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Milí študenti, po vy-
hodnotení anketových 
lístkov zvíťazilo logo, 
na ktoré sa práve po-
zeráte. Jeho autorkou 
je študentka septimy 
Katka Betinská, kto-
rá nám ho aj stručne 
predstavila.
Tvoríme jedno veľké 
spoločenstvo, v kto-
rom je každý jeden 
človek dôležitý. Žije-
me tu medzi ľuďmi 
s rôznymi povaha-
mi, rôznymi darmi a 
schopnosťami. Už od 
stvorenia sveta na zemi nie sú dve rovnaké osoby. Nikto nie 
je, nebol a ani nebude ako Ty. Preto aj človiečik na logu je zvý-
raznený a je viditeľný aj napriek veľkému množstvu ľudí oko-
lo neho. Je originálny a jedinečný. Tento časopis je pre nás 
všetkých, teda práve aj pre Teba. Tak prosím nezabúdaj, že si 
jedinečný, že aj Ty tu na zemi máš svoje poslanie a aj v tomto 
spoločenstve si dôležitý práve Ty.



druhá

Editorial
lairotidE

Milí čitatelia!

Do nového školského roka sme všetci vhupli rovnými nohami. Po čase oddychu 
sme doslova hodení do každodenného stresu, práce a plnenia najrôznejších po-
žiadaviek a plánov. Začiatok nového 
školského roka znamená zmenu nie-
len pre žiakov a študentov, ale aj pre 
učiteľov, vychovávateľov a určite aj pre 
rodičov. Do nášho pracovného kolek-
tívu pribudlo pár nových tvárí a mien. 
Nových kolegov medzi nami srdeč-
ne vítam a dúfam, že sa nám bude 
všetkým spolu dobre pracovať. Nie-
koľko kolegýň nastúpilo na materskú 
dovolenku a ja by som im aj touto ces-
tou rád  poprial čo najmenej starostí 
s detičkami a čo najviac radosti pri ich 
úlohe matky. Vítam tiež medzi nami 
nových žiačikov – prváčikov, nové 
deti v piatych triedach, ktoré k nám 
prišli z okolitých dedín a malých štu-
dentov, ktorí nastúpili do prímy.  Do 
zvyšných  pracovných mesiacov nám 
všetkým  prajem veľa trpezlivosti, sily, 
dobrej nálady a vôle na zvládnutie 
všetkého, čo nás čaká.
A ako iste viete, minulý školský rok vyšlo nulté číslo školského časopisu. S oba-
vami, ale aj nádejou som sledoval, čo prinesie. Dnes držíte v rukách prvé a riad-
ne vydanie, ktoré je už spoločným dielom pedagógov, študentov, ale aj rodičov 
a rodinných príslušníkov – našich priaznivcov. Toto číslo už má svoj oficiálny 
názov, svoje logo, ale aj rubriky, z ponuky ktorých si môžete vybrať tú svoju. 
Verím, že články a príspevky vás zaujmú, pobavia a možno aj poučia. Všetkým, 
ktorí časopis pripravujú, prajem, aby ich neopúšťala chuť tvoriť, aby mali pri 
sebe správnych ľudí ochotných pomôcť a aby sa nedali znechutiť prípadnými 
neúspechmi. 

Ing. Ľubomír Krajčí, riaditeľ cirkevných škôl
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Interview
Interview

s pánom riaditeľom 
Ľubomírom Krajčím

Iste už všetci viete, že náš pán riaditeľ 
Ing. Ľubomír Krajčí pochádza zo žilin-
skej mestskej časti Bánová, ktorá leží 
neďaleko mesta Žilina. Aby sme sa do-
zvedeli niečo viac o jeho súkromí, ale 
aj o škole, v ktorej je riaditeľom, polo-
žili sme mu niekoľko zaujímavých otá-
zok.

Mohli by sme začať 
takou jednoduchuč-
kou otázočkou - aký 
bol Váš detský sen?

Môj detský sen? Chcel 
som byť zubným leká-
rom a potom som mal 
takú veľkú túžbu, stať 
sa kameramanom. Čiže 
tieto dve oblasti, aj keď 
to veľmi spolu nesúvi-
sí, tak to ma najviac pri-
ťahovalo. 
Aké sú Vaše záľuby a čo rád robíte 
vo voľnom čase, ak nejaký máte?
Voľný čas, keď chcem sa nájde. Veľa sa 
venujem rodine a tiež máme radi v ro-
dine turistiku
Máte aj nejaké obľúbené turistické 
miesto, kde chodíte najradšej?
Moje obľúbené miesto je vlastne viac 
menej Kunerad a Rajecké Teplice. 

