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„Múdri sú tí ľudia, ktorí sa dokážu radovať z maličkostí.“ 
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Milí žiaci, študenti, rodičia, 
učitelia, zamestnanci, pria-
telia školy!

 A je tu február. Najkratší mesiac v ro-
ku.  Pre Tatiany, Eriky, Veroniky, Ga-
biky,  Matejov, či iných oslávencov  je 
to mesiac i najkrajší. Dlhým a škaredým 
sa možno zdá tým, čo nemajú radi sneh, 
zimu, či meškanie autobusov. A čo žiaci? 
Ako sa na február pozerajú oni? Pre väč-
šinu  z nich je to jeden  z najlepších me-
siacov školského roka,  veď ktorý mesiac 
sa začína a často aj končí prázdninami? 
Február. 
 Február znamená i prelom v školskom 
roku. Skončil sa prvý polrok, každý po-
zná výsledky svojej práce, niekto sa teší  
z úspechu, iný sa teší menej a sľubuje 
sebe i svojim rodičom, že budúci polrok 
bude lepší.  
 Aký budeš druhý polrok školského roku 
2012/13? Pre deviatakov a maturantov  
určite náročný, veď ich čakajú dôležité 
životné skúšky a ešte dôležitejšie rozhod-
nutie o tom, kam nasmerujú svoje budúce 
životné kroky. Ale naši prváci si povedia, 
že to najťažšie už majú za sebou. Školu už 
poznajú, našli si kamarátov, len tých pís-
men by mohlo byť menej, aby sa ich skôr 
naučili čítať a písať. 
A čo je nové v našom časopise?  Naši 
prispievatelia nám pripomenú posledné 
dva mesiace života  školy – od imatriku-
lácií až po lyžiarsky výcvik. Deje sa aj vo 
vašej triede niečo zaujímavé, niečo, s čím 

sa chcete podeliť s ostatnými, podarí sa 
vám pekný záber, výkres, báseň, hádanka, 
či sudoku?  Dajte nám vedieť a budete aj 
vy vytvárať náš časopis. Mnohí z vás sa 
osmelili po prvýkrát  a ide im to výborne 
(viď Jankin a Monikin článok).
Všetkým držím palce do druhého polro-
ka.

Mgr.Mária Kelemenová                                                                                          
PS: A ešte odkaz maturantom: „V júni 
1983 sa počas druhej cesty do svojej vlasti 
bl. Ján Pavol II. často stretal s mládežou. 
Keď ďakoval za dary, ktoré dostal, povedal 
s úsmevom: „Zvlášť ďakujem maturantom, 
pred ktorými stojí vysoký prah. Ja sám 
neviem, ako som ho preskočil.“  (z knihy 
Úsmev Jána Pavla II.)
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Mgr. Katarína Janeková
  
Určite ste si všimli, že v od nového kalen-
dárneho roka sa na chodbách našej školy 
nestretávame s pani profesorkou Katkou 
Janekovou. Odišla na materskú dovolenku. 
Ale sme stihli urobiť s ňou rozhovor.

1. Pani profesorka, ako hodnotíte roky 
prežité s nami, teda s vašou triedou 
- kvintou?

Keďže som bola vašou 
triednou od prímy, strávili 
sme spolu takmer 4 a pol 
roka. Myslím si, že toto 
tínedžerské obdobie bolo 
jednoduchšie a krajšie 
ako to, čo vás ešte čaká. 
Prišli ste z 1. stupňa 
ako vystrašené deti plné 
očakávaní, postupne ste sa 
spoznali a oťukali. Vždy 
som sa snažila byť vašou 
„bútľavou vŕbou“, nezau-
jato riešiť konflikty medzi 
vami a pomôcť vám 
s každodennými prob-
lémami. Povzbudzovala som vás v učení 
a nerada som odovzdávala rôzne pokarha-
nia a „horšie“ vysvedčenia. Trápilo ma, ak 
ste si ubližovali a navzájom sa ohovárali. 
S odstupom času si uvedomujem, že sme 
prežili veľmi veľa pekných chvíľ.

2. Boli ste s nami spokojná?

Vo všeobecnosti môžem povedať, že na 
miskách váhy prevažovala spokojnosť nad 
určitou nespokojnosťou – tá sa prejavovala 
skôr v niektorých konkrétnych situáciách, 
alebo u konkrétnych jedincov. Tie neprí-
jemné skúsenosti však zatláčam do zadných 
priečinkov svojej pamäte, aby som spomí-
nala len na tie pekné a príjemné.

