viarni. Vo štvrtok sme skoro ráno odchá-
dzali na celodenný výlet. Prvou zástavkou 
bola dedinka Stará Bystrica, v nej sme si 
obzreli najväčší slovenský orloj, následne 
sme sa presunuli do ďalšej dediny na Ky-
suciach - Vychylovky, kde sme sa odviezli 

na lesníckej železničke a pozreli si mú-
zeum kysuckej dediny. Po zastávkach na 
Kysuciach naša cesta pokračovala do ďal-
šieho slovenského regiónu – na Oravu. Tu 
sme mali prehliadku Oravského hradu a 
zažili sme aj plavbu na pltiach po krásnej 
rieke Orave. Deň sme opäť zavŕšili v Ra-
jeckých Tepliciach v kaviarni. Doobedie 
posledného dňa sme strávili v Rajci – tu 
sme mali prehliadku mesta a neskôr sme 
sa zúčastnili na vyučovacích hodinách v 
triedach našej školy. Poobede sme našu 
návštevu išli zaviezť na letisko do Bra-
tislavy. Po ceste sme sa zastavili na pre-
hliadku sklární Rona v Lednických Rov-
niach, kde nám ukázali nové aj tradičné 
metódy výroby rôznych sklenených pred-
metov. Do Bratislavy sme dorazili v men-
šej časovej tiesni. Pozreli sme si Dóm sv. 
Martina, v ktorom boli vystavené koruno-
vačné klenoty a rôzne liturgické predmety 
z čias Rakúsko-Uhorska. Keďže sme ne-
mali veľa času, zvolili sme rýchlu a hlav-
ne veľmi  ‚zdravú‘ večeru v Mc Donalde 
a po nej čo najrýchlejšie na letisko. Dúfa-
me, že naši talianski kamaráti si pobyt na 
Slovensku užili a veríme, že spolupráca 
našich škôl bude pokračovať. 

(Jakub Kšiňan, septima)



Zaznamenali sme

desiata

Nový asfaltový povrch školského 
ihriska dáva možnosť venovať sa aj netra-
dičným pohybovým aktivitám na vyučo-
vacích hodinách telesnej výchovy. Stačí 
si priniesť so sebou do školy kolieskové 
korčule. 

„In-line“ korčuľovanie patrí v 
dnešnej dobe k najrozšírenejším mi-
moškolským pohybovým aktivitám detí 
a mládeže, preto sa nám javí ako výbor-
ný stimulujúci prostriedok pre pravidel-
né športovanie. Zo zdravotné-
ho hľadiska  je veľmi vhodným 
telesným cvičením – šetrí kĺby, 
rozvíja obratnosť, rýchlosť, vy-
trvalosť, správne držanie tela a 
v neposlednom rade sa podieľa 
na odstraňovaní duševnej úna-
vy, nahromadenej počas celého 
vyučovania. Hravými metóda-
mi  (rôznymi súťažami) sú všetci 
žiaci aktívne zapojení do celého 
vyučovacieho procesu. Samoz-
rejme, počas korčuľovania sa 

musí dbať na zvýšenú opatrnosť, a tým 
predchádzať možným pádom.

Po niekoľkých vyučovacích hodi-
nách s potešením konštatujeme, že takmer 
všetci žiaci majú korčule. Podľa úrovne 
zvládania jednotlivých cvičení a hier je 
zrejmé, že sa s korčuľovaním pravidelne 
stretávajú aj mimo školy, a teda že sa ne-
jakému športu venujú, aj keď si to v súčas-
nej dobe často, krát nemyslíme.  

(PaedDr. Mária Macková)

Telesná výchova na kolieskových korčuliach

Dlho očakávaný výlet
Nastalo chladné ráno 23. 10. a 

presne o 5.30 h vyrazil náš autobus na 
dlhú cestu do Poľska. Bolo milé, ako nás 
všetkých ospalých študentov nechal pán 
kaplán Gera ešte si do 8.00 h pospať. Po-
čas cesty sme sa v očakávaní rozprávali o 
možných situáciách, ktorá na nás čakajú. 
Zároveň sme sa aj pomodlili a požiadali 
sv. Krištofa, patróna všetkých cestovate-
ľov, o ochranu. 

