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A svetlo vo tmách 
svieti, a tmy ho 
neprijali. Pravé svetlo, 
ktoré osvecuje každé-
ho človeka, prišlo na 
svet. Prišiel do svoj-
ho vlastného a vlastní 
ho neprijali. Ale kto-
rí ho prijali, dal moc 
stať sa Božími deťmi. 
(Jn 1, 5.9.11)



druhá

Editorial
lairotidE

Znie to neuveriteľne, ale prvýkrát po 26-tich rokoch som nešla na začiatku 

 septembra do školy. Po toľkých rokoch som zrazu nemusela po prázdninách skoro 

ráno vstávať, zrazu som necítila to mravčenie v žalúdku, nemala som mierny stres 

zo začiatku školského roka... Takmer som ten začiatok ani nezaregistrovala. Mož-

no by mi mnohí z vás aj závideli. Namiesto toho som však vstávala aj päťkrát 

za noc, hojdala plačúce dieťa, chodila po lekároch, prežívala stresy z bielych pláš-

ťov, injekcií, vyšetrení všetkého druhu – no zaregistrovali by ste niečo také ako 

začiatok školského roka? Kde je pointa? Človek vždy chce niečo, čo práve nemá 

– asi si myslí, 

že v inej situá-

cii by mu bolo 

ľahšie alebo 

by to mal jed-

n o d u c h š i e . 

Vám sa s prav-

depodobnos-

ťou hraničia-

cou s istotou 

nechcelo ísť 

do školy, ale 

verte mi, rov-

nako by ste 

frflali, keby 

ste mali ísť 

do práce ale-

bo sa v noci 

n e v y s p a l i 

z iných príčin. Začala vaša práca. Teraz je už november – máte už aj čo – to za 

sebou, a ak to vezmete pozitívne, je za vami prvý štvrťrok. Preto dúfam, že ste 

si zvykli, naskočili na vlak zvaný školský rok a vystúpite z neho až na konci, 

maturanti v máji a ostatní na konci júna. Prajem vám, aby sa vám darilo nachá-

dzať chuť a energiu. A špeciálne deviatakom a maturantom želám, aby vydržali, 

„nezopsuli“ sa a aby nám všetkým dali dôvod na oslavu. Za dobrú maturitu 

a za ešte lepšie urobené prijímačky na stredné, vysoké a iné školy. 

PS: dobré nervy vedeniu, vyučujúcim aj nevyučujúcim :-)                                
bodka

Zábavná stránka
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Zábavná stránka

osemnásta

Uctyhodní Egypťania

Najohavnejšia historka o múmii

Keď v r. 1715 zomrel francúzsky kráľ 
Ľudovít XIV., jeho srdce dali podľa krá-
ľovho želania mumifikovať. V 19. st. sa 
srdca zmocnil westminsterský dekan. 
A jedného dňa ho zjedol na večeru!

Ako sa využívali múmie...

Palivo: Začiatkom 19. st. vykopali už 
také množstvo múmií, že zovšedneli 
a stratili svoju hodnotu. Niektoré do-
konca používali ako palivo v parných 
lokomotívach, namiesto uhlia a dreva, 
ktorých bol nedostatok.

Maliarske farby: V 16. st. maliari veri-
li, že ak do farieb pridajú prášok z mú-
mie, farby vydržia dlhšie, nepopraska-
jú a nebudú sa olupovať.

Liek: Od začiatku 13. st. až do polovice 
17. st. ľudia používali egyptské múmie 
ako liek – pokrájali ich a dávali cho-
rým. Používali ich tiež aj na zlomené 
kosti a ako protijed. 

Zázračný prášok: Anglický kráľ Ka-

rol II. (1630 – 1685) zbieral prach, čo 

opadal zo zbierky múmií. Vtieral si ho 

do pokožky celého tela, pretože veril, 

že staroveká veľkoleposť múmií sa tak-

to prenesie aj naňho.

Strigônsky bujón: V hre Macbeth je re-

cept na strigônsky bujón, do ktorého 

treba pridať aj múmiu. Lenže pozor: 

Angličania hovoria múmiám „mum-

my“ a vyslovujú to „mami“. A mamám 

hovoria „mummy“ a tiež to vyslovujú 

„mami“. Preto vôbec nie je jasné, čo do 

toho bujónu vlastne treba pridať!

  Ako byť nádhernou Egypťankou

1. Často sa kúp. Do vody pridaj nátron 
(tú istú soľ, ktorá sa používala na mu-
mifikovanie).

2. Daj si masáž. Sluha ťa vymasíruje – 
ak nejakého máš.

3. Používaj očné tiene. Z olovenej rudy 
– galenitu – si urob sivočiernu maska-
ru a namaľuj si oči do mandľového tva-
ru. Vytrhaj si obočie. Najlepšia je strie-
borná pinzeta – ak si ju môžeš dovoliť.

4. Použi mejkap na celú tvár: rozjasni si 
pokožku a namaľuj si líčka a pery čer-
venými kysličníkmi železa.

5. Používaj lak na nechty. Vymiešaj tro-
chu heny a namaľuj si ňou nechty na-
červeno. Môžeš si ňou pomaľovať aj 
dlane a chodidlá.

                     Meranie času

Egyptský kalendár bol úctyhod-
ne presný. Niektorí historici tvrdia, 
že kalendár bol najväčší egyptský vy-
nález. Dĺžku roka vypočítali na 365 
dní. Rok rozdelili na tri ročné obdobia: 
obdobie záplav, obdobie sadenia a ob-
dobie žatvy. Každé malo 120 dní a celý 
rok ešte 5 dní extra navyše. Rok mal 
12 mesiacov a mesiac 30 dní. Mesiac 
tvorili 3 týždne po 10 dní.

tretia

  Predstavovanie tried

1. G
P re d s t a ve n i e  t r i e d n e j 
Z d e n k y  RY B Á R I KOV E J :

Povedzte nám 
niečo o sebe 
– aké máte 
záľuby, kde 
ste študovali, 
máte rodinu?