Ako vyzerá Váš bežný pracovný 
deň?

Bežný pracovný deň? Ráno zaveziem 
obidve dcéry do školy – jednu do Bá-
novej a druhú do Žiliny, teda ak sa to 
už dá rátať  do pracovného dňa. Po prí-
chode do práce riešim rôzne problé-
my školy, to znamená všetko, čo príde. 
Každý deň prináša niečo nové, nikdy 
to nie je to stereotyp. 

Je Vaša práca veľmi náročná? Zdalo 
sa Vám že už niekedy nevládzete?

Náročná ani nie, skôr vy-
čerpávajúca z hľadiska 
toho, že niekedy príde  
viac tej práce, ktorá si vy-
žaduje sústredenosť. Ob-
čas za zatvorenými dve-
rami prebiehajú dôležité 
stretnutia a rokovania, ne-
vedomky však bývajú ru-
šené ľuďmi, ktorí potrebu-
jú vyriešiť nejaký problém 
alebo sa niečo spýtať. To 
mi odoberá dosť energie.

Všimli sme si, že Vám 
zostáva aj čas na vyučovanie žia-
kov. Aké predmety učíte?

Je toho málo, vlastne len informatika. 
Trošku mi odľahlo, pretože mi pomá-
ha aj kolega - pán profesor Lajčák a 
môžem sa viac venovať riadiacej čin-
nosti, pretože to nie je len o jednej, ale 
o dvoch školách a každá škola má oso-
bitné problémy.



štvrtá

Predstavovanie tried

Čo by ste chceli zmeniť na tejto 
škole?

Myslím si, že v prvom rade treba do-
tiahnuť vlastnícke vzťahy s touto budo-
vou. Toto je to najhlavnejšie, čo vlastne 
riešime už osem rokov pôsobenia na 
škole. Keď to bude doriešené, odpad-
ne mi tak 40% záťaže a budem sa môcť 
venovať kvalite výukového procesu. Je 
to veľká záťaž, ktorá zaťažuje rok čo 
rok a nie je stále doriešená, ale verím, 
že  už v  dohľadnej dobe, do pol roka, 
bude tento problém vyriešený.

Aké máte vzťahy s kolegami, pra-
cuje sa Vám s nimi dobre?

Myslím si, že kolektív zamestnancov 
je veľmi dobrý a problémy, ktoré sme 
spolu riešili sa nám so vzájomným po-
chopením podarilo zdolať. A nie je to 
len o nás, ako o zamestnancoch, ale 
ako tretieho tu ešte máme Pána Boha, 
vďaka ktorému sa snažíme všetci riešiť 
všetko tak, aby to bolo najlepšie, ako 
to vieme. Keby tu tento Duch nebol, 
tak by to bolo o komerčnom stave a 
konkurencii. Každý máme svoje posla-
nie, a to si musíme nejakým spôsobom 
uvedomiť. Každý vieme, na čo sme 
sem poslaný.

A na záver, čo by ste chceli odkázať 
žiakom do tohto školského roka?

V prvom rade zdravie, pokoj, veľa sily 
a chuti do učenia. To je asi to najhlav-
nejšie. A takisto toto odkazujem aj ko-
legom a všetkým tým, ktorí sú v našom 
spoločenstve.

Takto sme Vám chceli aspoň trošku 
priblížiť život nášho pána riaditeľa. 
Ďakujeme mu v mene všetkých za to, 
čo pre nás robí. 

Janka a Veron, 7. G

Keď už poznáme plány a záujmy p. 
riaditeľa, spoznajme aj tých, na kto-
rých nám najviac záleží – jej „oby-
vateľov“ – žiakov a študentov. Ako 
prví sami seba predstavia deviataci  
a prímani.

