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Je v našej škole niekto, kto nám daroval počas tohto 
školského roku 27 dní a mnoho hodín prípravy 

na tieto dni aj so svojimi spolupracovníkmi...

Je tu niekto, kto sa rád smeje, má správne hlášky, 
kto poradí a povzbudí...

Ten milý človiečik je kaplánko Jožko, 
ktorý aj keď niekedy už vyčerpaný, 
ale predsa formoval naše srdiečka 

na duchovných obnovách.

Za toto všetko mu patrí veľké 

ĎAKUJEM!
No a nielen jemu, ale i p. dekanovi Vladkovi 

a kaplánkovi Števkovi ďakujeme za spoločný čas 
strávený počas slávenia eucharistie v školskej kaplnke.

Zuzu
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 • Časopis cirkevných škôl v Rajci •Piate číslo • Jún 2007 

Vy ste moji priatelia...
Nezabudnime byť si navzájom priateľmi aj počas 
prázdninových dní, a vyhľadávajme aj toho 

najväčšieho Priateľa – Ježiša...



druhá

Editorial
lairotidE

Blíži sa koniec šk. roka, na ktorý sa tešia nielen žiaci, ale i my- učitelia. Tieto dni 
sú veľmi hektické. Žiaci chcú ešte dobehnúť to, čo zameškali a snažia sa vylepšiť 
koncoročné známky.

Naša škola zorganizovala pre mladších žiakov účasť na rôznych kultúrnych 
podujatiach v Bábkovom divadle v Žiline a v Kultúrnom dome v Rajci i v čitárni 
MsKS.

To, aké sú naše deti šikovné, nám dokázali v kultúrnom programe ku Dňu ma-
tiek, ktorý s nimi pripravili učitelia roč. 1 - 4.  a tak darovali nádherný darček 
v podobe scénok, piesní, tancov.  

Žiaci tretieho a ôsmeho ročníka sa zúčastnili týždenného plaveckého výcviku, 
ktorý zorganizovala naša škola v spolupráci s Plaveckou školou nereus v Žiline. 
Na záver dostal každý plavec tzv. Mokré vysvedčenie, na ktorom bola fotografia 
jeho skupiny a dosiahnuté úspechy v plaveckých disciplínach.

Najmladší žiaci sa už niekoľko rokov po sebe zapojili do projektu Detský čin 
roka. Spoločne so svojimi učiteľmi dokázali, že deti túžia žiť v spravodlivom, 
vľúdnom a priateľskom svete. Svojimi príspevkami podporili znevýhodne-
né deti v profesionálnych rodinách, v detskom domove a domove sociálnych 
služieb, za čo obdržali diplom.

To, že nám záleží aj na zdravom životnom prostredí, sme dokázali súťažou 
v zbere plastových fliaš a tetrapakov.

Kroky starších žiakov smerovali na duchovno poznávací zájazd do rádia Lumen 
v B. Bystrici.

Deň detí oslávili tento rok naši žiaci netradičným spôsobom. Združenie rodičov 
školy v spolupráci so školou 
pripravili pre nich na futbalo-
vom štadióne v Rajci Športový 
deň. Súťažilo sa vo viacerých 
disciplínach a najlepší získa-
li ocenenia a diplomy. Vládla 
tam pravá športová atmosfé-
ra a o hudbu sa postaral Mgr. 
Peter Zafka. Deň spestrili 
svojím tanečným vystúpením 
naše žiačky.

Poďakovanie patrí všetkým uči-
teľom, ktorí sa venovali žiakom 
a aj obetavým rodičom, ktorí  
chystali pre deti občerstvenie. 
Bola to vydarená akcia.

Mgr. Darina Smiešková, zástupkyňa 
riaditeľa ZCŠ

dvadsiatatretia

Zábavná stránka

Ypsilon

je logická hra, ktorú hrajú dvaja hráči 
na papieri. Každý hráč má svoju farbu 
(napr. prvý hráč má modrú farbu a druhý 
hráč má červenú farbu). Hráči striedavo 
zafarbujú svojou farbou časť trojuholníka. 
Vyhráva ten hráč, ktorý spojí svojou farbou 
všetky tri strany trojuholníka - takto vlastne 

vytvorí tvar podobný písmene Y.

Vedeli ste, že...

Srdce dokáže vyvinúť taký tlak, že krv 

by striekala 10 metrov vysoko.

Mravec zdvihne 50x svoju hmotnosť, 
utiahne 30x svoju váhu a vždy sa 
prekotí na pravý bok, keď sa otrávi.

Blcha dokáže skočiť do vzdialenosti 

350teho násobku svojho tela. 

Šváb prežije deväť dní potom, čo mu 
utrhnete hlavu. Umrie hladom.

Keď má kôň sochy jazdca dve nohy 

vo vzduchu, jazdec zomrel v boji, 

keď jednu, zomrel na zranenia 

z boja, keď má všetky na zemi, zomrel 

prirodzenou smrťou.

Cigánsky bojler

Preprava
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Zábavná stránka

Zábavná stránka 
Slovenské jazykolamy

... povedz rýchlo a viackrát 

za sebou...

- V našej peci myši pištia, v našej peci 

psík spí.

- Išiel pštros so pštrosicou a pštrosíča-

tami Pštrosou ulicou.

- Šašo vešia osušku. 

- Naolejuje Júlia Júliu alebo nenaoleju-

je Júlia Júliu?

- Pes spí, psy spia.

- Levy sa váľali dolu lávou do válova.

- Popukané pukance popukali na plne 

- popukanej panvici plnej popuka-

ných pukancov.

- Nemá Peter ani meter, meria meter 

ten náš Peter?

- Brontosaurus, brontosaurica a 

brontosauríčatá sa hádajú, kto z nich 

je najbrontosaurovatejší.

- Železo, železo, oželezilo si sa? Koleso, 

koleso, okolesilo si sa?

- Priemerný premiér prišiel na prie-

mernú premiéru priemerného filmu o 

priemernom priemysle.

- Keď nenaolejujeme linoleum, tak na-

olejujeme lampu. Keď nenaolejujeme 

lampu, tak naolejujeme linoleum.

Zaujímavosti

Jedným ťahom

Pospájajte štyrmi úsečkami týchto 
deväť bodov tak, aby všetky úsečky 
na seba postupne nadväzovali 
(jedným ťahom). 

 

Štvorce

Viete spočítať všetky štvorce na tomto 
obrázku?

tretia

                     Interview

Čím ste chceli byť?

Monika Albertová: Zdravotnou sestrou, 
cestovateľkou, učiteľkou... Predstava 
o budúcom povolaní sa menila podľa 
môjho veku.

Janka Andiová: Ako každé iné dieťa, aj ja 
som sa v detstve hrávala na rôzne „remes-
lá“. Ale ešte ani počas strednej školy som 
nevedela, že pôjdem na vysokú školu 
a už vôbec nie, že si vyberiem učiteľ-
stvo. Až potom, keď som začala pracovať, 
som hľadala niečo, čo by ma napĺňalo. A 
našla som. Boh ma predsa len priviedol 
na učiteľský chodníček... 

Povedzte nám niečo o sebe, o svo-
jich záľubách, rodine...

M. A.: Mám ukončenú VŠ, dve deti (tretie sa 
prihlási na svet v septembri). Záľuby - toho 
času hlavne moja rodina. Ak mám čas, rada 
čítam, pletiem, vyšívam...

J. A.: Študovala som na vysokej škole 
v Nitre, kombináciu slovenský jazyk a litera-
túra - katechetika. Keďže som ešte len pred 
rokom skončila štúdium, veľa voľného 
času som nemala. No teraz si rada vy-
chutnávam prechádzky v prírode či iné 
spôsoby oddychu v prírode i doma.