Študovala som 
na Strednej eko-
nomickej škole 

– odbor zahraničný obchod v Trenčíne 
a na Univerzite Komenského v Bratisla-
ve anglický jazyk a literatúru. Som vydatá, 
mám dve dcéry, Lucku a Nikolku a manže-
la. Bývam v rodinnom dome v Domaniži. 
Zaujímam sa o literatúru, hlavne čítam an-
glických a amerických autorov, trochu sa 
venujem športu – v lete mám rada horský 
bicykel, turistiku a volejbal, v zime zjazdo-
vé lyžovanie a bežky. Kedysi, keď som bola 
mladšia, zaujímalo ma lietanie na vetro-
ňoch a padákoch, ale na to sa už teraz necí-
tim. Rada si pozriem dobrý film, najradšej 
klasiku. Mám tiež rada hudbu, hlavne staré 
klasické rockové kapely ako sú Elán alebo 
Queen.

Čím ste chceli byť?

Všeličím, pokiaľ si spomínam tak aj učiteľ-
kou, aj policajtkou, novinárkou, pilotkou.

Ako ste sa dostali k práci na našej 
škole?

Náhodou. Kamarátka mi povedala že tu 
hľadajú angličtinárku, tak som si napísala 
žiadosť.

Čo by ste chceli zmeniť na škole?

Chcem zmeniť vybavenie učebne D3 a tiež 
by som chcela dosiahnuť, aby študenti mali 
angličtinu radi. Ale s tou učebňou to bude 
asi ľahšie...

Aký máte k angličtine vzťah?

Angličtina je úplne bez komentára, je to 
jazyk ktorý ma chytil na strednej škole, čo 
je už poriadne dávno... maturovala som 
v roku 1981!

Vtedy bola angličtina viac než cudzí jazyk. 
Bol to symbol kapitalizmu, západu, niečo-
ho za clonou, ktorú sme nemohli prekro-
čiť. Vy si dnes neviete predstaviť, čo to je 
nahrávať si medzi sebou na nekvalitné 
magnetofonové kazety anglickú muziku 
zo zakázaných rádií, alebo si prekladať tex-
ty zo zakázaných západných časopisov. Pre 
nás mala angličtina zvláštnu príchuť, ktorá 
sa nedá opísať. Jednoducho ma chytila a 
nepustila ma ani teraz, keď ju mám okolo 
seba na každom kroku. 

Ste spokojná so svojim životom?

Samozrejme že sú tam rezervy, za niektoré 
si môžem sama, niektoré spôsobujú iní, ale 
suma-sumárum to vôbec nie je zlé. Už nie 
som vo veku, kedy si človek myslí, že môže 
zvládnuť úplne všetko, ale ešte sa cítim dosť 
mladá na to, aby som si zopár snov splnila 
a ešte čo-to so svojím životom podnikla.

O TRIEDE:

Túto triedu tvorí 25 žiakov. Prevahu majú 
dievčatá, ktorých je 14.

Mnohé z detí sa už poznali, viacerí však 
prichádzajú z okolitých dedín a mestečiek. 
Nielen nové tváre, ale aj systém vyučova-
nia, noví učitelia, cestovanie - toto bolo 
pre mnohé deti výzvou a krokom vpred na 
ich ceste k samostatnosti. Hoci od začiat-

Predstavovanie tried



štvrtá

Predstavovanie tried

ku roka uplynulo iba pár týždňov, môžem 
povedať, že 1.G je už formujúcim sa kolek-
tívom. Samozrejme, kým sa budú môcť na-
zývať kolektívom, čaká ich cesta trvajúca 
dlhých 8 rokov. K tejto myšlienke smerova-
la aj duchovná obnova na tému TEAMBU-
ILDING, ktorú pripravil p. kaplán Možie-
šik. Žiaci strávili spolu čas mimo školy, čo 
im dalo šancu spoznať jeden druhého aj 
v iných situáciách, než na aké sú zvyknu-
tí v bežnom triednom prostredí. Spoločná 
príprava jedla, upratovanie, deľba práce, 
spoločné hry a aktivity smerujúce k vytvo-
reniu symbolického diela – dúhy a oblaku 
pozostávajúceho z fotografií detí a ich ná-
zorov, boli veľmi prínosné. Hektický deň 
a spoločne prebdená noc budú určite zdro-
jom spomienok na začiatok ich spoločnej 
cesty. 1. G je jedinečným zoskupením indi-
vidualít. Niekto je výborný v matematike, 
inému ide angličtina. Niekto vie výnimočne  
kresliť, plávať, iný má široké vedomosti o 
vesmírnych telesách. Jeden vie založiť oheň 
na brannom cvičení, druhý vie, ako predísť 
roztržkám, ďalší má výborný nápad na ná-
stenku. Sú to šikovní mladí ľudia, úprimní, 
čistí a tvárni, ktorí si zaslúžia našu dôveru.

Dúfajme, že nám 1.G už v dohľadnej dobe 
vyrastie z hravých detských nohavíc a príde 
na to, že slovo ŠTUDENT je odvodené od  
ŠTUDOVAŤ. Držme našim mladým gymna-
zistom palce.

Mgr. Zdena Rybáriková

My sme trieda 1.G

Je nás tu 25. V tejto triede je vždy zába-

va. Máme aj úžasnú pani triednu učiteľ-

ku Zdenku Rybárikovú. S ňou je tiež vždy 

„sranda“ a zábava. Mali sme s ňou aj super 

zážitok, keď sme boli v Pastoračnom cen-

tre. Je tu so mnou aj môj kamarát, s kto-

rým som chodil od prvej triedy v škôlke. Je 

s ním veľká zábava aj keď sa občas poháda-

me alebo pobijeme je mi s ním super. Je to 

Viliam Pavela. Mám tu aj takých kamarátov, 

ktorých som nikdy nevidel. Aj s nimi je veľ-

ká zábava. Ja som v tejto triede spokojný, aj 

keď občas príde iná známka ako jednotka. 