3. Plánujete sa k nám ešte vrátiť?
 
Nemôžem jednoznačne 
odpovedať na túto otáz-
ku, pretože nik nevidí 
svoju budúcnosť. Určite 
však viem, že sa plánu-
jem vrátiť do školy ako 
takej, pretože povolanie 
učiteľky ma baví. A kto 
vie, možno v septime 
alebo oktáve, keď budete 
takmer dospelí, vás opäť 
trochu potrápim s anglic-
kým jazykom. 

4. Máte nejaký pekný 
zážitok s nami, na kto-
rý rada spomínate?

Spomenula som, že sme prežili veľa pek-
ných chvíľ – či už na školských výletoch, 
branných  cvičeniach, duchovných obno-
vách, alebo v bežné školské dni. Najradšej 
však spomínam na oslavu Dňa matiek  - 
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- v príme alebo sekunde, kedy ste si nacvičili 
krásny program, prichystali kostýmy, pohos-
tenie a prítomným mamám ste doslova vy-
razili dych. Nejednej stekala slzička šťastia 
a hrdosti po tvári.

5. Aké bolo pre Vás obdobie Vášho teho-
tenstva? Brali na vás žiaci väčší ohľad?

Zo zdravotného hľadiska som sa cítila vý-
borne – až na tie kilogramy, ktoré neúprosne 
pribúdali (horšie by však bolo, keby nepribú-
dali ). Keď žiaci pochopili, že nepriberám 
len tak, začali byť asi aj trošku ohľaduplnej-
ší, niektorí mi viac pomáhali s odnášaním 
pomôcok – najmä s CD-prehrávačom. Mňa 
by však viac tešila zmena ich správania a prí-
stupu k povinnostiam, pretože niekedy som 
na hodinách viac riešila problémy so správa-
ním a motiváciou ako problémy s učením sa 
cudzieho jazyka.

6. Bude vám vaša kvinta chýbať?

Už prvé dni po vianočných prázdninách som 
pocítila určité „prázdno“, ktoré však onedlho 
zaplní nový prírastok do našej rodiny. Teším 
sa na tieto nové radosti i starosti, avšak ne-
prejde deň, keď si nepomyslím na svoju už 
bývalú triedu. Vždy som vás brala ako svo-
je druhé deti a v budúcnosti určite nezabud-
nem na chvíle prežité s vami. Do budúcnosti 
želám aj ostatným učiteľom a novej triednej 
profesorke veľa síl a trpezlivosti pri práci 
s vami.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme príjemný 
oddych pri bábätku.

Mariana Straňanková  a zvyšok kvinty

Imatrikulácie
  V piatok 16. novembra sa v našej škole ko-
nali imatrikulácie, ktoré pre kvintu pripra-
vovali žiaci septimy. Hlavnou témou  imatri-
kulácií bola párty. Žiaci kvinty museli plniť 
rôzne, mnohokrát aj zábavné úlohy aby sa 
za odmenu dostali na párty. Medzi úlohami 
sme mohli vidieť skvelé herecké a tanečné 
výkony septimánov.  Po úspešnom splnení 
všetkých úloh bola kvinte odovzdaná imat-
rikulačná listina, po čom nasledovala už 
spomínaná párty, na ktorú neboli pozvaní 
iba žiaci kvinty a septimy ale samozrejme 
aj všetci, ktorí sa len prišli na imatrikulácie 
pozrieť.  
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Duchovné akcie

Mikuláš v našej škole 
Mikuláš v sekunde Mikulášske odpoludnie
  My – trieda sekunda – každý rok na Miku-
láša pripravujeme program. Tento rok 2012  
sme sa dohodli na tom, že budeme ako deti 
v škôlke. Mikuláš bol Filip Brodňan, anjel 
Simonka Zacková, škriatok Danko Gardian 
a čertisko Sima Kluchová. Každý učiteľ, čo 
mal s nami vo štvrtok hodinu, dostal miku-
lášsky balíček. Prebiehalo to takto: deti sa 
hrali s hračkami, započuli zvuk zvončeka 
a utekali k dverám. Vo dverách už stál Mi-
kuláš s pomocníkmi. Všetci chceli dostať 
balíček, ale museli niečo predviesť. Najskôr 
Matej Hudák, Michal Dávidík a Janko Pe-
kara recitovali básničky. Po nich tancovali 
baby Elena Mazáková a Veronika Kospero-
vá. Svoje nadanie na spev predviedli Evka 
Klučková, Veja Čáková, Anetka Podstráska 
a do spevu hrala na gitare Miška Chupáňová. 
Nakoniec sa predviedlo divadlo o Popoluš-
ke. Popoluškou som bola ja, mojím princom 
Filip Svetlošák, macochu hrala Veronika 
Závadská a Doru Natálka Škorová. Mikulá-
šovi sa všetko páčilo a rozdal nám balíčky. 
 Tento deň bol veľmi zábavný a dú-
fam, že sa to zopakuje aj na budúci rok 
2013.