A samozrejme, veľa času trávim so svojou 

rodinou. 

Ako ste sa dostali k práci na našej 
škole?

M. A.: Po skončení materskej dovolenky 

som hľadala prácu. Náhodne, ale aj ciele-

ne som rozposlala viacero žiadostí do škôl, 

ktoré hľadali nemčinára. Možno náhoda, 

šťastie alebo niečo iné spôsobilo, aby som 

dostala prácu na tejto škole.

J. A.: Takým klasickým spôsobom. Priniesla 

som si žiadosť a po niekoľkých mesiacoch 

mi zavolal p. riaditeľ, pozval ma na poho-

vor... a som tu.

Napĺňajú sa vaše predstavy o tejto 
škole? 

M. A.: Čiastočne.

J. A.: Študentský život na vysokej škole bol 

úplne iný a realita v škole je takisto iná. Pre 

mňa bolo všetko nové, takže som si po-

stupne zvykala. Nejaké špeciálne predsta-

vy som nemala a bežné očakávania, ktoré 

má každý človek pri vstupe do zamestna-

nia, sa mi naplnili.

Zapísali Veron a Janka, 7. G

Interview

Mgr. Monika ALBERTOVÁ Mgr. Jana ANDIOVÁ



štvrtá

Interview

Rozhovor s otcom biskupom Judákom

„ Sú slová, ktoré sa rýchlo opotrebujú a zasa 
iné, ktoré časom strácajú svoj obsah. Nap-
riek tomu aj najobyčajnejšie slová, také, čo 
sprevádzajú náš každodenný život, sú ako 
mince, ktoré si udržujú v neustálom obehu 
svoju cenu. Preto sú také dôležité, lebo sú 
takmer nezničiteľné.“
Na záver školského roku vám chcem pre-
zradiť niečo o našom pánovi biskupovi 
Doc. Th Dr. Viliamovi Judákovi.

1.  Zaujímalo by ma, čím ste chceli 
byť v detstve?

Chcel som byť šoférom autobusu, 
lesníkom, ale aj kňazom. Bolo to ešte 
skôr, ako som začal chodiť do školy.

2.  Spomínate si ešte na nejaký zá-
žitok z detstva?

Iste, je ich veľmi veľa. Avšak mal som 
vždy rád nedeľné ráno. Už pred pia-
tou som s bratom išiel napásť kravy,  
aby sme potom všetci mohli ísť na sv. 
omšu. Boli to nádherné okamihy.

3. Máte aj nejakú peknú príhodu 
zo seminára?

Seminár má svoje čaro. Tešila nás kaž-
dá maličkosť. Vždy sme s radosťou ča-
kali na mamu Ľubka Zedníka, ktorá 
služobne prichádzala do Bratislavy a 
vždy priniesla veľa dobrôt, pre svojho 
syna, ale aj pre nás ostatných, ktorých 
pokladala za svojich synov. Aj touto 
cestou jej ďakujem.

4.  Prekvapilo Vás to, keď Vás me-
novali za biskupa?

Veru hej. Odvtedy je každý deň pre 
mňa prekvapením.

5.  Napísali ste veľa kníh, čo Vás k 
tomu viedlo?

Nie som spisovateľ, ale tešila ma táto 
činnosť. Niektoré z nich, z oblasti 
cirkevných dejín som písal ako nábo-
ženské texty pre poslucháčov.

6. Čo by ste odkázali našej mláde-
ži?

Pozdravujem chlapcov i dievčatá 
na vašej škole. Želám im a modlím sa 
za nich, aby boli vždy šťastní a to je 
možné, ak budú žiť hodnoty, ktoré im 
ponúka Ježiš.

Ešte by som  vám chcela aspoň 
názvom priblížiť knižky, ktoré pán bis-
kup napísal: V dome našej Matky – 100 

rokov kostola v Riečnici, V jasliach 

položený, Dar všedného dňa, Dotyk 

s novým dňom, Úsvit nového dňa, 
Na ceste k všednému dňu, V Božej 

prítomnosti.

Za rozhovor ďakuje Janka

Anglická stránka 
Predložky 
(PREPOSITIONS)

 

 

Mgr. Jana Hollá

          Anglická stránka

arrive at = prísť na

Prišli sme na letisko príliš neskoro.

We arrived at the airport too late.

be ashamed of = hanbiť sa za

Hanbím sa za to.

I´m ashamed o fit.

be proud of = byť hrdý na

Som hrdý na svojho syna.

I´m proud of my son.

consist of = skladať sa z

Naša skupina sa skladala z 5 
členov.

Our group consisted of 5 
members.

accuse of = obviniť z

Nevinného muža obvinili zo zloči-
nu.

An innocent man was accused 
of the crime..

be interested in = zaujímať sa o

Zaujímam sa o dejepis /históriu.

I´m interested in history.

be angry with = hnevať sa na

Hneval som sa na neho.

I was angry with him.

prefer to = dávať prednosť pred

Mám radšej čaj ako kávu.

I prefer tea to coffee.

complain of = sťažovať sa

Sťažujem sa na únavu.

I complain of fatigue.

listen to = počúvať niečo, nieko-
ho

Počúvam Ťa.

I´m listening to you..

think of = myslieť na

Myslím na Teba každý deň.

I think of you every day.

dvadsiataprvá
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Spod pokrievky 
Čo rozprávali tety ku-
chárky (alebo aby bol 
obed na stole)

Tety kuchárky to majú s nami veľ-
mi ťažké. Musia si odpracovať 8 ho-
dinový pracovný čas, počas ktorého 
niekedy zažijú zhon a inokedy zasa 
povoľnejšiu atmosféru. Na oddych 
majú len krátku polhodinku, počas 
ktorej si niečo zahryznú, vypijú kávič-
ku, a potom pokračujú ďalej vo svojej 
práci. No a kedy to všetko začína?

Tety kuchárky prichádzajú do práce 
medzi prvými. Je to už o 6: 30, kedy 
niektorí žiaci ešte vylihujú vo svojich 
teplých postieľkach. Ony zatiaľ pri-
chystajú potrebné veci na varenie. 
Zostavia jedálny lístok, podľa ktorého 
sa budú nasledujúce dni riadiť. Ale nie 

je to len tak bezhlavo, ako si viacerí 
myslia. Musia sa riadiť metodickými 
pokynmi až z ministerstva zdravotníc-
tva. Keď majú jedálniček hotový, idú 
na nákupy. Väčšie nákupy sa robia 

vo veľkoskladoch, tie men-
šie robia tety kuchárky samé. 
Keď majú už všetko potrebné, 
idú s chuťou variť. Varenie je 
dosť namáhavé a vyžadovalo 
by aj lepšie zariadenie kuchy-
ne. Tajným želaním kuchá-
rok by bola kuchyňa z nerezu 
a výhrevný pult, kde by sa jed-
lo ohrievalo. Najväčší „frmol“ 
majú okolo 10:00 až 10:30, keď 
v kuchyni vrcholia prípravy 
a dovára sa jedlo. Všetko mu-
sia stihnúť, kým prídu prvé 
hladné krky.  Medzitým musia 

dbať aj na čistotu okolo seba a musia 
z jedla odobrať aj vzorky pre prípad-
nú návštevu hygieny. Vzorky odkla-
dajú až z troch dní a nesmú pritom 
zabudnúť na dátum a čas odobratia, 
aby sa im jednotlivé vzorky nepo-
miešali. Taký menší zhon im nastane 
aj okolo 13:15, keď sa ide väčšina žia-
kov a učiteľov naobedovať. Po obede 
musia poumývať všetky riady a dláž-
ky. Musia dať všetko do poriadku, aby 
nasledujúci deň moli variť ďalšie chut-
né jedlo. A keď sa ručička hodín blíži 
k tretej, usmievajú sa „popod fúzy“, 
lebo vedia, že už onedlho pôjdu do-
mov.