Sú tu aj úžasní páni učitelia a učiteľky, nap-

ríklad pani učiteľka Pekárová, ktorá nás učí 

matematiku a ide jej to dobre; pani učiteľ-

ka Betinská, tá nás učí náboženstvo a ide 

jej to tiež veľmi dobre alebo pani učiteľka 

Cúgová, táto pani uči-

teľka nás učí sloven-

ský jazyk, je to super 

učiteľka, vie presne, 

ako nám to vysvetliť, 

aby sme to pochopi-

li, je proste dobre, že 

nám ju náš pán riadi-

teľ priradil.

V tejto našej triede sa 

cítim príjemne. Pani 

učiteľky a učitelia sa 

nám snažia vtĺcť do 

hlavy všetky vedo-

mosti, ktoré majú, aj 

ťažké.

         
 Ľubomír Kosper, 1. G

sedemnásta

       Zábavná stránka

Zábavná stránka
Ako sa cítim v školskej lavici

Neradi to pripúšťame, ale škola sa čas-

to stáva naším druhým domovom. Síce 

tu neucítime to povestné „teplo domo-

va“, ale je to tak. Už vyše 2 mesiacov 

väčšiu časť dňa strávime drením škol-

ských lavíc. Tento vzácny čas si hlavne 

my - mladí ľudia vieme predstaviť inak. 

Sedíme v škole... No a? Takýto postoj 

zaujme možno ktorýkoľvek nedobro-

voľne dobrovoľný študent. Ale je to 

skutočne tak? 

Školská lavica – to je more utrpenia, 

riešenia „závažných problémov“ i kopa 

zábavy, aj keď sa to niekedy nezdá. Po-

zeráme sa pred seba, okolo seba i za 

seba. Všade vidíme známe tváre spolu-

žiakov, na ktorých sme si už za tie roky 

zvykli. Ale pri každej situácii sa cítime 

inak. Napr. pri písomke nám niekedy 

do smiechu vážne nie je; inokedy sa 

zamýšľame, ako učiteľom napadlo dať 

nám také hlavolamy, s ktorými sa mu-

síme trápiť. 

Škola, školská lavica a všetko s tým spo-

jené vyvolávajú v nás skutočne rôzne 

pocity. Až na niekoľko výnimiek si to 

každý v tej svojej školskej lavici odse-

del. Nech už to má na našu psychiku 

akékoľvek následky, nevnímajme ju 

len ako niečo zlé a negatívne, pokús-

me sa nájsť aj niečo pozitívne.

myš-ka + bajčika, 6. G

Vtipy

Idú dvaja policajti po chodníku a je-
den z nich zbadá 100 Sk! “Ty máš ale 
šťastie!!!“...Po chvíľke ju zahodí a ten 
druhý sa ho spýta: “Prečo si ju vyhodil? 
“Lebo bola nepravá! Ako si to zistil?? 
Namiesto dvoch núl mala tri nuly!!!

Hospodárska recesia je, keď príde 
o prácu váš sused.

Hospodárska kríza je, keď prídete 
o prácu vy.

Hospodársky rast je, keď príde o prácu 
ministerský predseda.

Dvaja Ruskí tankisti našli pohon-
né palivo. Jeden si čuchne a vraví: 
To vonia ako vodka! Druhý tankista 
si privonia a povie: To je vodka! Tak 
sa napijú... Na druhý deň volá jeden 
Rus druhému: Počúvaj už si si prdol?
Druhý Rus odpovedá: Nie! A Rus 
mu na to: Ani to neskúšaj! Ja volám 
z Tokia!

Prečo sa nemôže Janko Hraško 
sprchovať?

Lebo by naklíčil!

Skôr nájdete černocha v soláriu, 
ako mňa sa učiť...

Bude to veľké ale ľudia to neuvidia 
čo je to?????
Koniec sveta...



šestnásta

Vyzeráš super!

„No a? Veď by som sa zaňho všade 

hanbila, taký chodí „dohabaný“!“

Takto to asi vyzerá u väčšiny báb. Mla-

dí akosi zabúdajú, podľa čoho by si 

mali vyberať partnerov alebo partner-

ky. Nemyslia na city a charakter člove-

ka, dôležitejšia sa pre nich stala suma, 

ktorú nosia vo svojom vrecku, či majú 

porsche, alebo ferrari...

Ďalším problémom je, že móda sa 

obmieňa v každom ročnom období. 

Áno, obmieňa. Nemení sa, pretože 

všetko, čo tu bolo a čo tu práve teraz 

je, už tu raz bolo a možno aj niekoľ-

kokrát. Keby sme si mali kupovať ob-

lečenie na každú sezónu nové, asi by 

každý človek skrachoval. A už vôbec 

sa pri móde nemyslí na zdravie. Buď 

sa nosia svetre, ktoré sú krátke a mrz-

nú babám kríže alebo majú veľké vý-

strihy a mrznú nám dýchacie cesty. 

Nohavice sú buď pod kolená a mrz-

nú nám lýtka, z čoho potom vznikajú 

kŕče, alebo sú bedrové nohavice, kto-

ré majú nízky sed a nevýhodou je, že 

máme zasa celé kríže holé. Asi nám 

neostáva nič iné, len si kupovať veľ-

kosť XXXL, aj keď poniektoré máme 

len päťdesiat kg. Chlapci to majú jed-

noduchšie, pretože čím  väčšiu vec si 

oblečú, tým sú viac „cool“  a potom 

bývajú aj menej chorí.

Móda je v určitej miere aj dô-

ležitá, no dôležitejšie sú city 

a srdce a nie či máme veci 

od Gucciho alebo z „číňaka“.

To by bolo všetko, pretože už nie je 
viac miesta... ... ale nie, len všetkého 
treba s mierou, tak aj ja sa s vami lú-
čim. V ďalšom čísle však budeme 
v tejto téme pokračovať, no budeme 
sa špecializovať na určitý typ obleče-
nia... hádajte na aký... povieme si nie-
čo viac o sukniach a o tých ľuďoch, 

ktorí ich nosia.