     
                  

Betka Dolníková, sekunda

  Mikulášske odpoludnie na Námestí v Raj-
ci otvorili naše dievčatá z folklórneho krúž-
ku krátkym vystúpením. Popri veselej mi-
kulášskej piesni odzneli i známe vianočné 
koledy, ktoré ešte viac umocnili predvia-
nočnú atmosféru, nechýbali ani básničky, 
tie predniesli naše dve „najmladšie“, ktoré 
vzali na seba rolu anjelov, spev obohatili 
i dve flauty a akordeón. Dievčatá boli od-
menené vďačným potleskom a mikulášsky-
mi balíčkami. Ďakujeme Mestskému kul-
túrnemu stredisku Rajec za milé pozvanie.  
 
                                    Mgr. Mária Vanáková 
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Trnava a Červený kameň
Nadišiel dlho očakávaný 21.december. 
Slniečko pekne svietilo a my sme sa po šty-
roch hodinách krvopotného učenia vybrali 
užasným objednaným autobusom do veľmi 
vzdialenej  Trnavy. Cesta bola vcelku prí-
jemná, ale zároveň aj veľmi dlhá a únav-
ná. Po nekonečne dlhej a psychicky dosť 
náročnej ceste klimatizovaným autobusom 
sme dorazili do Trnavy. Za Bernolákovou 
bránou sme čakali na nášho sprievodcu. 
Dobre, on čakal na nás. Vyzeral, že o Tr-
nave toho vie veľa, len bola veľká škoda, 
že jeho volume dosahovalo dĺžku približne 
2-3 metre. Chvíľku sme stáli na mieste 
a potom sme išli ku Kostolu Jána Krstiteľa. 
Náš sprievodca, ktorý mal mimochodom 
celkom dobré vlasy, nám o tomto kosto-
le rozprával. Samozrejme, všetci sme sa 
snažili ho počúvať. Keď sme si ho poobe-
zerali (ten kostol), vyšli sme von a zase 
sme kráčali po trnavských uliciach smerom 
ku Kostolu sv. Mikuláša, v ktorom mal náš 
úžasný pán kaplán Paľko Gera svätú omšu. 

Po omši, čo netrvala moc dlho, sme mali 
rozchod. Niektorí ľudia si obzerali stánky, 
niektorí išli WC a úžasní ľudia z KVINTY 
sa išli poprechádzať po krásnej Trnave. 
Dobre, robím si srandu, chceli sme ísť do 
kebabu, no nakoniec sme  išli na pizzu, kto-
rú sme si, ako inak, dali robiť asi 20 minút 
pred odchodom nášho autobusu. Dotrepali 
sme sa s pizzou k autobusu a na rade bol 
ďalší bod programu. Prehliadka hradu. 
Hrad Červený kameň vyzeral zvonku cel-
kom dobre. Mali sme sprievodcu, ktorého 
už, samozrejme, bolo počuť a ten rozprával 
a rozprával. Vedel toho skutočne dosť veľa.  
Na hrade bolo strašne veľa izieb s pekným 
nábytkom.  
Po prehliadke hradu sme sa presunuli do 
pivnice, ktorá bola veľká, ale ešte väčší bol 
ten netopier, ktorého sa niektorí ľudkovia 
báli
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Po prehliadke hradu a podzemných pries-
torov sme sa vybrali ku autobusu. Bola 
už tma a dosť sa šmýkalo, takže nikoho 
neprekvapilo, keď sa niekto vysypal na 
zem. Po nebezpečnej ceste, čo viedla k náš-
mu autobusu, sme sa usadili a všetci plní 
očakávania sme čakali príchod KONCA 
SVETA. No tak dobre, koniec sveta som 
očakávala iba ja. Nakoniec sa nič nestalo, 
akurát od 17-tej hodiny do 6-tej hodiny 
rána bola tma. Nič nezvyčajné. Ani som sa 
nenazdala a boli sme v Rajci pri Kostole sv. 
Ladislava. Ani neviem, ako som sa dotre-
pala domov, a už vôbec netuším, prečo som 
spala v obývačke na gauči, no jedno viem 
veľmi dobre: VÝLET BOL PERFEKTNÝ  
A PLNÝ NOVÝCH ZÁŽITKOV. Ďakujem 
všetkým, ktorí tam boli, pretože bez nich 
by . to nebolo ono. 