Zednička 7. G

Spod pokrievky

piata

Predstavovanie tried

6. G
Všetko sa to začalo pred šiestimi rokmi. 
Prišli sme do novej školy, medzi ľudí, 
ktorých sme nepoznali. Zrazu sme boli 
gymnazisti a museli sme si zvykať na 
omnoho viac povinností. Trochu sme 
sa aj obávali, čo nás tu na tom gymnáziu 
vlastne čaká. No tých šesť rokov ubeh-
lo ako voda a od momentu, ako sme po 
prvýkrát vkročili do tejto školy, sa veľa 
zmeni -
lo. Mali 
sme čas 
sa oveľa 
l e p š i e 
spoznať 
a vy-
tvoriť si 
prostre-
die, v 
ktorom 
sa cíti-
me dob-
re. Náš kolektív tvorí 29 ľudí, z toho 9 
je chalanov a 20 dievčat (bolo nás 22, 
ale dve už opustili naše rady). Každý 
sme iný. Niekto rád kreslí, niekto spie-
va alebo športuje, iní má rád tanec. Ne-
patríme síce medzi triedy s najlepším 
prospechom, ale aj my máme žiakov, 
ktorí reprezentujú nielen našu triedu, 
ale dokonca celú školu, na rôznych sú-
ťažiach. No nechýbajú medzi nami ani 
takí, ktorých škola jednoducho neba-
ví. Občas sme všetci leniví a nechce sa 

nám spolupracovať na hodinách s uči-
teľom. A tak sme v zborovni známi ako 
trieda - „ Ani obraz, ani zvuk“.  Predne-
dávnom sme mali možnosť pozrieť sa, 
ako prebieha ústna maturitná skúška 
, keďže sme tam niektorí mali službu. 
Veď aj my sa už maličkými krokmi pri-
bližujeme k maturite a zaujíma nás, čo 
nás  o 2 roky čaká. No a na budúci rok 
máme zasa na starosti imatrikulácie 
(takže 4.G traste sa :-)). No a samozrej-
me, že k našej triede neodmysliteľne 

patrí naša 
t r i e d n a 
pani profe-
sorka Zu-
zana Dávi-
díková. Je 
nám tried-
na ešte len 
dva roky, 
p r e t o ž e 
sme v mi-
n u l o s t i 
zvykli dosť 
často me-

niť triednych profesorov. Ale my sme 
si ju za tie dva roky obľúbili, aj keď sa 
to možno niekedy nezdá. Nemala to s 
nami vždy ľahké a preto jej patrí veľ-
ká vďaka za to, že to s nami vydržala 
(a dúfame, že ešte vydrží). Tak, toľko 
naša trieda v skratke. A kto zapochybu-
je o hocičom, čo sa píše v tomto člán-
ku, nech sa príde presvedčiť na vlastné 
oči (sídlime na druhom poschodí).

AŠ+JP

Predstavovanie tried



Predstavovanie tried 

šiesta

Poslednými triedami, s ktorými sa 
zoznámite v tomto čísle, sú triedy 
4. A a 4. B, ktoré sú v takomto zložení 
posledný raz. Od septembra budú 
fungovať buď v príme alebo v piatom 
ročníku... - ale o tom až na budúci rok.
Teraz však pozorne čítajte:

4. A
Prešlo veľa času odvtedy, keď sme priš-

li prvýkrát do školy plní očakávaní, 

ako bude...

V prvej triede sa nám veľmi páčilo. 

Učili sme sa písmenká, číslice, čítať, 

písať a počítať.

Do druhej triedy sme už išli múdrejší. 

Tu sme sa naučili násobilku a delilku 

naspamäť, abecedu - už bolo nároč-

nejšie. Pribúdali nám vedomosti, ale 

i noví žiaci. V tretej triede sme sa na-

učili vybrané slová, prvouka sa nám 

zmenila na prírodovedu a vlastivedu. 

Náboženstvo nás učil p. dekan a 28. 

mája sme prijali prvé sväté prijíma-

nie. V apríli sme absolvovali plavecký 

výcvik, ktorý sa nám veľmi páčil. Teraz 

sme už štvrtáci. Naše cesty sa za pár dní 

rozídu – niektorí sa chystajú na 8-roč-

né gymnázium, ostatní pôjdu do pia-

tej triedy. Už aby sme iba dobre urobili 

prijímacie pohovory, na ktoré nás pani 

učiteľka každé ráno pripravuje.

Prežili sme spolu všelijaké chvíle – váž-

ne i veselé, no tých humorných bolo 

asi najviac.

Ešte dlho budeme spomínať na svojich 

kamarátov  a zážitky prežité s nimi. 

Žiaci 4.A triedy

        Zaznamenali sme

devätnásta

vá, D. Domanická, K. 
Záňová, M. Ševčíko-
vá, K. Bosíková,N. Ži-
deková, D. Žideková, 
M. Rosinčinová, I. Mi-
halcová, E. Verešová, 
M. Zafková, K. Kavco-
vá, J. Barteková.

Študenti gymnázia 
a ZCŠ sa opäť tento 
rok zapojili do celo-
slovenskej súťaže vo 
futbale Coca - Cola 
školský pohár. Naši 
žiaci si v prvom kole 
zmerali sily s družstvami Rajec Lipo-
vá, Kamenná Poruba a Lietavská Lúč-
ka, ktoré sme porazili. Postúpili sme 
do druhého kola, ktoré sa hralo v Ka-
nianke pri Prievidzi. Víťazstvo sme 
mali na dosah, avšak jeden gól v na-
šej sieti nám zmaril šancu postúpiť do 
ďalšieho kola. Nevadí, na budúci rok 
si s tým Jardo lepšie poradí.

Dňa 17. 5. 2007 sa študentky gymná-
zia 2. G triedy zúčastnili turnaja vo 
vybíjanej. Naše žiačky už tento tur-
naj netrpezlivo očakávali, pretože bol 
už viackrát preložený. Pri väčšej chuti 
a dostatku elánu mohli získať viac ako 
3. miesto.

V piatok 8. 6. sa študenti gymnázia 
zúčastnili na turnaji vo futbale o Po-
hár riaditeľa MZŠ, kde získali 2. miesto. 
Vo víťaznom tíme hrali: M. Panák, M. 
Kasman, J. Rybár, F. Martinka, F. Masa-
ryk, P. Kozarec, L. Pekný, J. Stehlík, M. 
Očko, R. Paulíny, M. Kozarec, P. Peka-
ra, M. Betinský, V. Sudor, M. Zafka a O. 
Baránek.

Mgr. Jaroslav Židek

Čo ďalej s časopisom?

Určite ste si všimli mnohé zaujíma-

vé články, myšlienky v tohtoročnom 

časopise. V budúcom školskom roku 

by sme v tomto chceli pokračovať, 

chceli by sme opäť vytvoriť časopis, 

ktorý si radi prečítate, ale to je mož-

né aj s vašou pomocou. Na začiatku 

nového školského roku vás pozveme 

k spolupráci a spoluvytváraniu nášho 

časopisu. Už počas prázdnin si môžete 

zbierať vaše nápady a postrehy, radi sa 

ich dozvieme.

Prajeme milé a požehnané 

prázdninové dni.