Trieda 9. A 

Malá, tichá (hlavne pri odpovedi) trie-
da 9.A, ktorú je počuť, ako väčšina pe-
dagógov tvrdí, až v zborovni, je vlastne 
15-členná skupina vytrvalých bojovní-
kov, ktorí sa už skoro deväť rokov sna-
žia o dobré výsledky v škole a svetový 
mier. Tie dobré výsledky sú vo väčšej 
menšine menšej väčšiny prípadov 
myslené doslovne (dobré = 3). Mizivé 
percento z našej triedy dokonca chodí 
na záujmové krúžky. Takže, čo sa týka 
vzdelania, sme na veľmi priemernej 
úrovni, ktorá je ale veľmi nadpriemer-
ná. Keďže väčšinu z nás tento rok čaká 
okrem birmovania aj monitorovanie a 
prijímacie skúšky, na čo sa všetci „te-
šíme“, je možné, že sa v učení mierne 
zlepšíme (dúfam). Ešteže postoj peda-
gógov k nám nie je úplne ľahostajný, 
hlavne našej triednej učiteľky Mgr. Ele-
ny Čerňanskej, ktorá nám vo všetkom 



piata

pomáha a ktorú máme všetci radi. 
Pomer žiakov v triede je 11:4, čiže 11 
chalanov a 4 dievčatá. Tých 11 chala-
nov dosiahlo úspech hlavne vo futba-
le o pohár riaditeľa školy – vysnívané 
(v zlých snoch) posledné miesto. Na-
priek tomu, že ako kolektív sme na 
tom niekedy divne, zažili sme toho 
veľa a musím uznať, že dobrého bolo  
omnoho viac.

A to je asi všetko o našej triede, mimo-
chodom, je nám tam zima (v malej trie-
de na 2. medziposchodí).

A asi by som mal zapísať ešte trochu 
miesta, tak skúsim v mene celej 9.A 
všetkých vypozdravovať.

Pozdravujem teda všetkých učiteľov, 
ktorí nás učia, ale i tých, ktorým sa 
nedostalo toľkej pocty, pána riaditeľa 
a jeho zástupkyne, bez ktorých by to 
tu nefungovalo, pána dekana a pánov 
kaplánov, ktorí žiakom pomáhajú pri 
duchovných obnovách a všetkých žia-
kov, ktorí nás poznajú, ale i tých, kto-
rých my veľmi nezaujímame.

Chcem tiež poďakovať našej triednej, 
pani učiteľke Čerňanskej, že má pri 
nás také pevné nervy.

Ďakujem.

Lukáš Kramoriš

Trieda 9. B 

Keď sme prvýkrát zavítali do tej-
to triedy, aj sme sa báli, ale sme 
sa aj tešili na nových spolužia-
kov, ktorí prišli z okolitých dedín. 
Od začiatku nás učitelia považovali 
za najhoršiu triedu. Naša triedna bola 
pani učiteľka Žideková. Každý rok 

sme mali v triednej knihe veľa zápisov. 
V siedmej triede nám už po polroku 
museli lepiť strany do klasáku. Až v ôs-
mej triede v druhom polroku išla naša 
triedna na materskú. Dostali sme novú 
triednu pani učiteľku Záňovú. Obidve 
učiteľky boli rovnako dobré. Každá 
bola v niečom iná, ale jedno mali rov-
naké. Nechceli nás zobrať na chatu. Od 
nového školského roka k nám 28 - mim 
pribudol nový triedny učiteľ, v poradí 
už tretí, Ing. Ivan Čelko, ktorý nás učí 
občiansku a chémiu. Zistili sme, že je 
v pohode a nie je taký drsný, ako sme 
mysleli. Tento prvý polrok musíme na 
sebe makať, ale potom to už bude PO-
HODA -  JAHODA. Dúfame, že nám to 
konečne vyjde a pôjdeme na chatu, 
pretože sme od 5.triedy neboli ani raz. 
Z našich školských výletov boli najlep-
šie výlety do hôr – na vodopád Skok 
(Tatry) a do Jánošíkových dier. MÁME 
RADI TURISTIKU! Naši učitelia v nás 
podporovali poznanie prírody. Boli 
sme postrachom školy. Každý vždy ho-
voril: „Ách, zasa idem do toho zverin-
ca!“ Vďaka našej bývalej triednej sme 
sa dokázali zlepšiť a už to nie je také 
hrozné. Aj posledné stránky v klasifi-
kačnom sú lepšie ako bývali. S našimi 
učiteľmi zažívame kopu srandy, ktorá 
utužuje kolektív. Sme športovo založe-