Jana Slaboňová, kvinta

Etické Sympózium v Nitre
 Už konečne prišiel ten deň, 16. no-
vembra. Deň kedy sme sa mali vydať na Es-
tetické sympózium. Ja s mojimi spolužiak-
mi - Martinom Sojkom, Filipom Albertom, 
Pavlom Kostolným a Matúšom Stehlíkom a 
samozrejme s pani zástupkyňou Kelemeno-
vou sme ráno po deviatej hodine nastúpili 
do autobusu.
  Cesta pre nás ubehla ako voda, 
keďže každý z nás mal plný „arzenál“ vti-
pov a zábavných hádaniek, ktorými sme 
sa zabávali až kým sme neprišli do Nitry. 
Vystúpili sme a s batožinou sme sa pobrali 
nájsť Gymnázium Cyrila a Metoda. Pani zá-
stupkyňa Kelemenová Nitru dobre poznala a 
tak nám niečo porozprávala takmer o každej 
budove, okolo ktorej sme šli :) Ani sme sa 
nenazdali a boli sme tam. Vošli sme dovnút-

ra a tam sme sa zapísali. Dali nám aj zau-
jímavé propagačné materiály - pero v tvare 
tuby a magnetku s logom: „žiť či prežiť.“ 
Potom sme vybehli po schodoch a ubytovali 
sme sa na svojej izbe - bolo tam asi 20 pos-
telí. My sme si samozrejme vybrali 5 postelí 
vedľa seba :) Onedlho začal 1. blok s náz-
vom Multimediálna generácia. Rozprával 
nám o nej pán Kováčik (generálny tajomník 
biskupov) - ako si život bez rádia, mobilov, 
počítačov a televízie nevieme predstaviť. 
Veľmi múdro a dobre prednášal - nebola to 
kopa slov bez začiatku a konca - ale malo 
to pointu a aj hlavu aj pätu. Po prednáške 
nasledovala diskusia, ktorá trvala dlhšie ako 
prednáška :) Medzi nami kolovali košíky s 
papierikmi a ceruzkami - napísali ste otázku, 
na ktorú vám následne pán Kováčik odpo-
vedal. Žiadna otázka ho nezaskočila, aj keď 
boli rôzneho typu. 
 Po ukončení diskusie nasledovala 
večera. A chvíľu po večery sme mali pred-
nášku číslo 2 - Komunita Cenacolo. Musím 
povedať, že táto prednáška ma zaujala naj-
viac. Prišli „ku nám“ dvaja chalani/muži 
- Ivan a Maroš a veľmi dopodrobna nám 
rozprávali ako komunita vznikla, o sestre 
Elvíre, o tom ako vyzerá ich ranný program/
rituál. Komunita Cenacolo (60 domov po 
celom svete) sa venuje narkomanom a po-
máha im zbaviť sa závislostí. Všetci, ktorý 
sú tam, tam sú dobrovoľne - môžu kedykoľ-
vek odísť. Najprv sestra Elvíra (zakladateľ-
ka komunity) dovolila, aby tam jeden chalan 
mohol byť max 3 roky. No keď niektorí mali 
odísť (ako napr. aj Maroš) nechceli. Pove-
dali, že im tam je dobre - že tam sa zbavili 
závislostí a tak tam Maroš je už 10 rokov :) 
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Hovorili o rannom rituále: „Tak stávame 
ráno okolo 5 a máme rannú adoráciu potom 
sa ideme naraňajkovať a potom sa pomod-
líme jeden ruženec (všetky štyri) a potom 
ideme pracovať. A aby sa chalani mohli na-
raňajkovať, musí niekto z nich vstať o pól 
piatej, aby tie raňajky pripravil. A aby ten, 
ktorý vstane, mal z čoho tie raňajky urobiť 
musí niektorý z nich vstať o 4 a ísť nadojiť 
kravu. Mlieko je pre nich niečo, bez čoho 
si nedokážu deň predstaviť.“ A hovorili i 
o mnoho zaujímavých veciach, ktoré keby 
som všetky mal napísať... bolo by to nadlho 
:). Po prednáške, ako inak, nasledovala dis-
kusia - prebiehala rovnako s košíkmi. A po 
skončení 2. diskusie sme sa pobrali do izieb. 
Naša izba bola asi len 20 krokov od nádher-
ného chrámu, v ktorom sa ten večer slúžila 
svätá omša a po nej bola veľmi pekná adorá-
cia až do pól noci. Na izbe sme boli s veľmi 
zaujímavými ľuďmi - 3 boli z východného 
Slovenska (medzi nimi aj Matej a Jakub, z 
ktorými sme zažili neskutočnú zábavu. Nás 
chválili, že spisovne rozprávame, no a keď 
sa oni začali hádať po východniarsky... boli 
sme v kolenách), ďalej tam boli 3 zo Zla-
tých Moraviec a jeden chalan z ... neviem 
z kadiaľ :) 
 Nasledujúce ráno sme vstali a šli 
sme na raňajky. A po nich 3. a posledný 
blok s názvom Cena života. Tam sa hovorilo 
o eutanázii, potratoch, umelom oplodnení a 
trestoch smrti. V žiadnom prípadne neodpo-
rúčal potrat... radšej nech žena dieťa donosí 
a dá ho na adopciu. A po 3. prednáške nasle-
dovala... zase diskusia :) Tiež tam bolo po-
vedané veľa pravdivých a zaujímavých vecí, 
ktoré by som prial počuť každému. A tak 
sme sa dopracovali ku obedu a po ňom ná-
sledný odchod. Neradi sme sa lúčili s členmi 
našej izby... hlavne s Matejom a Jakubom :) 
No čo... život ide ďalej. V ten deň sme sa 