Zuzana Stanková
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V piatok sme sa zobudili do ďalšieho 
pekného dňa, ktorý mal už ale prívlas-
tok „posledný.“ A tak sme sa chtiac 
či nechtiac museli pobaliť a naobed 
sme Čičmany opustili. Naše „batohy“ 
však boli o niečo plnšie, ako na začiat-
ku. Každý tu zažil neopakovateľné zá-
žitky, ktoré si nadlho odnáša domov.

A čo na záver? Snáď už len to, že ďaku-
jeme pánu prof. Židekovi a pani prof. 
Pekárovej, že aj vďaka nim bol tento 
výlet nezabudnuteľný a skvelý. 

J.

Astronomická súťaž

Súčasťou mimoškolskej činnosti 
na našich školách od jej vzniku je 
astronomický krúžok. Tvorí ho húf 
zvedavých a ukričaných detí rôzneho 
veku. Najmladší hvezdári v tomto roku 
boli prváci Metod Huljak a Maťko Hu-
dák a najstarší Lukáš Kramoriš, Milan 
Smieško a Martin Kasman. S takouto 
rôznorodou partiou je dosť veľká patá-
lia. Jedni vedia viac, druhí menej a tretí 
ešte nič. A tak sme postupne v troch 
skupinách napredovali na ceste za po-
znaním vesmíru. Vyvrcholením nášho 
snaženia je celoštátna súťaž „Čo vieš 
o hviezdach“. Prebieha v troch kolách: 
okres – kraj – štát. Do okresného kola 
sme vyslali siedmich súťažiacich (Mir-
ko Hudák, Andrej Liška, Matúš Steh-
lík, Maťo Baláž, Lukáš Kramoriš, Milan 
Smieško, Maťo Kasman) – všetci ob-
sadili popredné miesta a postúpili do 
krajského kola. 

Z krajského kola vyšli víťazi Mirko H. 
a Andrej L. a začiatkom júna si zmera-
li sily s reprezentantmi ostatných kra-

jov v Žiari nad Hronom (v príjemnom 
prostredí tamojšieho planetária). Po 
tuhom trojhodinovom boji mozgov 
sa Mirko umiestnil na peknom piatom 
mieste a Andrej si vybojoval čestné 
šestnáste miesto.

Zážitky zo súťaže, z cestovania, z mož-
nosti vidieť niečo nové budú iste po-
vzbudením aj pre tých mladších, aby 
sa snažili dosiahnuť vedomosti, ktoré 
ich môžu priviesť k podobným úspe-
chom. 

Anna Veselovská, vedúca astronomického krúžku

Internetová stránka 
našej ZCŠ

V máji tohto roka uzrela svetlo sveta inter-
netová stránka zcsrajec.edupage.org. 
Na tejto adrese nájdete informácie o 
škole, blížiacich sa písomkách, udalos-
tiach, ale aj fotografie a jedálny lístok. 
Obsah sa bude priebežne dopĺňať o 
nové údaje. Veríme, že sa nova strán-
ka stane užitočným zdrojom informá-
cií o našej školy pre žiakov, rodičov 
a širokú  verejnosť.

Peter Zafka

Športové okienko gym-
názia
Študentky 5. G triedy sa 26. 4. 2007 
zúčastnili basketbalového turnaja, kde 
za účasti 4 škôl obsadili vynikajúce 2. 
miesto. Naše dievčatá hrali super a pri 
troche šťastia, ktoré ku športu patrí, 
mohli byť na tom najvyššom stupni. 
Superbaby hrali v zložení: A. Persono-

siedma

  Predstavovanie tried

My jsme žáci  4.B...

Je nás tu 15 súputníkov, ale bolo nás 
aj 18, lenže nie každý má to šťastie byť 
s nami až do konca. Náš pán učiteľ je 
super. Už od prvej triedy bol na nás 
veľmi, ale veľmi dobrý, hoci dokázal 
štyrom z nás napísať zápis do triednej 
knihy. 

Pán učiteľ nás naučil v 1.ročníku písať 
a čítať. No ani sám pán učiteľ to nemal 
ľahké, lebo my sme boli ešte malý a 
nechápaví. No, ale dnes sme už väčší 
a chápavejší. Prvýkrát sme išli na výlet 
v 1.triede.Išli sme do Rajeckej Lesnej 
pozrieť si betlehem a  kaplnku. Bolo 
to pre nás ako prvákov dobré, ale keď 
si teraz nato spomenieme tak nám je 
do smiechu. V druhom sme boli 
na hrade  Strečno. V treťom v Martin-
skom múzeu a skanzene. Ďalším medz-
níkom v našich životoch bol plavecký 

výcvik, kde sme sa naučili neutopiť sa. 
Okrem toho sme sa hádzali do vody, či 
šmýkali na šmýkačke. Teraz sa už teší-
me na začiatok júna, ak si to nepoka-
zíme, pôjdeme na výlet do Vysokých 
Tatier. Konečne poriadny výlet!

V našej triede máme jednu takú zvlášt-
nosť – akvárium. Staráme sa oň spo-
ločne, ale hlavné slovo má , ako inak, 
pán učiteľ. Začiatky boli ťažké, ale keď 
sme prekonali problémy so zaobsta-
raním akvária a všetkého možného 
a aj nemožného vybavenia, sklamania 
z toho, že nám na začiatku aj štyri ryb-
ky uhynuli, tak dnes je to celkom fajn. 
Musíme sa síce stále starať, ale je to prí-
jemná súčasť našej triedy.

Je nám aj tak trocha smutno za tým, 
že končíme na prvom stupni. Niektorí 
z nás pôjdu na Gymnázium a budeme 
mať nových učiteľov, možno budeme 
v inej budove... jednoducho je nám 
a aj p. učiteľovi smutno. Ale na druhej 

strane také lú-
čenie má aj 
svoje výhody, 
napríklad roz-
lúčkový večie-
rok...

Ako raz napí-
sal jeden náš 
s p o l u ž i a k : 
„V našej triede 
je jednoducho 
zábava, až to 
niekedy skon-
čí v žiackej 
alebo v klasá-
ku.“

My žiaci ešte stále 

4.B 
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Čitateľská súťaž 
na ZCŠ 

„Rád čítaš?“ Máš svoju obľúbenú knihu? 
Podeľ sa s nami o svoje dojmy a zážit-
ky z nej!“ V takomto duchu prebehla 
v mesiaci marec na ZCŠ v ročníkoch 
1. – 4. literárno–výtvarná súťaž pod hes-
lom: „Moja obľúbená kniha“. Zapojili sa 
do nej žiaci z prvej až po štvrtú triedu. 
A výsledky boli fantastické. Deti naplno 
ukázali svoju tvorivosť, výtvarné ume-
nie i prácu s počítačom. Pani učiteľka 
Mgr. Eva Majerčíková napokon udelila 
prvé tri miesta v každom ročníku a my 
dúfame, že žiaci i naďalej budú čítať zau-
jímavé knihy, ktoré nám môžu i takýmto 
spôsobom predstaviť.

Ocenení prváci – Danko Gardian, 
Peťko Blunár a Šimonko Mikolka; 
druháci – Simonka Domanická, 
Lenka Jasenovcová a Branko Ba-
láž; tretiaci – Danko Vranko, Adam-
ko Vajčovec a Dominika Ľudviko-
vá; štvrtáci – Peťo Gardian, Jurko 
Koleda a Barborka Smiešková.

Mgr. Mária Baďurová

Geografická 
olympiáda 

V apríli sa v Zlatých Moravciach konalo 
celoštátne kolo Geografickej olympiády, 
na ktorom sa zúčastnila naša študentka 
Evka Kavecká zo 6.G. V silnej konku-
rencii skončila na úspešnom 4. mieste. 