Keď nám bolo oznámené, že sme 

už za hranicami Poľska, prišlo ešte väčšie 
napätie, ktoré vystriedala radosť z prícho-
du pred múzeum koncentračného tábora 
Osvienčim. Tam sme dostali slúchadlá a 
rozdelili sa na 2 skupiny. V mojej skupine 
nám porozprávala príbeh koncentračného 
tábora Poľka, ktorá sa učila po slovensky 
zo slovenských televíznych seriálov. Mu-
sím uznať, že jej výslovnosť bola vcelku 
dobrá. Dalo sa jej v pohode rozumieť. 
Najviac ma oslovili tie príbehy, ktoré nám 



Zaznamenali sme

jedenásta

Interaktívna výstava v Dome techniky
Dňa 27. 4. sme sa opäť vybrali do 

poľského mesta Kety. Tentokrát boli našou 
povinnou výbavou skateboardy. Po dlhej 
ceste nás v skateparku čakal 
inštruktor, ktorý nám ukázal 
základy jazdy na skateboarde. 
Naši chlapci sa trochu hanbili, 
ale my, dievčatá, sme sa od-
vážili vyjsť aj na rampu (sa-
mozrejme, až keď sme zvlád-
li základy). Najskôr sme sa z 
nej spúšťali len veľmi opatr-
ne, 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 pocitom prí-
jemne prežitého dňa. 

(M. Brodňanová, VI. A)

vyrozprávala napr. o láske dvoch Židov, 
čo spolu utiekli. Pre mňa osobne bol pobyt 
v múzeu veľmi silný zážitok a ďakujem 
všetkým ľuďom, ktorí pomohli uskutoč-
niť túto exkurziu. 

 Okrem Osvienčimu sme boli aj v 
druhom koncentračnom tábore – bola ním 
Brezinka. Videli sme nehostinné a neúc-
tivé podmienky, čo museli väzni znášať. 

V každom z nás to určite zanechalo veľkú 
citovú priepasť. Dozvedela som sa veľa 
nových informácií a neľutujem, že som 
tam bola. 

 Na ceste domov sme sa zastavili 
v nákupnom centre. A potom sme šli hneď 
domov vyrozprávať zážitky rodičom, sú-
rodencom a mnohým známym. 

(Sandra Fašánková, sexta)



Zaznamenali sme

dvanásta

Biely príbeh

Učíme sa pomáhať

Písal sa rok 2013. Traja mladí, 
sympatickí chlapci oblečení v bielom 
boli poverení úlohou pomôcť nevidiacim 
a slabozrakým predajom bielej pastelky. 
Vydali sa teda do ulíc rušného Rajca. Ve-
deli, že  to nebude ľahké. Misia sa začala 

v školskej jedálni našej 
školy a pokračovala po 
triedach, kde sa chlapci 
stretli s ochotou pomôcť 
zo strany personálu, uči-
teľov aj študentov. 

 Ich cesta po-
kračovala smerom do 
centra Rajca  na Námes-
tie SNP. Kvôli tomu, 
že si zabudli kľúče od 
svojich koní, museli 
ísť pešo. Usadili sa pri 
miestnej pošte. Ľudia 

vchádzali a vychádzali a nemohli si ne-
všimnúť ich nápadný biely výzor a hlasité 
volania s prosbou o pomoc pre tých, čo to 
potrebujú. Dvaja z nich boli slobodní, tak 
si zobrali na starosť mladé, krásne dievča-
tá, zatiaľ čo tretí bol požiadaný o stráženie 
dieťaťa mladej mamičky. 

 Ako čas letel, únava stúpala, ale s 
ňou aj radosť z pomoci. Po 5 hodinách sa 
rozhodli ukončiť svoju úlohu na miestnej 
ZUŠ. Následne sa vrátili na svoje pôvod-
né stanovisko a odovzdali truhlicu. Podľa 
žalúdka zistili, že už dávno je po obede a 
boli hladní ako zviera pasúce sa na púš-
ti. Naobedovali sa a s plným žalúdkom a 
dobrým pocitom v srdci sa vydali na dlhú 
cestu domov.