vysťahovali a pobrali sme sa pomíňať vrec-
kové (hlavne jedlo). Následne sme nastúpili 
do autobusu a vyrazili sme domov.
 Keď to tak zhrniem... dozvedeli 
sme sa tu kvantum cenných informácií. Prial 
by som každému, aby tu mohol byť a po-
čuť to čo som počul ja. Bolo to neskutočné 
a zároveň veľmi poučné, pretože tu o tom 
rozprávali ľudia, ktorí sa tomu rozumeli a 
nemôžem povedať, že by som sa na estetic-
kom sympóziu v Nitre nudil. Veľmi ma to 
obohatilo a som rád, že som tu mohol byť... 
nikdy na to nezabudnem. A ďakujem všet-
kým , ktorí mi tento „výlet“ skrášlili :) :) :)

Ľubomír Kosper, sexta
„Na Nitre ma najviac oslovilo priateľské 
prostredie, 
dobré kuchárky, ktoré celom dobre varili a 
páčili sa mi všetky prednášky, 
no najmä ľudia z komunity Cenacolo.“
Matúš Stehlík
„Najviac sa mi páčila 2. prednáška - bolo to 
o komunite Cenacolo, ktorá sa stará o nar-
komanov a pomáha im zbaviť sa závislosti 
na drogách.“
Martin Sojka

„Mne osobne sa páčila najviac 2. prednáš-
ka. Jedlo bolo celkom dobré a keď skromné, 
ale chutné. Som rád, že som mohol stretnúť 
Mateja a Jakuba - zasmiali sme sa.“
Filip Albert
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Lyžiarsky výcvik
V dňoch 14. – 18. 1. 2013 sme sa my, 
žiaci a študenti tercie, kvinty a 7. ročníka 
Katolíckej spojenej školy, zúčastnili 
lyžiarskeho a snowboardového výcviku 
v Park snow Donovaly.
Ubytovali sme sa v Penzióne Zornička, 
ktorý sa stal našim dočasným domovom.
Každý deň sme usilovne lyžovali a snažili 
sme sa zlepšiť vlastnú techniku. Niektorí 
v stredisku Donovaly - Záhradište, tí lepší 
na Novej holi (tu boli trate náročnejšie).  
Po príchode do penziónu sme mali 
voľno, ktoré sa nám učitelia snažili 
vyplniť. Pozerali sme videá lyžiarov 
a snowboardistov, ktorí predvádzali 
také kúsky, že pri niektorých sme radšej 
zatvárali oči. Mali sme možnosť hrať 
kalčeto, biliard, karty, pingpong alebo sa 
korčuľovať na blízkom klzisku.
Každý deň sme končili spoločnou večernou 
modlitbou, dvakrát sme sa zúčastnili na sv. 

omši, ktorú slúžil p. kaplán Paľko. 
Pre každého z nás účasť na tomto 
lyžiarskom výcviku bola úžasným 
zážitkom, na ktorý budeme ešte dlho 
spomínať.



Zaznamenali sme

desiata

 
       
   