Dominika Sudorová, 7. G

piata

3. G

Predstavenie triedneho 
Petra ŠADLÁKA:

Rozhovor 
s p. prof. 
Šadlákom 
je veľmi 
stručný, ale 
d o z ve d e -
li sme sa 
všetko, čo 
sme potre-
bovali.

Aké sú Vaše záľuby?

Medzi moje záľuby patrí história, po-
litika, literatúra a šport - pasívne pred 
televízorom. Som výborný futbalový 
a hokejový odborník.

Čím ste chceli byť?

Archeológom.

Ako ste sa dostali k práci na našej 
škole?

Dostal som ponuku, tak som ju prijal. 

Čo by ste chceli zmeniť na škole?

Viac hodín dejepisu.

Aké sú Vaše 
plány do bu-
dúcnosti?

Veľké.

Aký vzťah máte 
k predmetu, 
ktorý učíte?

Celkovo kladný, 
ale už aby som 
mal prebratú 
psychológiu.

Ste spokojný 
s Vašim živo-
tom?

Som.

O TRIEDE:

Môžeme povedať, že naša trieda je ako 
skladačka, ktorú tvorí 32 puzzlíkov. 
Je známe, že každý puzzlík je iný, a to 
platí aj pre osôbky z našej triedy. Odli-
šujeme sa od seba nielen výzorom, ale 
aj správaním, zmyslom pre humor, roz-
umovou kapacitou, originalitou atď...

Veď všetci sú niečím zaujímaví a mož-
no o tom ani nevedia. Tvoríme jeden 
veľký celok. Keď sa niečo deje, stojí-
me pri sebe, pomáhame si, radíme si, 
ako sa dá a tak na nás nikto nemá. Čo 
by sme robili, keby to tak nebolo? Kto 
nás pozná, vie o čom hovoríme. Sme 
dobrí aj čo sa týka priemeru. Veď vždy 
sa nájdu takí, ktorí sa neučia (občas), 
aj tí, ktorí sa, učia až „bifľujú“. Našťas-
tie, zatiaľ sa nás netýka to, že máme 
všetko na „háku“ . Aspoň že tak. Veď 
chceme v živote preraziť a najlepšie je, 
začať už od  „mala“. Sme veľmi hluční. 
Všetci učitelia vravia, že nás je počuť až 
do zborovne. Po škole sme známi tým, 
že máme v triede knižnicu, ku ktorej 
máte prístup každý deň a ešte tým, 
že máme každý rok novú triednu. Ten-
to rok sme schytali triedneho, ktorí 
nás učí dejepis. Prostredníctvom tohto 
článku ho celá trieda pozdravuje.

Michaela Imrišková, Veronika Miškovská, 3. G

Predstavovanie tried



Predstavovanie tried 

šiesta

5. A

Triednou uči-
teľkou v tejto 
triede je Katka 
ŽIDEKOVÁ.

Noc v PC

Na duchovnú ob-
novu sme sa te-
šili. V podkroví 
sme zo žineniek 
urobili  veľkú 
kopu, posada-
li si na ňu a pán 
kaplán nás zha-
dzoval. Po večeri 
sme  v podkroví 
viedli dlhý roz-
hovor s pánom 
kaplánom, vy-
strihovali ježkov. 
V noci sme sa 
ešte s kamarát-
mi dlho rozprá-
vali o pocitoch 
z celého veče-
ra. Po raňajkách 
sme sa vybra-
li do chladného 
rána prevetrať naše rozlietané 
hlavy. Bol to náročný beh. Po ná-
vrate sme sa príjemne unavení 
v podkroví  ďalej venovali duchov-
nej obnove, naučili  sa nové pesnič-
ky, urobili slnko z našich srdiečok. 
Na záver sme sa spoločne poďako-
vali Pánu Bohu za túto duchovnú 

obnovu na sv. omši v kaplnke. 

Ondrej Hudák, Marek Gáper, 5. A 

Naša trieda 5.A

Sme spolu ako kolektív iba pár týž-
dňov, takže sa len pomaly spoznáva-
me, no už sa vieme cez prestávky veľ-
mi dobre zabávať. Vyučovacie hodiny 
vyzerajú všelijako, keď však treba, po-
môžeme si navzájom. Máme dosť pek-
né baby. Veľmi sme chceli vyhrať zber 
papiera, nakoniec sme skončili druhí. 
Učitelia? Môže byť! (Zatiaľ.).V tejto trie-
de sa cítime dobre.

žiaci z 5. A

               Vyzeráš super!

pätnásta

Vyzeráš super! 
Táto veta sa väčšinou používa pri ob-

lečení a všetkom, čo súvisí s módou. 

Každý chce byť „in“, no je obliekane 

dôležité?

V dnešnej 

dobe človek, 

ktorý nejde 

ruka v ruke 

s módou, má 

smolu. Také-

mu človeku 

môžeme po-

vedať, že je 

v spoločnos-

ti „odpísaný“. 

Je zaujímavé, 

že už musíte 

aj na praco-

visku spĺňať 

určité pra-

vidlá, ako by 

ste mali cho-

diť oblečení, prípadne, čo nesmie-

te nosiť. Napríklad môžeme uviesť 

prípad, keď si ide tridsaťročná žena 

dvoch detí hľadať prácu a vo firme jej 

oznámia, že ju neprijímajú z dôvodu 

nemodernosti (toto bolo podľa skutočnej 

udalosti). Čo viedlo ľudí z tejto firmy 

neprijať túto dámu do zamestnania? 

Jednou z príčin, ktoré uviedla aj ona 

bolo, že keďže firma ponúka služ-

by, mohla by im odlákať zákazníkov. 

Takže, milí študenti, niekedy nestačí 

ani diplom z Univerzity Komenského.

Jediní, ktorí majú neobmedzenú mož-

nosť v obliekaní sme My – Mládež. 