Položil som jej nasledovné otázky:

1. Prečo si sa rozhodla zúčastniť 
na tejto súťaži?

2. Čo by si odkázalo spolužiakom, 
ktorí sa ešte len rozhodujú?

 Tu sú jej odpovede:

1. Geografickú olympiádu pokladám 
za veľmi zaujímavú. Ja som sa ju roz-
hodla robiť preto, že som chcela skú-
siť niečo nové a zároveň si otestovať 
to, čo som sa naučila. Vďaka nej som 
si mohla rozšíriť aj svoje vedomos-
ti. Stačilo si na to nájsť trochu voľné-
ho času, chcieť sa tomu venovať a, sa-
mozrejme, prekonať svoju lenivosť.

2. A vám, ktorí sa možno rozhoduje-
te a aspoň trochu by ste sa tejto súťaže 
chceli zúčastniť, by som poradila, aby 
ste prekonali svoju  lenivosť a skúsili 
to. Táto súťaž nie je ťažká. Hlavným zá-
kladom je vypracovanie určitej témy a 
jej prezentácia. Môžete si takto vyskú-
šať, ako by ste boli schopní zvládnuť 
napísanie seminárnej práce a zároveň 
odprezentujete svoj názor na danú 
tému, čo môžete využiť aj v budúcnosti.

Mgr. Michal Hoskovec

Zaznamenali sme 

sedemnásta
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Maturity 2007
...a už je po všetkom...Tá hrozná a obá-
vaná skúška dospelosti je za nami 
(teda, zatiaľ len za tohtoročnými 
ôsmakmi). Maturity dopadli celkom 
dobre. Väčšina zmaturovala na dvoj-
ky, trojky, ale našli sa aj takí, čo mali 
len sólovú dvojku alebo trojku. A do-
konca jedna osôbka (K.K.) mala samé 
jednotky. Gratulujeme:) A bude sa ma-
turovať aj v septembri, ale to na našej 
škole nie je nič výnimočné. Cez akade-
mický týždeň sa niektorí učili ako diví, 
iní sa len tak flákali a nechali to na ná-
hodu. Keď však prišiel ten dlho očaká-
vaný maturitný týždeň, tak sa tá poho-
dička skončila. Prišiel stres, obavy, slzy, 
smútok, ale aj smiech a radosť. Naši 
profesori sa pri odpovediach snažili 
poradiť, ale občas ich veru nechali aj 
samých potrápiť. A že aj veeeľmi obá-
vaná sestra Lívia bola dobrá a milá. Aj 
nabudúce :). Na koniec by sme sa chceli 
poďakovať našim skvelým a úspešným 
maturantom  a ich trpezlivej triednej, 
ktorá ich doviedla do úspešného kon-
ca. Nech ešte spravia skúšky na vysokú 
a v dobrom spomínajú už na ich býva-
lú strednú školu. Veľa šťastia.

Mirka J., 7. G

Branecký výcvik

V stredu, 23. mája, sme sa my, 7. G, 
plní očakávania vypravili autobu-
som do dedinky Čičmany, kde na nás 
čakala chata Javorinka. Rozdelili sme 
sa do izieb, aspoň letmo sme poobze-
rali okolie a po výdatnom obede sme 
sa vybrali pod vleky na lyžiarske sva-

hy, kde sme proti sebe, rozdelení do 
troch skupín, súperili v rôznych zau-
jímavých a občas náročných úlohách. 
Zábava išla našťastie s nami, takže 
hneď tieto prvé okamihy boli fantastic-
ké a zábavné. Po vedomostných súťa-
žiach, hádzaní granátom, strieľania zo 
vzduchovky a ešte iných rôznych úlo-

hách, sme sa vrátili späť na chatu. Čas 
plynul a deň sa pomaly blížil ku koncu. 
Večer sme ešte, poväčšine chalani, po-
zerali dlho očakávané finále Ligy maj-
strov, po ktorom prívrženci AC Milána 
oslavovali a Liverpoolčania boli aspoň 
minútu smutní. Avšak na smútok tu ne-
bol žiaden priestor, veď sme boli všetci 
spolu a bola to ďalšia skvelá príležitosť 
navzájom sa lepšie spoznať.

Vo štvrtok nás hneď ráno čakal výstup 
na vrch Strážov, ktorý nám na svojom 
vrchole ponúkol nádherný výhľad na 
okolitý svet. Poobede išli niektorí, teda 
aspoň tí, ktorí neboli príliš unavení, 
do kostola. Večer opäť patril športu. V 
hale vedľa kostola sme spolu zvádzali 
veľké výkony vo Floorballe. Tí, ktorí 
nehrali alebo nepovzbudzovali, dali 
prednosť „chatovaniu“. Po príchode 
floorbalistov pokračovali opäť krásne 
a nekonečné rozhovory a najmä skve-
lá nálada. 
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Školský klub detí 
– ŠKD

V školskom roku 2006/2007 boli zria-
dené dve oddelenia ŠKD. Prvé odde-
lenie vedie vychovávateľka p. Mar-
ta Paulínyová, druhé oddelenie má 
v kompetencii vychovávateľka p. Zuza-
na Záňová. ŠKD navštevuje spolu šty-
ridsať detí. 

Činnosť je zameraná na rekreáciu a od-
dych detí, ktoré po náročnom vyučova-
ní nachádzajú v našom klube možnosť 
uvoľniť sa, venovať sa rozličným hrám 
a podobne. Pre deti, ktoré navštevujú 
ŠKD, sa snažíme pripravovať množstvo 
zaujímavých akcií -  napríklad šarkaniá-
da, posedenie pri stromčeku, maškar-
ný ples, štafetové hry, diskotéka alebo 
opekanie vo farskej záhrade. Pravi-

delne, každý mesiac, sa zúčastňujeme 
na akciách poriadaných Mestským 
kultúrnym strediskom v Rajci. V rámci 
spolupráce s Materskou školou – Juh 
a Materskou školou na Ulici 1. mája 
sme uskutočnili zaujímavé akcie v rám-
ci mesiaca apríl, ktorý bol mesiacom 
lesov. Zúčastnili sme sa aj na besede 
v Mestskom múzeu. V tomto školskom 
roku chceme uskutočniť ešte bese-
du s príslušníkom Policajného zboru. 
K najobľúbenejším akciám detí patrí-
pyžamová párty, ktorú uskutočňujeme 
viackrát za rok. Pre veľký záujem rodi-
čov bola v tomto školskom roku zria-
dená i ranná služba v ŠKD.

Deti s veľkým záujmom navštevujú 
školský klub, kde sa po vyučovaní ve-
nujú obľúbeným hrám a trávia svoj 
voľný čas s kamarátmi.

Marta Paulínyová
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Beseda 
s Antonom Laučekom
Dňa 18.4. 2007 sa v našej školskej telo-
cvični uskutočnila beseda so spisova-
teľom Antonom Laučekom. Zúčastnili 
sa jej študenti 6.G a 7. G GAŠ a žiaci 9. 
roč. ZCŠ.

Jej témou boli autorove knihy Anjelom 
svojim prikážem o tebe - kniha o živote 
biskupa Jána Vojtašáka a Cez utrpenie 
- krvavé udalosti v Černovej.

Pán Lauček študentom porozprával, 
ako sa takéto knihy pripravujú. Štu-
denti a žiaci mu kládli rôzne otázky, 
na ktoré vyčerpávajúco odpovedal. Po 
skončení besedy mu žiaci poďakovali 
a popriali veľa úspechov.