Dňa 12. 12. 2012 o 8:00 h sme vyrazili do 
Kysuckého Nového Mesta do hvezdárne. 
Išli sme: 5.B, 5.A,4.A a 4.B.   
    Cesta trvala asi 1 hodinu. Autobus nás 
vysadil blízko pri cieli. Pár minút sme išli 
pešo. Keď sme tam došli, pracovníčka nám 
porozprávala a ukázala všeličo o vesmíre, 
o hviezdach a o rôznych planétach. Potom 
išli všetci štvrtáci hore k ďalekohľadu a my 
piataci sme  ostali dole.  Pustili nám Shreka 
v 3D.  Potom sme sa vymenili a išli sme 
k ďalekohľadom. Bola tam veľká zima. 
Mali sme ale veľkú smolu, lebo sme sa do 
nich nemohli pozrieť, pretože nesvietilo 
slnko. Pracovníčka nám vyzradila, že 
niektorí ľudia, keď vidia súhvezdie býka,    
myslia si, že je to malý voz. Ale to nie je 
pravda. Je to súhvezdie býka a v strede je 
taká hviezdička,  keď  sa na ňu pozrieme 
poľovníckym ďalekohľadom, uvidíme 
Venušu. Potom sme išli dole, kde predávali 
suveníry. Tam sme pomíňali skoro všetky 
naše eurá. Po nákupe sme sa vybrali na 
cestu domov. Cesta ubehla rýchlo najmä 
preto, že sme mali také krásne zážitky, čo 
sme ani nečakali.

 

  Monika Brodňanová, 5.B 
Zber papiera

  Ako každý rok, aj tento naša škola 
usporiadala zber papiera. Aj naša trieda 
Tercia sa zúčastnila tejto akcie. Odkedy 
sme sa stretli na gymnáziu, spolupracujeme 
a zber papiera sme vyhrali už tretíkrát 
po sebe. V týchto našich úspechoch nám 
pomáha aj naša pani triedna. Každý rok 
sme ako odmenu dostali 20€ a keďže je 

nás len 12, na konci školského roka sme 
už mali našetrené dosť, a tak sme sa všetci 
spolu vybrali na pizzu.
V zbere papiera sa nám darí aj v súťaži 
o najlepšieho zberateľa. Minulý rok sa 
ním stala naša spolužiačka Beáta Stanková 
a tento rok sa víťazom stal „náš“ Mikuláš 
Hromada.
Už teraz sa tešíme na ďalší zber a veríme, 
že v ňom opäť uspejeme.

Anna Škubová a Lenka Špániková, tercia

Hvezdáreň v Kysuckom 
Novom Meste

Predvianočné tvorenia s predš-
kolákmi
    Máme za sebou veľmi milé a príjemné dopo-
ludnie, štvrtok 29. 11. 2012, kedy sme sa opäť 
po Šarkaniáde stretli v Pastoračnom centre. 
Privítali sme medzi nami predškolákov z Ma-
terských škôl z Mudrochovej a Obrancov mieru 
v Rajci, z MŠ v Ďurčinej a z MŠ vo Veľkej 
Čiernej.Spoločne sme tvorili priam umelecké 
diela. Deti si vlastnoručne vyskúšali vyvaľkať 
cesto, ykrajovali medovníčky a po upečení si 
ich aj prekrásne vyzdobili. Taktiež vyrábali via-
nočné ozdoby na stromček - vianočné gule z nití 
, žiariace svietniky a samozrejme nechýbala 
maska Mikuláša. Všetkých zachvátilo tvorivé 
nadšenie a radosť. Deti mali možnosť pood-
haliť aj tajomstvo výroby vianočných oblátok, 
ktoré im po upečení veľmi chutili. Pozorne 
sledovali i liatie olova do vody, zvyk , ktorý sa 
robil na Ondreja. Olovo sa vo vode sformovalo 
a vytvorilo nejaký tvar a deti sa snažili hádať, 
čo im pripomína.Príjemné prostredie dotvá-
rali aj žiačky Katolíckej spojenej školy, ktoré 
spevom v ľudových krojoch navodili atmosféru 
blížiaceho sa Adventu a Vianoc. Na záver treba 
len dodať, že sme prežili príjemný deň plný 
zážitkov, tvorivých činností a tešíme sa na 
podobné stretnutia i nabudúce.  
 
                                           Mgr. Jana Barteková



Zaznamenali sme

jedenásta

Otec biskup oceňoval štu-
dentov
Dňa 20. novembra  sa naša škola zúčastnila 
slávnostného ocenenia najlepších študentov 
katolíckych stredných škôl Žilinskej die-
cézy v tomto školskom roku. Podujatie sa 
uskutočnilo v Čadci na Pedagogickej a so-
ciálnej akadémii sv. Márie Goretti. Za našu 
školu bol ocenený žiak Marek Foltán z trie-
dy oktáva. Pred slávnostným ocenením bola 
svätá omša, ktorú celebroval otec biskup 
Tomáš Galis. Ďalej nasledoval pútavý prog-
ram prezentovaný domácimi študentami a 
spoločný obed, na ktorom boli predstavení 
všetci ocenení, ich rodičia, učitelia a riadi-
telia škôl. Táto spoločná akcia bola svedec-
tvom a výpoveďou nielen o intelektuálnych 
schopnostiach, ale hlavne o duchovnom a 
ľudskom rozmere ocenených.
                                                               MK