Keďže nechodíme do 

práce, ale do školy, 

môžeme si väčšinou 

obliecť čo chceme 

(až na nejaké výnimky, 

ale to sa neráta, lebo 

vo všetkom existujú 

výnimky). Máme veľ-

mi veľa štýlov, z kto-

rých si vyberie každý 

ten, ktorý sa mu naj-

viac páči a v ktorom sa 

cíti príjemne. 

V súčasnosti od módy 

závisí aj chodenie 

– veď viete, čo mys-

lím... nie chodenie 

po uliciach ani po 

obchodoch, ale prvé 

školské (a možno aj letné) lásky. 

Je to smutné, keď väčšina mladých 

(či už chlapci, ale tí menej, a aj diev-

čatá) si vyberá svoje partnerky alebo 

partnerov podľa oblečenia. 

„No čau. Ako bolo včera na rande?“

„Úplne hrozne. Celý večer som muse-

la rozprávať ja, povedal mi možno do-

kopy desať viet a keby si tušila v čom 

prišiel oblečený! Úplný trapas... vieš, 

ako som sa cítila pri ňom trápne?“

„Takže je koniec, nie?“



Zaznamenali sme

štrnásta

Imatrikulácie

Prichádza osudný piatok a napätie pred imatrikuláciami sa stále stupňuje. 
A to nielen na jednej strane. Siedmaci sú neistí, ako sa všetko podarí, či nebu-
de nič chýbať, či niekto neodmietne splniť úlohu... Všetko je skoro pripravené, 
ale strach a neistota sa stále, každou hodinou stupňujú. Príchody do školy 
vyzerajú ako blížiace sa Vianoce. Každý príde zasnežený a ovešaný ako vianoč-
ný stromček. Neistotou sa uisťujeme, že všetko dopadne dobre. 

A čo pocity piatakov? Čo si vlastne 
oblečieme? Ako a kedy tam prídeme? 
Bojíme sa? Strápnime sa tam? To sú 
asi najčastejšie kladené otázky. A pre-
čo vlastne...? Imatrikulácie trvajú dve 
hodiny a potom sa už môžeme všetci 
do večera zabávať. 

Strach a neistota boli neopodstatnené! 
Je pondelok a my to máme za se-
bou... Myslím, že nápad s pirátmi sa 
všetkým páčil. Maťo Kasman zahral 
perfektného kapitána, ktorý potre-
boval novú posádku na svoju palu-
bu. Všetko bolo skvelé. Dokonca aj 
úlohy dopadli nad naše očakávania. 
Na niektorých sa výborne zabavili 
nielen piataci a siedmaci, ale aj všet-
ci hostia a učiteľský zbor. Myslím, 
že najväčší úspech mala úloha, v kto-
rej mal chalan vylúhovať vrecko čaju 
priviazané na zadnom pútku noha-
víc, ale tiež úloha, v ktorej mali piataci 
zjesť jablko na šnúrke so zaviazanými 
očami. Všetci sme sa výborne zabavili, 

a to ako na samotných imatrikuláciách, tak aj na diskotéke, ktorá bola po nich.

7. G sa dobre zosúladila a všetci veria, že budúcoročná stužková bude už len 
prechádzka ružovou záhradou. 

5. G zistila, že nie sú až tak hrozný kolektív a vedia držať pokope, o čom tiež 
svedčilo, že prišli všetci v čiernej farbe. Myslím, že tento rok minimálne dve trie-
dy (5. G a 7. G) pochopili zmysel imatrikulácií... 

A všetci sa už tešíme sa tie budúcoročné...

Dominika Brodňanová, 7. G

siedma

Spod pokrievky

Spod pokrievky 
Sú dvaja. Stretávame ich každé ráno 
a počas dňa na chodbách našej ško-
ly. V ruke však nenosia triednu knihu 
a papiere s otázkami na písomky. Svo-
ju „zborovňu“ majú v suteréne budo-
vy a dielňu dokonca až v pivnici. Kým 
chceli byť, keď boli 
malí, si už nepamä-
tajú. Ale to, že raz 
budú školníkmi, im 
nikdy nenapadlo.

V našej škole pracu-
jú už 11 a 13 rokov. 
S prácou školníkov 
sú spokojní. Sú radi 
tu, medzi mladými 
ľuďmi. Ich pracov-
ný deň trvá osem 
a pol hodiny. Za-
čínajú o 6.30 a sú 
v práci do 15. hodi-
ny. V zime ich bude 
skoro ráno čakať 
odhŕňanie snehu 
spred vchodov škôl. 
Inak robia ráno do-
zor, potom jeden 
z nich ide na poštu, momentálne cho-
dia po noviny SME, následne pokračujú 
v bežných pracovných povinnostiach: 
zváranie stoličiek, oprava skriniek, po-
kazených vecí... Hlavné príkazy k práci 
dostávajú od pána riaditeľa. Ale aj tak 
chodia stále s otvorenými očami a vší-
majú si, čo treba urobiť.

Baví ich všetko, čo patrí k ich práci. 
Najčastejšie sú zamestnaní hádajte 

čím. Predsa tým, čoho je na našej škole 
najviac - opravou okien samozrejme, 
len tých rozbitých. Čo je pri nás žia-
koch celkom pravidelnou záležitosťou. 
A nezriedka sa zaoberajú aj opravou 
zničených skriniek na prezúvky. 

Prezradili, že na 
ich práci je asi naj-
výhodnejšie to, že 
ich nikto nenahá-
ňa a môžu praco-
vať podľa vlastné-
ho uváženia. 

A čo im najviac le-
zie na nervy? Ne-
znášajú, keď žiaci 
po chodbách hu-
lákajú a po sebe 
navzájom ziapu 
a škriekajú.