Mgr. Miriama Uričová

Návšteva v Cerne
V krátkosti by som vám chcela priblížiť 
moju služobnú cestu do Cernu. Auto-
bus vyštartoval z Košíc, pokračoval cez 
Slovenko až do Bratislavy, kde som pri-
stúpila i ja. Už pri autobuse ma zaujali 
učitelia tohto zájazdu, ktorí vonku me-
rali vlhkosť vzduchu, tlak vzduchu a tep-
lotu varu vody v závislosti od nadmor-
skej výšky. Bola to prvá úloha, ktorou 
sme sa museli prezentovať pri uvítaní. 
Experiment vyšiel a zhodoval sa s teóri-
ou. Bratislava bola už poslednou zastáv-
kou na Slovensku na ceste do Cernu. 

Keď sme tam konečne dorazili, privítal 
nás milý pán Mick Storr, ktorý bol ko-
ordinátorom učiteľského podporné-
ho programu a v spolupráci s Univer-
zitou P. J. Šafárika v Prešove pomohol 

zorganizovať toto pracovné stretnutie, 
ktoré sa konalo v dňoch od 21.4. do 28. 
4. 2007. 

Cestou sme sa zastavili i v Berne, hlav-
nom meste Švajčiarska, kde sme nav-
štívili Einsteinovo múzeum. V múzeu 
bolo veľa zaujímavých vecí a prístro-
jov, ktoré Einstein používal pri svojich 
výskumoch a experimentoch. Zaujíma-
vá bola i jeho izba, kde trávil väčšinu 
svojho času.

V Cerne sme boli ubytovaní v hoteli 
v blízkosti laboratórií, kde sme trávi-
li všetky dni. Náš deň sa začínal pred-
náškami po raňajkách. Potom sme sa 
vo výrobných halách oboznamovali 
s detektormi a urýchľovačmi, kde nám 
odborníci ukazovali, ako tieto rôzne špe-
ciálne zariadenia pracujú a aký majú nie-
len technický ale i spoločenský význam. 

V stredu nás po prednáškach čakala 
zmena - rozptýlenie  v podobe priesku-
mu Ženevy.

Boli sme rozdelení do štyroch skupín. 
Každá skupina dostala plán mesta Že-
nevy spolu s papierom, na ktorom bolo 
asi tridsať otázok. Tieto otázky sa týka-
li spoznávania mesta. Bolo potrebné 
napríklad zistiť, ako sa volajú niektoré 
ulice mesta, ktoré sochy stoja v parku 
či ktorá z bánk je práve v rekonštruk-
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cii. Večer sme sa všetci stretli  v určenej 
reštaurácii a vyhodnocovalo sa splne-
nie úloh v skupinách. Po zhodnotení sa 
podávala večera. Bola to švajčiarska 
špecialita, roztopený syr, do ktorého sa 
máčali kúsky chleba. Do nálady nám 
hrala i hudba. Hudobníci nehrali na bež-
né hudobné nástroje, ale napr. na zvon-
ce rôznych veľkostí, taktiež na lyžičky 
a veľmi dlhú fujaru. Napriek zvláštnosti 
nástrojov bola hudba veľmi melodická 
a príjemná. 

Vo štvrtok, hneď po prednáškach, 
na spestrenie pracovného dňa, bola náv-
števa jednej malebnej francúzskej dedin-
ky Aness. Bolo tu veľmi pekne, krásna 
príroda a útulne, až rozprávkovo upra-
vená dedinka s prívetivými obyvateľmi. 
V piatok po prednáškach sme sa roz-
lúčili s našimi prednášajúcimi. Aj keď 
to boli veľmi významné osobnosti v 
oblasti výskumu a vedy, boli priateľskí 
a srdeční. 

V sobotu po raňajkách sa náš pobyt 
v Cerne skončil, a tak sa náš kolektív 
vydal na spiatočnú cestu domov. Po 
ceste sme sa zastavili ešte v známom 
alpskom stredisku Chamonix v blízkos-
ti Mont  Blancu. Očarila nás všetkých 
prekrásna príroda. V diaľke sa vypína-
la panoráma so zasneženými kopca-
mi a v doline svietilo krásne slniečko. 
Bolo príjemne teplo, všade plno zelene 
a rozkvitnutých kvetov. 

V nedeľu poobede sme konečne doces-
tovali domov plní nádherných dojmov, 
zážitkov, ale i poriadne unavení. 

Poznatky, ktoré som tam získala si nech-
cem nechať len pre seba, ale budem 
sa ich snažiť využívať v mojej pedago-
gickej praxi a podľa možnosti zaradiť 
i do vyučovania.

Mgr. Zdenka Lacková

Zasaď strom... 

Stromy sú pľúcami Zeme. Potrebujeme 
ich k nášmu životu neustále. Je dôleži-
té, aby sme sa o ne starali a poznali ich. 
V mesiaci apríl nám prišli porozprávať 
– ale hlavne ich vysadiť – o listnatých 
a ihličnatých stromoch lesníci z Rajec-
kých Teplíc . V akcii „vysadiť pri každej 
škole stromčeky“ sa žiaci 1. - 4. ročníka 
zúčastnili výsadby stromov: dub, buk, 
jedľa, borovica a smrek. Naši najmladší 
žiaci si vzali nad stromčekmi patronát 
a už teraz sa chodia pozerať ako pekne 
rastú....

Mgr. Mária Baďurová

Výlet učiteľov – Pieni-
ny a Tatry

Voľný dník pred prvým májom sme 
sa my, zamestnanci škôl, s našimi prí-
buznými rozhodli stráviť v národných 
parkoch Pieniny a Vysoké Tatry. Za 
jeden deň sa toho veľa nestihne, ale 
aj napriek tomu máme úžasné zážit-
ky - zo splavu na pltiach po Dunajci 
s pohľadom na Pieniny s atraktívnym 
reliéfom skalných stien, vežičiek a 
bradiel rozmanitého tvaru; z návštevy 
starobylého kartuziánskeho, neskôr 
kamaldulského kláštora s novosprí-
stupneným zreštaurovaným kostolom, 
ale aj z prechádzky okolo Štrbského 
Plesa v Tatrách.

V tento deň sme sa mohli spolu 
zasmiať, porozprávať, povzbudiť a 
obohatiť. Tešíme sa na ďalšie spoločné 
zážitky.

ZS
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Moje prvé sväté 
prijímanie 
A nastal ten dlho očakávaný deň – deň 
prvého svätého prijímania. Dvadsia-
teho mája naši tretiaci prvýkrát pri-
jali Pána Ježiša. Všetci sa veľmi tešili 
a tento deň prežívali naozaj intenzívne, 
o čom svedčia aj tieto ich dojmy a po-
strehy, o ktoré sa s vami chcú podeliť.

Keď sme sa chystali 

na 1.sv.prijímanie, 

chodili sme každú 

stredu na nácviky. 

V piatok sme boli 

prvýkrát na svätej 

spovedi a potom 

bola generálka. 

Konečne v nedeľu 

20.5. 07 prišiel ten 

dlho očakávaný 

deň. Vstali sme ráno 

o šiestej a išli sme ku 

kaderníčke. Stretla 

som sa tam s Bet-

kou a Jankou. Keď 

sme sa vrátili, zača-

la som sa obliekať 

do krásnych snehobielych šiat. Potom 

sme už konečne mohli ísť do kostola. 

Tam nás rodičia zoradili a spolu s pá-

nom dekanom sme vošli do krásne 

vyzdobeného kostola za sprievodu 

kapely. Začala sa svätá omša. Ja som 

čítala prosbu o tom, aby sme v kni-

hách našli len správne ponaučenia. 