Predstavovanie tried



Predstavovanie tried 

šiesta

ná trieda a dvakrát sme vyhrali pohár 
riaditeľa školy vo futbale. Naši chalani 
sú jednoducho úžasní. Dúfame, že ten-
to ročník každý z nás úspešné dokon-
čí, pretože nás čaká náročný monitor 
a prijímacie skúšky na stredné školy. 
Tiež sa pripravujeme duchovne na 
sviatosť birmovania. Myslite na nás v 
modlitbách. Veľmi sa tešíme na rozlúč-
kový večierok, ako vyzvŕtame nášho 
triedneho. Budeme šťastní, že už bude-
me mať po skúškach, ale zároveň nám 
bude ľúto za našimi spoločne stráve-
nými piatimi rokmi, ktoré veľmi rých-
lo ubehli, veď len nedávno sme boli 
piataci, tí najmenší na škole. Táto škola 
nám dala základné informácie o tom, 
aké je to tam vonku a hádam sa v tom 
svete nestratíme. A môžete si byť istí, že 
vždy, keď si spomenieme na ZCŠ, za-
hreje nás pri SRDCI!!!

Spoločný výtvor 9. B (prepísal Ján Rybárik)

Trieda 1. G 
Nebol to len sen...

Človeku sa ani nechce prebudiť z tých 
krásnych prázdninových a dovolenko-
vých zážitkov, zo smiechu až k slzám a 
radosti, veď to boli naozaj naplno vy-
užité dni, a ešte k tomu ani vlastne ne-
viem, čo ma čaká! 

A tak som s takým malým napätím 
očakávala, ktorú triedu dostanem... Asi 
mi ani triedu nedajú, nechajú ma rok 
oddýchnuť si od triednictva... Aké to 
bude? Po kom zoberiem triedu? Však 
uvidíme... A je to tu...! Čierne na bie-
lom... Vytlačené z počítača – som tried-
nou prímy... Sklamanie? Nepokoj?... Ale 
čoby! Veľká a neskrývaná radosť i vďač-
nosť Pánovi, aj ja si od toho dňa mô-
žem povedať – NEBOL TO LEN SEN!

Tridsať nových, čakajúcich a veľmi vní-
mavých, milo i šibalsky žmurkajúcich 
detí, teda 16 chlapcov a 14 dievčat pri-
chádza do novej školy. Sú prváci, ale 
nie hocijakí! Nevidia školu prvýkrát, 
ale i tak prichádzajú s vnútorným na-
pätím prvákov - aké to bude, ako ich 
ostatní príjmu, ako ich budú spolužiaci 
vnímať?

Asi budem musieť rýchlo zalistovať v 
pamäti a vyloviť nejaké zoznamovačky, 
aby sme v prvý deň v školičke len tak 
sucho nesedeli. Vlastne toto bolo to 
najdôležitejšie, o čo mi hneď od začiat-
ku išlo – hovoriť spolu, dozvedieť sa 
čo najviac o druhých, povedať o sebe 
čo najviac, stať sa otvorenou knihou, v 
ktorej môžu druhí čítať. Len na spoloč-
ných hodinách sa to nedá, a my sme 
predsa túžili mať spoločné zážitky! A 
tak som prijala ponuku vytvárať spolo-
čenstvo triedy počas duchovnej obno-
vy v dedinke maľovaných domčekov 
obklopenej čarovnou prírodou.

Po týždni v škole sme v pondelkové 
poobedie... ale nech hovoria priami 
účastníci...

„Po vyučovaní sme sa zišli pri zastávke 
SAD. Nastúpili sme do autobusu, niekto-
rí išli autom. Keď sme konečne prišli do 



siedma

Čičmian, hneď nás nahnevala zatvore-
ná zmrzlina. Zložili sme si veci v dome, 
ktorý je zasvätený svätému Bystríkovi. 
Povykladali sme veci, ktoré pán kaplán 
Možiešik priviezol autom. Potom nám 
porozdeľovali izby, zobrali sme si veci 
do izieb, obliekli  periny a prezliekli 
sme sa do teplákov, starších tričiek a 
nové veci sme si odložili do skrine.