A na záver jeden 
dôležitý odkaz: 
„Veľmi sa nám 

nepáči, keď naši 

žiaci a študenti 

vykrikujú z okien 

na starých ľudí 

a hádžu sáčky s vodou. Tu pri škole 

bývajú starí ľudia, ktorí vychovali 

veľa detí, venovali sa mládeži a teraz 

žiaci po nich škaredo pokrikujú. Je to 

veľmi smutné od detí, ktoré chodia na 

cirkevnú školu.“

...pre školníkov: Nové vešiaky na hor-
nej chodbe sú fajn. Ďakujeme!

Katka, 6. G a Veron 8. G



Zaznamenali sme

ôsma

Zaznamenali sme 
Stužková

Hviezdnatá noc, červený koberec, šampanské a ohňostroje. To si určite ani jeden 
z nás pred stužkovou nepredstavoval. Po nej už boli pocity celkom iné a mnohí 
z nás by túto akciu prežili veľmi radi ešte raz aj s pomyselnými ohňostrojmi a čer-
veným kobercom. Skončili sa nekonečné hodiny skúšania programu, behanie 
za šatami a oblekmi, prišlo to, na čo všetci čakali. Stužky nám svietia na bundách či 

taškách, šaty sú už ukryté pred prachom v skrini, 
ale spomienky nám asi navždy ostanú – či už v srd-
ci alebo na DVD – čku.

Obyčajný októbrový večer bol pre nás zaručene 
neobyčajný. Niektorí sa obávali, iní boli nervózni, 
ďalší sa tešili a boli aj takí, ktorým bolo všetko jed-
no. Myslím, že hneď, ako sme prekročili prah sály 
a začala hrať hudba nášho nástupu, všetci pocítili 
výnimočnosť a slávnostnosť tejto noci. Všetci krajší 
ako inokedy, je celkom vtipné, keď si na prvý po-
hľad nespoznáte spolužiakov. Všetko prebiehalo 
tak, ako malo, bez väčších problémov sme preži-
li oficiálnejšiu časť a tých, ktorí už boli ostužkova-
ní, sa ostatní pýtali, ako sa cítia. Nebolo to stužkou 
samotnou, ale atmosféra robila svoje. Slzy dojatia 
rodičov vystriedal smiech počas programu ve-
černíčka, televíznych novín, celovečerného filmu 
a koncertu Superstar. Už počas programu sme sa 

uvoľnili a akákoľvek tréma opadla. Kolektív ako vždy nesklamal a prejavili sme sa 
ako skvelá partia kamarátov, ktorí nemajú zábrany zabávať sa spolu. Po programe 
nasledovalo preverenie našich tanečných schopností... To zahŕňa tanec rýchlejší, 
pomalší, kolektívny aj nekolektívny – napríklad, keď niekto tancuje sám so sebou. 
Iní dali prednosť pojedaniu a popíjaniu pri stoloch či decentným rozhovorom. 
Zábava gradovala, gradovala až prišla polnoc, s ňou torta a po nej tra – la – la až 
do rána. 

Spokojní boli všetci, pre ktorých bola slávnosť pripravená. Najkrajšie pocity sa ne-
dajú opísať slovami, preto končíme obrovským imaginárnym potleskom a pre tých 
z vás, ktorí by si chceli priblížiť sviatočnú atmosféru tejto udalosti – DVD požičiava-
me za poplatok 20 Sk/ deň. Získané peniaze poputujú na nejakú duchu prospeš-
nú činnosť (poznámka redakcie – dozvuky).

eMBe & Mirihuana, 8. G

Zaznamenali sme

trinásta

nás učí modliť sa. Svoje čaro má aj vlast-
ná svätá omša, ktorú pripravujú všetci 
z triedy a prispievajú spevom, čítaním 
a prinášaním obetných darov.

Týždeň v druhej polovici novembra 
bol v Cirkvi venovaný mladým. Kňaz-
mi vo farnosti sme boli povzbudení 
vyjsť zo svojej ulity a svedčiť. Na pon-
delkovú večernú svätú omšu v tomto 
týždni sme boli pozvaní všetci z gym-
názia (približne 240 mladých a 20 pe-
dagógov). Čo sa stalo, keď sme prišli 
LEN siedmi? Stratili sme chuť prosiť a 
ďakovať? Nevieme prijať Ježiša do svoj-
ho vnútra a nechať sa ním viesť? Spo-
liehame sa len na seba? Sklameme sa 
sami v sebe, v druhých.... Boh však 
mlčí... a toto ticho rozpráva...

Ponuky zostávajú – pondelkové spie-
vanie počas prestávok, utorková ranná 
omšička, pozvanie na duchovnú ob-
novu či triedny patronát nad priebe-
hom liturgie počas eucharistie v uto-
rok. Pozvanie stále znie... ono vchádza 
do tvojho vnútra a ty ho vnímaš...

A tak tíško máme modlitbu za školu na 
perách...

Pane, Ty si povedal, že kto 
Ťa vyzná pred ľuďmi, toho 
aj Ty vyznáš pre Nebeským 
Otcom. Prosíme Ťa o po-
žehnanie pre žiakov a uči-
teľov našej školy. Urob nás 
svetlom, ktoré bude me-
dzi nimi svedčiť o Tvojej 
dobrote a láske. Amen.

Zuzana Stanková

          Byť darom(?)

V africkom kostolíku ľudia zbera-
li obetné dary do obrovského koša. 
V zadu sedel chlapček a úzkostlivo to 
celé sledoval. Pri myšlienke, že nemá 
vôbec nič, čo by obetoval Pánovi zos-
mutnel. Kôš doputoval až k nemu. A tu, 
na údiv všetkých veriacich, si chlapček 
do prúteného koša sadol a povedal: 
„Obetujem Pánovi to jediné, čo mám.“

Každý z nás dostáva darčeky! Mnohí 
sa tešia na Vianoce iba preto. Ale viac, 
ako dostávať dary, je byť darom. Ty sa 
ním môžeš sťať ľahko. 

Na malý papierik napíš, čím prak-
tickým chceš obdarovať ľudí okolo 
seba (pomoc doma, v škole, alebo 
úsmev...).