  Ako to už býva, všetko má svoj začiatok 
a koniec. Na začiatku tohto roka začala celá 
trieda bilancovať a spomínať a všetci sme 
sa zhodli na tom, že je to akoby včera, čo 
sme si prvýkrát sadli do našej  prvej triedy 
(vystriedali sme ich tri) na prvom medzi-
poschodí.  Postupne sme sa prebojovali  cez 
7 levelov až do toho ôsmeho(aj keď so  stra-
tou troch životov) a nakoniec sme sa ocit-
li na konci chodby na druhom poschodí. A 
teraz sme už veľkí maturanti, so všetkým, 
čo k tomu patrí. A tou najkrajšou vecou, čo 
nás v tomto ročníku čakala, bola práve  naša 
stužková  .slávnosť.
Taká stužková, to nie je len tak. Bolo potreb-
né všetko naplánovať, zorganizovať, vybaviť 
a nacvičiť. Bol to náš prvý krôčik k dospe-
losti, veď celá organizácia bola len a len na 
nás a ako povedal náš pán triedny profesor, 
stužková, to je taká malá svadba (neviem, 
čo si predstavuje pod pojmom „malá“, no na 
stužkovej nás bolo spolu 125). Keď už bolo 
všetko zorganizované, naplánované a viac 
či menej nacvičené, mohla sa naša veľká 
noc začať. Ohúrení svojimi out-fitmi sme sa 
v piatok 23. novembra 2012, zišli pred kato-
líckym kostolom v Rajci pripravení na svä-
tú omšu. Po nej sa celé pozvané osadenstvo 
presunulo do kultúrneho domu, kde na nás 
čakala vyzdobená sála a noc plná nezabud-
nuteľných a krásnych zážitkov.
 Všetko sme začali najdlhšie nacvičovanou 
časťou nášho programu – nástupom. Vypo-
čuli sme si príhovory, pri ktorých neostalo 
ani jedno oko suché a nasledovalo samot-
né stužkovanie, po ňom si všetci pripili na 
nás  a my sme si zaspievali Gaudeamus 

igitur. V programe, ktorý uvádzala Majka 
S. s Lukášom, nám naše dve mažoretky, 
Maťka a Veronika J., predviedli so svo-
jou tanečnou skupinou to, čomu sa už dlhé 
roky venujú. Mali sme pripravené však aj 
iné tance – Slepačí, Gangnam style či ba-
let. A práve chlapci si svojimi zosynchro-
nizovanými a ladnými pohybmi za zvuku 
Labutieho jazera právom zaslúžili najväč-
šie ovácie. Samozrejme, že v našej triede 
nie núdza ani o herecké talenty, a tak sa 
naša stabilná herecká dvojica Janči a Lu-
káš predviedli ako učiteľ a žiak na hodi-
ne dejepisu, či Andrej v telefonickej hre,  
Miloš s Veronikou M. pri vešaní bielizne, 
alebo smädná skupinka pri pohári vody. 
Program s tombolou sme ukončili tieňo-
vým divadlom, po ktorom sme tancovali 
až do polnočného súdu. Keď sme zistili, 
čo o nás triedny vie, resp. nevie, prišli na 
rad očakávané častušky a preberanie tor-
tičiek. Potom ako sme si pripili z jednej 
čaše a neskôr pozbierali jej čriepky, ostá-
valo si už len spoločne zaspievať, že sa 
nám navždy zachová v pamäti naša stuž-
ková a zabávať sa až do rána...

                                                                
                                                                

 Mária Lednická, oktáva

Zaznamenali sme

dvanásta

Stužková



Zaznamenali sme

trinásta



zaznamenali sme

štrnásta

Expert geniality show
Dňa 5. 12. 2012 sa niektorí študenti 7.-9. 

Ročníka CZŠ a 2.- 7. ročníka gymnázia 
stretli v jedálni, každý si sadol za jeden 

stôl. Dozor (Mgr. Andrea Joneková, Pa-
edDr. Ľubica Hoskovcová) nám rozdal tes-
ty, povedali nám nejaké informácie o súťa-
ži. Mohli sme si vybrať 2 okruhy spomedzi 
týchto súťažných okruhov - Tajomstvá prí-
rody, Svetobežník, Do you speak English, 

Spoločnosť kedysi a dnes... a začali sme pí-
sať. Trvalo nám to 60 minút, tzn. na každý 
okruh sme mali 30 min. Skončili sme  a 9. 
januára sa dozvieme každý svoj výsledok.