Svätá omša sa mi veľmi páčila. Všetci 

sme radostne spievali a prijali Ježiš-

ka do svojich srdiečok. Po svätej omši 

sme mali občerstvenie v Pastoračnom 

centre. Každý z nás dostal na pamiat-

ku aj knihu. 

Po tejto slávnosti sme sa rozišli domov 

so svojimi príbuznými. Doma sme pri 

slávnostnom obede mali uprostred 

stola bielu ružu a všetkým sme roz-

delili chlieb, ktorý sme si priniesli zo 

svätej omše. Na tento krásny deň nik-

dy nezabudnem. 

Paťka 

Keď som vstala, nesmierne som sa 

tešila, kedy už príjmem Pána Ježiša 

po prvýkrát. Rodičia všetko 

chystali. Starký a starká va-

rili. Krstná mama pomáha-

la. Potom sme šli spolu do 

kostola. Keď sme vchádzali 

do kostola, bola som veľmi 

šťastná. Nesmierne a netr-

pezlivo som čakala, kedy to 

už bude. A konečne nastala 

tá chvíľa, keď sme prijímali 

Pána Ježiša. Ďakovala som 

rodičom, krstným rodičom 

a starým rodičom. Podostá-

vala som veľmi veľa dar-

čekov, ale najviac som sa 

tešila z toho, že som prijala 

Pána Ježiša.

Dominika

Mal som radosť, že som mal Pána 

Ježiša.

Mal som radosť, že som  dostal mobil.

Mal som radosť, že som dostal hodin-

ky, knihu, kolu...

Mal som radosť, že som dostal tortu.

Mal som radosť po prvej svätej spove-

di.

Rodičia mi povedali, aby som bol dob-

rý, lebo mám v sebe Pána Ježiša.

Samo
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lo intímne osvetlenie...

A tak si pobehali po tej našej školičke, 
zaspievali nejaké tie piesne, narobili 
neporiadok a hluk, ale aspoň na chvíľu 
vypli pred stresujúcim akademickým 
týždňom.

Ani sa nenazdali a už je po všetkom. To 
najťažšie ich asi iba čaká, tak im držme 
palce, nech robia dobré meno kade 
chodia a nech sa nestratia. Ale to mys-
lím naozaj nehrozí.

eMBečka, 7.G

Prednes poézie 
a prózy
V utorok 15. 5. 2007, sa niekoľkí naši 
žiaci a študenti zúčastnili na súťaži v 
recitácii duchovnej poézie a prózy, 
ktorá sa koná na počesť nášho rodáka 
A. Škrábika.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

1. kategória – žiaci 1 - 4. roč. ZŠ

2. kategória – žiaci 5 - 9. roč. ZŠ + gym-
názium

V každej kategórii bola hodnotená 
poézia a próza osobitne. Z našich 
študentov získala 2. miesto v 2. kategó-
rii v recitácii poézie Júlia Giablová zo 7. 
G. A tí, ktorí sa neumiestnili, sú bohatší 
o nové skúsenosti a zážitky. 

Mgr. Miriama Uričová

Biblická olympiáda 
Trojčlenné družstvo súťažiace v biblic-
kej olympiáde v obsadení Majky zo 4. 
G, Magdy a Zuzky z 3. G má nové zážit-
ky! S radosťou čítajte:

„Celoslovenské kolo Biblickej olym-
piády, na ktoré sme sa s naším tímom 

prebojovali, sa konalo až na druhom 
konci republiky – v Herľanoch. Preto 
sme si museli večer nastaviť budíky 
na tretiu hodinu rannú, aby sme chytili 
rýchlik do Košíc. Keď sme potom ces-
tovali autobusom z Košíc do Herľan, 
kde sa súťaž konala, zistili sme strašnú 
pravdu. Zabudli nám povedať, že k sú-
ťaženiu potrebujeme i scénku. Ale nás 
to nezlomilo a rozhodli sme sa zainp-
rovizovať. Použili sme ako dobové kos-
týmy všetko, čo sa v okolí našlo. 

V prvý deň nášho „výletu“ sme ob-

divovali krásu Košíc. Bolo úžasné 

poprechádzať sa krásnymi ulicami 

a námestiami, obdivovať chrámy a bu-

dovy. Odvšadiaľ tam dýchala história. 

Prehliadka s výkladom bola zaujímavá, 

aj keď nám išlo najmä o to, aby sme utí-

šili svoj smäd v strašnej horúčave. Ko-

nečne sme sa napili a prezreli si budo-

vu Košického apoštolského exarchátu, 

kde nás privítal vladyka Milan Chau-

tur. Po prehliadke sme išli na sv. omšu 

do gréckokatolíckeho Chrámu  Naro-
denia Presvätej Bohorodičky, ktorá 
bola veľmi zaujímavá a pekná. Deň 
sme zakončili besedou, pri ktorej sme 
sa aspoň trocha spoznali.

Druhý deň bol už súťažný. Všetkých 

osem družstiev /rímskokatolíci aj gréc-

kokatolíci/ sme si nervózne posadali k 

našim stolom. Začalo sa súťažiť. Po veľ-

mi náročnom boji sme si dali obed, po 

ktorom nám predseda poroty oznámil, 

že bude rozstrel. Hrali sme o bronz. 

Prvý rozstrel bol nerozhodný, a tak sa 

musel opakovať. Ten druhý sme, žiaľ, 

prehrali, ale štvrté miesto na Sloven-

sku nás neskutočne potešilo.“ 

Mária Brodňanová, 4. G

Zaznamenali sme

jedenásta

Matematický duch 
na GAŠ a ZCŠ 

Všetko, čo robíme navyše, nás oboha-

cuje, napĺňa a dvíha vyššie, dáva rásť a 

povzbudzuje.

V tomto školskom roku sme sa na obi-

dvoch školách zapojili do viacerých 

matematických súťaží:

MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA

Riešili ju študenti sekundy, najúspeš-

nejšou v školskom kole bola Veronika 

Jánošíková, ktorá sa zúčastnila 11. aprí-

la 2007 okresného kola a umiestnila sa 

na 5. mieste.

PIKOMAT

Do tejto súťaže sa zapojil na niekoľ-

ko kôl Lukáš Klucho z 5. B a na celú 

súťaž študent sekundy Andrej Liška, 

no a tento sa umiestnil vo svojej kate-

górii na 11. mieste z celého Slovenska. 

Prijal pozvanie zúčastniť sa sústredenia 

v Zázrivej v dňoch 18. – 23. júna 2007. 

PYTAGORIÁDA

Do školského kola sa zapojilo viace-

ro študentov, najlepšími boli Monika 

Biela z prímy, Andrej Liška zo sekundy 

a Michal Paulíny z tercie. Monika a Mi-

chal nás reprezentovali 27. marca 2007 

na okresnom kole Pytagoriády.

Na ZCŠ to boli taktiež viacerí žiaci, na-

júspešnejšou bola Simona Sýkorová 

z 5. A, stala sa úspešnou riešiteľkou 

okresného kola a úspešnou riešiteľ-

kou školského kola bola i Katarína 

Úradníková z 8. A.

MATEMATICKÝ  KLOKAN

Do tejto súťaže sa 22. marca 2007 

zapojilo 40 žiakov a študentov. Viacerí 

z riešiteľov sa zaradili medzi 20 % naj-

lepších zo Slovenska. Boli nimi Lukáš 

Babula, Andrej Očko, Ambróz Hájnik 

(príma), Andrej Liška, Mária Lednic-

ká (sekunda), Michal Betinský, Mo-

nika Majerčíková (tercia), Magdaléna 

Pažická (7. A), Katarína Slyšková (6.A), 

Martin Lednický (8. A). Účastníci 

dostali diplomy. 