Vytvor vlastný darček (obrázok, 
medovník, papierová ozdoba... hocičo, 
čo poteší).

Papierik s darčekom pekne zabaľ do 
krabičky a prines do kostola v Rajci.

A čo ďalej? Nechaj sa prekvapiť.

Jožko Možiešik



Zaznamenali sme

dvanásta

Kto som ja a kto si ty?

Sme herci, ktorí sa svoje vystúpenie 

snažia odohrať čo najlepšie, ale ča-

stokrát to je len pretvárka. Hráme sa 

na ľudí plných radosti, no a v nás je 

možno smútok, maskujeme hnev, 

bojíme sa hovoriť o strachu a mnohé 

nevieme správne pomenovať... 

Sme herci, ktorí dostali do rúk scenár 

alebo si ho vytvorili sami? 

Nasadili sme si masku, ale sedí 

nám? A prečo ju vlastne máme? 

Kto som ja a kto si ty?

Hovoriť o svojich pocitoch, prejavoch 

hnevu, radosti, strachu a smútku sme 

otvorene mohli na duchovnej obnove 

pre šiestakov zo ZŠ a sekundu z GAŠ. 

Zážitok spoločenstva sme si vychutna-

li pri spoločnom jedle, modlitbe, maľo-

vaní i svätej omši. 

Svoj nevšedný zážitok takto opisuje 
Betka zo 6. B triedy:

„Každý si myslel, že je to len sen. Ale to 
bola skutočnosť. V novembri sa kona-
la duchovná obnova našej triedy. A tak 
sme sa zhromaždili pred Pastoračným 
centrom plní očakávania a túžby zažiť 
niečo nové. Zrazu sa objavil p. kaplán 
Jožko, ktorý bol vysmiaty a šťastný, 
že nás vidí. Mohol sa začať SUPER deň! 
Naša obnova začala modlitbou a pros-
bami. Po nich nás p. kaplán oboznámil 
s programom. O chvíľu sme sa cítili ako 
hviezdy. Pýtate sa prečo? Lebo vytiahol 
fotoaparát a začal nás fotiť. Nastal čas 
na občerstvenie, ktoré sme si sami pri-
pravili. Posilnení dobrotami sme sa vr-
hli do práce. Mali sme si prerobiť svoje 
smutné a bezfarebné fotky a vyjadriť 
na nich radosť, smútok, strach a hnev. 
Až potom sa nám fotky zdali veselé, 
aj keď na nich bol smútok, strach 
a hnev. To najkrajšie na koniec duchov-
nej obnovy – zakončili sme ju svätou 
omšou, na ktorej sme čítali a spievali. 
Ako obetný dar sme priniesli naše fot-
ky, ktoré boli zložené z hnevu, smútku, 
strachu a radosti. Hlavnou myšlienkou 
duchovnej obnovy bolo to, aby sme 
zostali sami sebou. A to bol náš super 
deň.“

Osadenstvo sekundy prežilo duchov-
nú obnovu o niečo dlhšiu; zážitky 
zo spoločnej večere a krátkej noci 
majú tiež svoje čaro. Hlbšími sú po-
city odhalenia vlastnej tváre, premýš-
ľanie nad svojimi reakciami a pokusy 
niečo s tým urobiť. Poďakovanie pat-
rí kaplánkovi Jožkovi za to, že nemlčí 
a „tlačí“ nás hovoriť o sebe, svojich 
pocitoch, že sa snaží odhaliť závoj na 
vlastnej tvári a na duchovnej obnove 

     Zaznamenali sme

deviata

Viedeň

Je ráno 24. októbra 2007. Pred školou je pristavený autobus cestovnej kancelárie 
Transtip, ktorý má 43 študentov gymnázia odviesť na poznávací zájazd do Vied-
ne. V Rakúsku nás ako prvá privítala malebná dedinka Wolfstal – vlčie údolie, 
ďalej mesto Hainburg, kde žila rodina Babenbergovcov. Nakoniec sme sa ocitli 
v hlavnom meste a zároveň v jednej zo spolkových krajín Rakúska, vo Viedni. Vie-
deň má 1, 5 milióna obyvateľov a väčšinou sú to cudzinci. Odtiaľto do Bratislavy 
vedie aj železnica, ktorá spája tieto dve mestá. Je tu veľmi veľa pamiatok:  Pra-
terpark, Riesenrad, Stadtpark, Kursalon, Schönbrunn, Hofburg, Stephansdom, 
Karlskirche, Peterskirche, Belvedere, Rathaus, Gloriette, Albertina, Burgtheater, 
Votivkirche, Hundertwasser Haus, Parlament, Staatsoper... My sme videli:

Schloss Schönbrunn – zámok z 15. 
storočia. Postavil ho kráľ Matias I. Po-
vesť hovorí, že je nazvaný podľa stud-
ničky, ktorá kráľovi zachránila život. 
Nazval ju Schöne Brunnen. Dnes je 
to fontána. Zámok je žltej farby, má 
tisíc izieb a jeho rozloha je 2,83 km2. 
Pôvodne mal prekonať Versailles.

Kunsthistorische Museum – nachá-
dza sa na Marien-Theresienplatz. 
Založil ho jej muž František Lotrinský. 
V múzeu sa nachádzajú artefakty sta-

rovekej egyptskej kultúry, obrazáreň i grécke sochy. 

Hofburg – mesto v meste. Sídlo prezidenta. Pozostáva z dvanástich komplexov. 
Nachádzajú sa tu komnaty Márie Terézie i korunovačné klenoty. Hlavným ná-
mestím je Amalienhof, nazvaným podľa ženy Jozefa II. Nájdeme tu tiež aj Spanis-
che Hofreitschule, školu barokového jazdenia s najvyššou úrovňou na svete. 

Najstarším kostolom je barokový kostol Peterskirche, ktorý je z 8 storočia.

Stephansdom pochádza z 13. storočia. Je to románsko-gotická stavba, ktorú 
stavali 150 rokov. Vo vnútri má gotickú kazateľnicu. Má štyri veže, z ktorých jedna 
nie je dostavaná. Vedľa domu sa nachádza moderný obchodný dom Haashaus. 