Juraj Koleda, Sexta 

Expedičná kamera

v V dňoch 22. a 23. novembra 2012 sa žia-
ci našej školy zúčastnili filmového festivalu 
o dobrodružstve, divokej prírode, extrém-
nych športoch a zážitkoch s názvom Expe-
dičná kamera. Festival organizovalo Mest-
ské kultúrne stredisko v Rajci. Pozreli sme 
si tri filmy: 
Gadali Cowboys – film o českých kajaká-
roch na nórskych riekach.
Obeta Ganéšovi – film ocenený ako najlep-
ší horolezecký film o partii horolezcov a ich 
zdolaní skaly Ganesh. Súčasne sme sa do-
zvedeli veľa zaujímavostí o živote v Indii.
Vo vlčej koži po stopách Džingischána – 
film o mladom Austrálčanovi, ktorý sa roz-
hodol na konskom chrbte prejsť z Mongol-
ska do Maďarska a cestou spoznávať život 
nomádov. Film bol ocenený na MHFF ako 
najlepší cestopisný film. Tento film nás za-
ujal najviac.  

Divadlo v anglickom jazyku 

4. december sa niesol v znamení kultúry a 
upevňovania jazykových zručností. Naši žia-
ci a študenti sa zúčastnili divadelného pred-
stavenia v anglickom jazyku. Mladší žiaci 
sa potešili predstaveniu „John and Mary“ 
- moderné spracovanie klasickej rozprávky 
O Jankovi a Marienke. Naši skúsenejší žiaci 
videli príbeh človeka, ktorý v jednej chvíli 
prišiel o všetko pod názvom „Peter Black“. 
Obe predstavenia boli spracované v súčas-
nom duchu, prešpikované vtipnými dialógmi 
a skvelými výkonmi mladých hercov. Popri 
tom si žiaci vhodnou formou zopakovali frek-
ventované frázy a základné gramatické javy. 
Už dnes sa tešíme na ďalšiu ponu-
ku Divadelného centra v Martine. 
 
                               MVDr. Zuzana Kotríková



zaznamenali sme

pätnásta

Prezentácia Filozofickej fa-
kulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku
Prečo ísť na vysokú školu? Práve touto 
otázkou Mgr. Gabriela Martišková uviedla 
prezentáciu Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, na ktorej aj sama 
vyštudovala. Naše odpovede boli spočiatku 
neisté, ale nakoniec sme spolu dali dohro-
mady zopár dôvodov. Vďaka svojej vlastnej 
skúsenosti nám Mgr. Martišková vysvetlila, 
prečo študovať spoločenské a humanitné 
vedy a prečo práve na FF KU. Ako sama 
povedala, Ružomberok bol pre ňu záchrana, 
keby sa nedostala na inú univerzitu. Pôvod-
ne chcela študovať aj iný odbor. Ružombe-
rok mal byť pre ňu iba akousi prestupnou 
zastávkou na jeden rok. Ale človek mieni, 
Pán Boh mení a jej sa na Katolíckej univer-
zite tak zapáčilo, že ostala a momentálne 
je  Mgr. a pokračuje v doktorandskom štú-
diu. 
Mgr. Martišková nám predstavila nielen fa-
kultu, ale aj celú univerzitu, či mesto Ružom-
berok so všetkým, čo nám môže ponúknuť. 
Svoju prezentáciu obohatila súťažou o USB 
kľúče. Všetci sme dostali propagačné mate-
riály a nakoniec prišiel rad aj na naše zveda-
vé otázky ohľadom prijímacieho konania. 
Celá akcia sa uskutočnila v rámci projektu 
akademickej spolupráce medzi našou školou 
a Katolíckou univerzitou v Ružomberku.

Mária Lednická, oktáva

Dozvedeli sme sa na 
hodinách
Nikotín je chemický prvok.
Delegát – človek, ktorý sa zaoberá nejakou 
vecou.
Zygota – druh mučenia človeka.
Zygota – ročné obdobie.
Nikotín je druh marihuany.
Delegát – človek, ktorý ide za niakou vecou, 
ktorú od niekoho dostal.
Kukučín bol súčasný slovenský spisovateľ.
Tajovského starootcovský cyklus tvoria po-
viedky – Do kúpeľa, Do vane... (Do kúpeľa, 
Do konca, Žliebky...)
Medzi interpunkčné znamienka patrí troj-
bodka.
Dobrý čuch má pesi.
Krv prebieha iba niekde.
Vtákom do krídel vyrastajú kosti.
Zatvorená cievna sústava znamená, že krv 
ide cez cievy do okola. 
Vtáky majú sliznatý žalúdok (svalnatý).
 Zákon odrazu sa rovná zákonu dorazu
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