Mgr. Zuzana Stanková

 

Návšteva Rádia Lu-
men v Banskej Bystrici

Ráno 7. mája 2007, 7.50. Namiesto 

toho, aby sme sa pobrali so svojich 

tried, nasadli sme do pristaveného 

autobusu. Štyridsaťtri žiakov a štu-

dentov a dvaja pedagógovia. Smer 

našej cesty bol jasný: jediné kresťan-

ské radio na Slovensku - Rádio Lu-

men v Banskej Bystrici. 

Hoci počasie nevyzeralo ideálne, za 

“horou”- Kľakom, nás čakalo slnieč-

ko, ktoré nás hrialo až do nášho ná-

vratu. Pred Banskou Bystricou sme 
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odbočili a zastavili sa na chvíľu na 

starobylom pútnickom mieste Sta-

rých Horách. Neobišli sme ani Badín, 

v ktorom študujú bohoslovci bansko-

bystrickej diecézy za kňazov. Semi-

nár sme si dôkladne prezreli –  kapl-

nku s krásnou mozaikou, izbu, v 

ktorej odpočíval pápež Ján Pavol II., 

telocvičňu, posilňovňu, aulu…

Po návšteve Badína sme zamierili 

rovno do centra Banskej Bystrice. 

Prešli sme sa krásnym historickým 

centrom, niektorí sme sa pokochali 

nádherným výhľadom zo šikmej Ho-

dinovej veže.
Záver nášho pobytu sme strávili 
v Rádiu Lumen (RL), ktoré bolo 
naším hlavným cieľom. Prívítal nás 
ducovný správca RL, moderátor a 
redaktor vdp. Peter Holbička, ktorý 
pre nás slúžil aj svätú omšu. Po nej 
nasledovala exkurzia po priestoroch 
RL. Videli sme nahrávacie a vysiela-
cie štúdiá, rôzne oddelenia (marke-
tingové, hudobné…), porozprávali 
sme sa s redaktorkami, moderátor-
kami. Stretli sme sa aj s pánom ria-
diteľom J. Spuchľákom, ktorému 
sme prisľúbili modlitbovú podporu 
pracovníkom RL.
Popoludní sme opustili Rádio 
Lumen, urobili zopár záberov v 
parku pri pamätníku SNP, posada-
li si do autobusu. Niektorým síce 
cesta domov dala poriadne zabrať, 
našťastie nás však pán vodič bezpeč-
ne doviezol. Rozšírili sme si pozna-
nie o nové miesta, duchovne sa po-
vzbudili a mimoriadne nás tešilo, že 
sme na druhý deň nemuseli vstávať 

do školy, lebo bol štátny sviatok…

Mgr. Peter Zafka

Beseda 
so sestrou Laurou 

Nie každý deň máme šancu zažiť atmo-
sféru Manily, vidieť obrovské smetiská, 
počuť smiech domorodých detí či pre-
mýšľať nad časom... Na stretnutí 7. mája 
2007 v Pastoračnom centre s misionár-
kou sestrou Laurou sme toto všetko 
prežili. Pomedzi riadky a vypovedané 
slová sme mohli vnímať i toto...

Uvedomiť si, že je Niekto nad nami, 
že nás sprevádza a chráni, tak to je to, 
s čím prichádzajú misionári do vzdia-
lených krajín a prinášajú posolstvo 
radosti a pokoja v skrytosti a pokore, 
s tichou modlitbičkou v srdciach..., byť 
darom pre druhých si vyžaduje celého 
človeka, celé jeho myslenie i dýcha-
nie..., hľadajme v sebe tichý hlas, ktorý 
nás volá, aby sme sa stávali misionár-
mi, poslami pokoja a lásky práve tam, 
kde sme, v našich rodinách, triedach... 

Ďakujeme za tento vzácny čas...

ZS

Priateľ s veľkým „P“

„Priateľ je príbuzný, ktorého si vybe-
rieš sám“ (Deschamps). No niekedy 
nemáme na príbuzných šťastie. Je však 
Jeden, ktorého si môžeš vybrať bez 
obáv.

Streda, 9. máj. V našej škole sme priví-
tali Priateľa. Od januára putuje po Slo-
vensku Ikona priateľstva. Cez ňu pri-
chádza Priateľ Ježiš do farností, rodín, 
škôl, nemocníc, domovov dôchod-
cov, všade tam, kde žijú ľudia, túžiaci 
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po jeho blízkosti. V kaplnke sme slávili 
liturgiu Eucharistie a potom sme v nie-
ktorých triedach i v zborovni spoloč-
ne uvažovali nad tajomstvom Božieho 
a nášho priateľstva.  

Ikona je zvláštnym druhom obrazu, 
ktorý sa snaží pomocou farieb, tvarov 
a symbolov zapísať niektoré z tajom-
stiev našej viery. Tá naša hovorí o vzťa-
hu, ktorý nám Kristus ponúka, hovorí 
o priateľstve Boha a človeka. 

Originál ikony pochádza z Egypta, 
zo šiesteho storočia a nesie názov Kris-
tus a Menas. Menas bol cisárskym voja-
kom, no keď sa stal kresťanom, Kristo-
vým priateľom, utiahol sa na púšť ako 
pustovník. Na ikone vidíme Krista, kto-
rý drží Menasa za rameno. Je to silné 
gesto, ktoré hovorí o priateľstve, pod-
pore i ochrane. Menas sa môže spo-
ľahnúť na toho, kto je po jeho boku. 
Vie to, preto pravou rukou ukazuje na 
Ježiša.

Priatelia majú spoločný cieľ, kráča-
jú tým istým smerom presne ako 
na našej ikone. Pretože priateľstvo je 
niečo dynamické. Je cestou. Aj túto 
myšlienku nám chcel odovzdať iko-
nopisec. Možno práve preto majú obe 
postavy oblečený plášť pútnika. Je-
žiš chce každého človeka sprevádzať 
na jeho ceste za šťastím. Aj Teba.

Jožko Možiešik

ROZLÚČKA S „8. G“ A 
VECI S TÝM SPOLOČNÉ 
Ako všetci dobre vieme, naša najstar-
šia oktáva sa nám po vcelku úspešnej 
skúške dospelosti - maturite rozletela 
do sveta. Ale tomuto všetkému, aj sa-
motnej maturite predchádzal akade-
mický týždeň a s ním spojená rozlúčka 
8. G s nami všetkými.

Urobiť im rozlúčku príjemnou a vtip-
nou sa rozhodla septima. Deň pred 
rozlúčkou sme zamakali na ich triede, 
ktorá sa švihom čarovného prútika 
za jedno poobedie zmenila na malé 
provizórne mini kasíno. Kto to videl, 
vie, o čom hovorím. Nápad vyzdobiť 

triedu bol veľmi spontánny a schválil 
sa okamžite po tom, ako sme sa od ne-
menovaných zdrojov dozvedeli, že naj-
starší študenti na škole trávia viac času 
pri „hazardných hrách“ ako účasťou 
na hodinách :).

Dali sa šikovné hlavy dokopy a vzniklo 
celkom vydarené dielko. Určite sa cíti-
li veľmi dobre medzi tisíckami kariet, 
žetónov a hlavne falošných peňazí :). 
Nechýbal biliard, ruleta, dostihy, inves-
tor, jackpot, jukebox, hrací automat, 
neodmysliteľný bar a pri dverách vy-
hadzovač. Správnu atmosféru dotvára-
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