Hneď po „perinách“ nasledovalo stret-
nutie v spoločenskej miestnosti, rozde-
lili sme sa do skupiniek, v ktorých sme 
na malé srdiečka písali, za čo Bohu 
ďakujeme a potom sme ich nalepili 
na veľké srdce. Nasledovala svätá spo-
veď. Medzitým robili „maliari“ kruh, 
na ktorý písali GYMNÁZIUM ANDRE-
JA ŠKRÁBIKA – PRÍMA. A „speváčky“ 
nacvičovali piesne na svätú omšu. Svä-
tá omša bola veľmi pekná, aj sme mi-
ništrovali. Nasledovala večera a po nej 
spoločná aktivita o ježkoch a pichlia-
čoch. Potom sme mali „čiernu hodinku“, 
asi tak do štvrť na dvanásť a išli sme spať.

Ráno sme povstávali a naraňajkovali 
sme sa. Mali sme dobré raňajky aj večeru. 

Potom sme každý dostali jeden kúsok 
puzzle. Oblepili sme ho žltým papie-
rom, nalepili fotku, napísali meno a 
niečo o sebe. Poskladali sme  puzzle v 
tvare kruhu a do stredu sme dali srd-
ce poskladané z malých srdiečok. Aby 
to držalo pokope, dali sme okolo toho 
kruh, ktorý maľovali „maliari“. Na zá-
verečnej svätej omši sme ešte na lúče 
napísali dátum narodenia, prezývku 
a dôležitú udalosť zo života a vytvori-
li sme triedne slniečko. Naobedovali 
sme sa – mali sme dobrý obed – buch-
ty. Potom sme vyzliekli periny, zbalili 
sme sa a čakali na autobus. Keď koneč-
ne prišiel, nastúpili sme a odviezli sme 
sa domov.“

Lukáš,  Matej

„Tieto dva dni boli také, ako som si 
ich predstavovala. Plné lásky, radosti a 
smiechu. Teda aspoň ja som sa zasmia-
la. Dalo mi to nových kamarátov a zá-
žitok, na ktorý budem spomínať. Bola 
tam zábava, a to bez televízie, počíta-
ča a rádia. My sa vieme zabaviť vždy.  

Predstavovanie tried



Pozvánky

ôsma

Bolo super, okolo nás sa hemžilo veľa 
ľudí, ktorí nám spríjemňovali tieto 
dni.“

Miška

„Na duchovnej obnove sa mi veľmi 
páčilo, bolo tam veľa hier a príbehov. 
Spoznala som nových kamarátov a ka-
marátky, ale aj celú triedu. Aj triednu 
pani učiteľku. Naša trieda bola tiež s 
duchovnou obnovou spokojná. Jedi-
né, čo sa mi nepáčilo, bolo to, že nám 
zobrali kľúče od izieb.“

Marianka

No a mnohí iní písali i hovorili o tom, 
ako sa im páčili hry, vzájomné spo-
znávanie sa, čierna hodinka, kde sme 
sa všeličo dozvedeli o sebe navzájom 
(ale o tom ani muk, to sa odtiaľ nevy-
náša, lebo je to tajné); okolitá príroda 
a prostredie maľovaných domčekov, aj 
keď sme vonku neboli. 

Zážitky z duchovnej obnovy si nesieme v 
srdciach, spolu s nesmiernou vďačnosťou 
všetkým, ktorí nám obetovali svoj čas... Ak 
sa vám myšlienka spoločného tabla páči, 
môžete ho na vlastné oči vidieť v našej trie-
de. A takisto sa nebojte prijať ponuku ísť 
na duchovnú obnovu – stojí to za to!

Sen má v sebe šancu zmeniť okamihy 
okolo seba, neprežiť ich naprázdno. A tak 
smelo kráčame aj do tých ťažších chvíľ, 
snažíme sa prosiť o odpustenie, nachádzať 
cestu k sebe navzájom.

Učíme sa byť tu jeden pre druhého, otvá-
rať sa pre druhých, vnímať to, čo okolo 
mňa potrebuje spolužiak či spolužiačka. 
Nechceme sa uzatvárať, ale naopak – spo-
ločne chceme budovať spoločenstvo, kto-
ré nás spája, spoločenstvo PRÍMY.

Zuzana Stanková a jej prímani

Pozvánky 

Svätá omša

Pred dvetisíc rokmi vzal do svojich rúk 
chlieb a povedal: „Vezmite a jedzte.“ 
Potom vzal víno, vzdával vďaky a po-
vedal im: „Vezmite a pite.“ To nádher-
né tajomstvo žijúce dodnes.