S Viedňou sme sa rozlúčili prehliadkou netradičnej architektúry Hundertwa-

serových domov. Sú to domčeky s cibuľovitými vežičkami, nepravidelnými 

oknami, pestrými fasádami...

Zájazd do Viedne nás všetkých obohatil a naplnil peknými zážitkami a dojmami 

z cudzieho mesta. 

Zedníčka, 8. G a L. Lacková, 5. G



Zaznamenali sme

desiata

Zber papiera

Na našej škole sa každoročne uskutoč-

ňuje zber papiera, výnimkou nie je ani 

tento školský rok. Ako sa hovorí: „Nič nie 

je zadarmo”, platí to aj v tomto prípade. 

Tí najusilovnejší žiaci a študenti býva-

jú za svoju prácu odmenení diplomom

a sladkou odmenou, navyše získajú pre 

školu financie. Medzi zberačmi sa pre-

javuje nielen súťaživosť, ale i vytrvalosť. 

Je zaujímavé pozorovať skupinky upotených ponáhľajúcich sa detí a študentov 

bežiacich s károu plnou papiera. V tieto dni školský dvor ožíval džavotom detí 

a vravou uponáhľaných študentov, ktorí vozili papier vo veľkých množstvách 

na kárach, vozíkoch, či s rodičmi na autách. 

Niektorí žiaci dávali papier za celú triedu a tí ctižiadostivejší sami za seba.

Zber papiera, to nie je len snaha zarobiť pre školu čo najviac peňazí, ale je 

to aj boj medzi triedami o víťazstvo v škole. 

Za základnú školu v ročníkoch 1 - 5 bola v popredí trieda 3. A.

Za ročníky 5 - 9 zvíťazila trieda 8. A.

No a na GAŠ vyhrala 3. G.

Najlepšou zberačkou v 3.G bola Terezka Hasalíková. V 8.A triede bol najlepší 

Tomáš Rybárik a Michal Pekara.

Pri rozhovore so žiakmi, ktorým sa podarilo získať naj-
väčšie množstvo papiera, mi prezradili, že najviac papie-
ra vyškamrali od obchodníkov, ktorí im podarovali kar-
tóny a obaly z tovarov.

Nakoniec chcem poďakovať nielen deťom a študentom, 
ktorí húževnato nosili papier, ale i chlapcom, ktorí ho 
úsporne nakladali do kontajnerov. Vďaka taktiež patrí 
rodičom, starým rodičom, susedom i známym, ktorí na-
šich  žiakov svojou nádielkou obdarúvali, a tak prispeli 

k úspešnému ukončeniu zberu.

Nemôžem opomenúť ani pomocníkov z radov pracovní-
kov školy, učiteľov a všetkých, ktorí papier nielen vážili, 

ale akýmkoľvek spôsobom pri zbere papiera pomáhali.

Lucia Lacková, 5. G

Zaznamenali sme

jedenásta

Šport spája - Volejbalový turnaj učiteľov

Po úspešnom prvom ročníku sa 30. októbra 2007 opäť zišli štyri družstvá 
pedagógov, aby sa v príjemnej atmosfére obohatili na tele i na duchu. Kolek-
tívy Základnej školy Domaniža, Mestskej základnej školy Rajec, družstvo z Po-
važskej Bystrice a domáce družstvo zložené z učiteľov Základnej cirkevnej školy 
a Gymnázia A. Škrábika celkovo odohrali šesť zápasov,  ktoré rozhod-
li o celkovom poradí. Za ZCŠ - GAŠ nastúpili pod vedením J. Žideka títo 
hráči: E. Čerňanská, Z. Rybáriková, J. Barteková, M. Kavcová, Ľ. Lörincz, 

I. Čelko a P. Zafka. V drama-
tických dueloch plných špor-
tového nasadenia sa aj ten-
to rok najlepšie darilo tímu 
z MZŠ Rajec, ktorý si postup-
ne poradil so všetkými súper-
mi, o trochu menej úspešné 
bolo družstvo z Považskej 
Bystrice, ktoré si pripísalo 
na svoje konto dve víťazstvá. Pre 
poradie na treťom, respektíve 
štvrtom mieste sa ukázal ako 
kľúčový zápas medzi ZŠ Do-

maniža a ZCŠ – GAŠ. V ňom sa domácim podarilo v tuhom boji v troch setoch poraziť 
kolegov z Domaniže a tým si zabezpečiť tretie miesto. ZŠ Domaniža nakoniec skončila 
na štvrtej pozícii. Zhrnuté a podčiarknuté: 2. ročník volejbalového turnaja učiteľov 
sa vydaril, učitelia nadviazali nové kontakty a utužili vzťahy medzi sebou.  Všetci 
zúčastnení sa už tešia na 3. ročník a pre domácich učiteľov je to výzva, aby počas 
školského roka viac trénovali a na budúci rok sa posunuli trochu vyššie...držme im 
palce!

Atletické nádeje

Počas septembra a októbra sa uskutočnili viaceré bežecké podujatia, ktorých sa 
zúčastnili aj naši žiaci a študenti. 22. septembra v rámci akcie Zátopkova desiatka 
sa bežal Beh S. Mikoláša. Na 400 metrovej trati si v strhujúcom finiši vybojoval 
Peťo Uhlárik z 5. A prvé miesto a Michal Pekný zo 7. B zvíťazil v behu na 600 
metrov. Zatiaľ poslednými pretekmi, v ktorých sa predstavili naše atletické ná-
deje, bol 15. ročník Prievidzskej jesene.  V jednotlivých kategóriách sa umiestnili 
nasledovne: Martina Uhláriková zo 7. B – 1. miesto, Michal Pekný – 2. miesto, 
P. Uhlárik – 4. miesto, L. Pekný z 5. G - 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

                                                                                                                                                                 Jaroslav Židek, Peter Zafka
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