(Ľ. Mazák, M. Zafka, M. Hudák, 
oktáva)



Zaznamenali sme

trinásta

Dňa 8. 11. 2013 sme sa my zo 7. 
B triedy zúčastnili duchovnej obnovy 
s našou triednou pani učiteľkou Betin-
skou. Pán kaplán nás privítal v pastorač-
nom centre a začali sme sa rozprávať na 
tému sloboda. V spoločnej modlitbe sme 
si napísali na lístočky naše osobné prosby, 
ktoré sme zahrnuli do modlitieb. Taktiež 
sme si pozreli film “Ja Dávid”, v ktorom 
sme sa mohli poučiť z príbehu židovské-

ho chlapca, ktorý bol odtrhnutý od svojej 
rodiny. 

Naše maminy nám pripravili ko-
láčiky a nátierky, na ktorých sme si cez 
prestávku pochutili. Svätú omšu sme spo-
ločne slávili v kaplnke našej školy a s 
obetnými darmi (tortou a koláčmi) sme sa 
podelili s našimi učiteľmi. 

(Agáta Joneková, VII.B

Prvý krok k vzdelaniu a povinnostiam...

Naše triedy

Konečne sme sa stretli 12 chlap-
cov a 8 dievčat. Čakala nás pani učiteľka, 
naši rodičia nás slávnostne usadili do pr-
váckych lavíc v útulnej  triede a v pamäti 

listovali , keď oni prvýkrát prišli do prvej 
triedy  a teraz v nich už sedia ich lásky - 
synovia a dcérky. Povzbudivé slová nám 
povedal pán dekan, pán kaplán i pán ria-
diteľ. Pred  vedením  KSŠ  a rodičmi sme 
slávnostne predniesli  SĽUB  PRVÁKA. 

Dnes sme pracovití prváci a prváč-
ky, veselá  kopa  vnímavých  žiakov, z 
ktorých raz budú zverolekári, letci,  zubá-
ri, zmrzlinári, archeológovia, požiarnici, 

cukrári, inštalatéri, lekári, stavbári, 
vynálezcovia, ochranári planéty, ba-
letky i futbalisti. Už sme sa skama-
rátili s perom, ktoré v písanke čaru-
je nielen číslice, ale aj slová. Radi 
počúvame čítané texty, čítame jed-
noduché slová, maľujeme, cvičíme, 
počítame, spievame i cudzí jazyk  je 
náš kamarát Hello! Nad celým dňom 
a pobytom v škole bdie nielen Anjel 
strážny, ale aj náš školský patrón sv. 
Ján Vianney a Nebeský Otec s Bo-
žou Matkou. Sme vďační , že žije-

me v kresťanských rodinách a učíme sa v 
Katolíckej spojenej škole v Rajci. Vďaka 
Mama a Otec!

(Žiaci a žiačky 1. A triedy KSŠ  a 
triedna učiteľka Mgr. Mária Rybáriková )

Duchovná obnova



Zaznamenali sme

štrnásta

tieto známe slová piesne od Elánu zazneli 
22.11.2013 i na našej stužkovej. Pre nás 
študentov oktávy sa septembrom začal po-

sledný rok na našej škole. Ako to býva už 
tradíciou, maturanti týždeň pred stužko-
vou slávnosťou zapečatia triednu knihu. 
Ani my sme neboli výnimkou a únosom 
p. učiteľa Hoskovca sme získali triednu 
knihu, aby sme ju mohli zapečatiť. 

Ďalšie dni sa niesli v znamení príp-
rav programu, zadeľovali sa úlohy, vymýš-
ľali sa častušky, nacvičoval sa slávnostný 
nástup. Konečne nastal deň “D”, na ktorý 
sme čakali už od prímy - Stužková. Tra-
dične ako každý rok sme i my začali svä-
tou omšou, po ktorej sme sa presunuli do 
sály. Krátko po tom, ako sa rodičia i uči-
telia usadili, sme predviedli v celej našej 
kráse nástup spojený s promenádou a tan-
com. Nasledovali príhovory, pri ktorých si 
niektorí i poplakali a samotné stužkova-
nie. Nastúpení v polkruhu, so stužkami a 
našimi pamätnými pohármi, sme spoločne 
zaspievali Gaudeamus a pripili si na nás. 