Na svete je veľa hviezd, veľa spevákov, 
hercov, našich idolov, ktorí si užíva-
jú svoju chvíľkovú slávu. Lenže ako 
prídu, tak sa aj skôr či neskôr vytra-
tia. Ja však poznám ešte jednu veľkú 
hviezdu. Tou hviezdou je Kristus a za-
tiaľ sa v popredí drží viac ako dveti-
síc rokov, takže celkom slušný výkon, 
však? A zanechal nám niečo nádher-
né! Svätú omšu, pri ktorej sa premie-
ňa obyčajný chlieb a víno na Jeho telo 
a Jeho za nás preliatu krv. A každý deň 
nás pozýva k svojmu stolu. Ale pre-
čo to pozvanie neprijímame? Azda sa 
hanbíme? Jeden kňaz prirovnáva svätú 
omšu k hostine, na ktorej sú najlepšie 
jedlá na svete. No nezoberieš si? Je to 
na nás. Celá svätá omša je niečo veľmi 



Pozvánky

deviata

osobné. Tvoje osobné stretnutie s Bo-
hom, ani nie s kamarátom, ktorého si 
týždeň nevidel, ani s nikým iným. Len 
Ty a Boh. Koľkokrát si odpustil člove-
ku, ktorý Ťa nahneval? Boh Ti odpúšťa 
vždy. Len ukroj zo svojej pýchy, príď 
na svätú omšu, povedz Mu „Tu som, 
Pane“ a preži si to krásne neopísateľné 
tajomstvo svätej omše. Je to na Tebe. 
Skús to! Uvidíš, že Boh Ťa nesklame – 
aj každú stredu ráno o siedmej v škol-
skej kaplnke.

J.

Aki Gahuk

Tak v stredu, 4. októbra to všetko za-
čne. (A možno už začalo, podľa toho, 
kedy a či vôbec vyjde tento článok. A 
možno ani nezačalo, ale v tom prípade 
si ho neprečítate... :-)

Čo by to vlastne malo začať? Projekt 
Aki Gahuk. Aj keď „projekt“ je asi slovo 
príliš honosné... je to taký nápad.

Aki Gahuk bol mocným náčelníkom. 
Dlhé roky stál na čele svojho kmeňa. 
No tak, ako všetci ľudia, aj on zosta-
rol. Keď začína tento príbeh, Aki Ga-
huk má už tvár plnú vrások. Zošedi-
vel. K tomu sa pridala neistá chôdza. 
Aj ruky sa mu začali triasť.

Jeho synovia dávno dospeli, oženili 
sa. Veľmi sa o neho nestarali. Denne 
mu síce nosili niečo na zjedenie, ale 
boli to len zvyšky, čo im ostali na sto-
le. Boli roztrpčení, že len starol a nie a 
nie umrieť.

Aki Gahuk sa húževnato držal pri ži-
vote. Svoje dni prežíval na brehu rie-
ky, ležiac na širokom plochom kame-
ni. Premýšľal. A jeho ctihodná hlava 

sa pokyvkávala v záplave slnka. Chla-
divá voda mu pomáhala zabudnúť 
na bolesti a slabosť.

A čas ubiehal ďalej. Starec zostá-
val na brehu. Synovia za ním pre-
stali chodiť a vnúčatá, ktoré sa 
sem chodili hrávať pod košaté 
stromy, hádzali doňho kamene. 
Aki Gahuk im to nezazlieval. Telo mu 
stvrdlo, postupne znecitlivelo a pre-
mieňalo sa. Vrásky sa mu šúpali, po-
kožka tuhla a dostávala akýsi lesk. 
Ochrnuté ruky a nohy zosilnievali, 
obrastali svalmi a vracala sa im sila. 
Hlava sa mu od ležania na kameni 
sploštila. Oči od čakania a vyzerania 
detí div nevypadli z jamôk. Škrane sa 
mu rozšírili a zuby zahrotili.