Prvá oficiálna časť bola za nami a 
nasledovala večera, po ktorej začal prog-
ram uvádzaný Majom a Ľubom. Keďže 

v našej triede je plno talentovaných ľudí, 
nebola núdza o humorné scénky, hudobné 
vystúpenia, čiernobiely tanec, sparťansky 
tanec a čerešničkou na torte bolo rapper-
ské vystúpenie v podaní Vinca Cukrúšika 
alias Roba Michalca, ktoré zožalo veľký 
úspech. Okrem nás študentov oktávy v 
našom programe vystúpili i mažoretky, 
medzi ktoré patrí aj naša spolužiačka Kika 
Jánošíková. Potom ako skončil program, 
nasledoval polnočný súd, pri ňom sme 
zmluvu s 
p o d m i e n -
kami me-
dzi nami 
a triednou 
spečatili fú-
zami nášho 
spolužiaka 
Maťa Čer-
ňana, kto-
rému bola 
o h o l e n á 
jeho pesto-
vaná briad-
ka. Prišli na 
rad častuš-
ky, odo-
vzdávanie 
tortičiek a 
rozbíjanie 
čaše, z nej 
sme si zo-
brali po čriepku na pamiatku a spoločne 
sme si zaspievali pieseň Navždy sa zacho-
vá v pamäti stužková. Po doznení piesne 
sa pokračovalo v zábave až do rána. 

(Barbora Špalková, oktáva)

“Navždy sa zachová v pamäti stužková,”



 Zaznamenali sme

pätnásta

Oceňovanie študentov škôl Žilinskej diecézy

Aby sme stihli ocenenie v súťa-
ži Cena Andreja Chudobu, vstávali sme 
strašne skoro ráno, lebo sme mali ísť na 
vlak 4.54 h. Myslela som si, že budem vo 
vlaku spať, ale nespala som. Po skoro 4 
hodinách cesty sme sa dotrmácali do Pu-
kanca. Pred nami stála budova školy, ktorá 
očividne mala lepšie časy za sebou. Vošli 
sme dnu, zapísali sa a čakali. Súčasťou 
odovzdávania cien bol aj hudobný prog-
ram. Bola som riadne šokovaná, že som 
vyhrala 1. miesto v celoslovenskej súťaži. 
Na začiatku súťaže som si myslela, že ak 
neskončím posledná, budem dobrá. 

Na konci programu boli gratulácie 
spisovateľovi Andrejovi Chudobovi, keď-

že mal 86 rokov. Bolo ich veľa. Potom 
sme išli na obed a domov.

Odporúčam všetkým, ak niečo máte 
napísané, prihláste sa do súťaže a možno 
sa aj vám podarí vyhrať a uliať sa jeden 
deň zo školy. :)

(Veronika Závadská, tercia)

Blahoželáme

Ocenenie v Pukanci

V utorok 19. no-
vembra sme sa my, štu-
denti oktávy, vybrali na 
menší výlet do Žiliny. 
V katedrálnom Kosto-
le Najsvätejšej Troji-
ce sme sa zúčastnili na 
slávnostnej sv. omši, 
ktorú celebroval žilin-
ský diecézny biskup To-
máš Galis pri príležitos-
ti oceňovania najlepších 
študentov zo všetkých 
cirkevných  stredných 
škôl v Žilinskej diecé-
ze. Naša trieda mala na 
starosti služby na tejto 

sv. omši a krátky program 
po jej skončení.  Následne 
bolo na programe už spo-
mínané oceňovanie naj-
lepších študentov. Z našej 
školy bola ocenená naša 
spolužiačka Anna Špáni-
ková. Po skončení oceňo-
vania vo kostole sa oce-
není pobrali na spoločný 
obed s hrdými rodičmi a 
pedagógmi a v neposled-
nej rade aj so samotným 
otcom biskupom.

(Robert Michalec, 
oktáva)



Dozvedeli sme sa na hodinách

Peter príde po Magdalénu 
na troch gaštanových koniach.

Froté je úžasné jedlo.

Epitaf je citát na hrobnom kameni.

Alibi sú plány do budúcnosti. 

Froté je jedlo, 
napríklad malinové froté.

Defilé je niečo v politike.

Zvukárovi sa ináč povie audit.
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