Keď synovia videli, ako sa ich otec 
zmenil, pozvali ho, aby sa vrátil do-
mov. „Už je neskoro,“ povedal Aki Ga-
huk. „Keď som sa ako starec triasol, 
nemali ste so mnou zľutovanie. Teraz 
som už niekto iný. Už nepatrím do va-
šej rodiny. Budem bývať v rieke a moji 
potomkovia budú dravcami. Svojimi 
čeľusťami budú môcť rozdrviť ľudí a 
ja im dovolím, aby roztrhali vás, vaše 
deti a deti vašich detí.“

Tak sa Aki Gahuk, nemilovaný starec, 
obrnil, aby nemusel ďalej trpieť pre 
tvrdosť svojich detí. A preto, že ho ne-
považovali za človeka, stal sa divým 
zvieraťom. Tak sa zrodil krokodíl.“



Pozvánky

desiata

Hoci sme horlivými ochrancami prí-
rody, predsa primárnym cieľom tohto 
projektu je aspoň čiastočne znížiť po-
čet krokodílov v našom okolí. Nie tých, 
ktoré sa ako krokodíly vyliahli z vajíč-
ka, ale tých, ktorých takými urobili ľu-
dia. Či sa nám to podarí, neviem. No 
bohato postačí, ak dospejeme k roz-
hodnutiu nikdy nehádzať kamene do 
starých a chorých, aby sa aj z našich 
rodičov a starých rodičov raz nestali 
krokodíly.

Ako na to? Prvými odvážlivcami sú 
naši kvintáni (keby niekto nevedel, tak 
to je 5. G). V októbri strávia niektorí z 
nich každý týždeň dve - tri popolud-
nia v Domove vďaky. S našimi starký-
mi budú pripravovať pozdravy, rámiky 
na fotografie, plánujeme modlitbové 
stretnutie s obyvateľmi domova pri prí-
ležitosti dňa starých a chorých, spoloč-
nú svätú omšu..., ale hlavne budú naši 
študenti rúcať generačné bariéry a spo-
znávať, že starých ľudí sa nemusia báť.

„Tvrdosť starcov brúsi zuby mladíkom 
a tvrdosť mladíkov robí zo starcov kro-
kodílov!“  Aspoň tak nejako to tvrdí prí-
slovie z ostrova Borneo. Chceme sa to 
učiť. Držte nám palce, snáď sa nám to 
podarí!

Jozef Možiešik, kaplán

Imatrikulácie 2006

Veľká sláva v noblesnom štýle zvaná 
imatrikulácie sa tento rok udeje nieke-
dy v polovici novembra. Čo presne sa 
tým myslí?

S radosťou a nadšením bude trieda 7. 
G, ako inak, veľmi príjemne, vítať me-
dzi kruhmi „tých veľkých“ študentov 
našich milých kamarátov z 5. G. Tohto-
ročné imatrikulácie sa ponesú v du-
chu... Vy si myslíte, že vám to prezradí-
me? :-) V duchu vtipnom a humornom, 
čiže, nám, triede 7. G samozrejmom. 
Ak chcete zhliadnuť toto jedinečné 
predstavenie, na ktorom septimáni 
intenzívne pracujú, v pravý čas vám 
oznámime, kde a ako zoženiete vstu-
penky (do pozornosti dávame pred-
predaj – potom by už, pravdaže, ne-
museli byť.) A piataci nech sa neboja, 
7. G nie je krutá ani škodoradostná. Iba 
ak originálna a vskutku jedinečná! Sa-
mochvála smrdí, ale my máme veľa de-
zodorantov :-) 
Táto geniálna akcia bude prebiehať tra-
dične v telocvični našej školy. Po uni-
kátnom programe vás čaká uvoľnenie 
v podobe diskotéky, ktorá bude tiež 
určite super. Takže, dievčatá môžu už 
teraz začať premýšľať, čo na seba. Ver-
te tomu, že to tam bude vrieť a 7. G to 
roztočí aj s čerstvo poimatrikulovaný-
mi kvintánmi. Skutočne niet nad čím 
váhať, príďte sa pozrieť a presvedčiť na 
vlastné oči, že to bude jedno z najlep-
ších podujatí v histórii školy a kultúrny 
zážitok vás určite neminie.
Dosť bolo oslavných ovácií, superlatí-
vov a pochvál, veď uvidíte sami. Teší-
me sa na vás!!!

eMBečka



Pozvánky

jedenásta

Zber papiera

Máme pre vás správu, ktorú by ste za-
ručene nečakali :-)

Niekoľkoročná tradícia zberu papiera 
na našej škole sa opäť opakuje aj ten-
to rok. Práve pre-
to by nebolo na 
škodu, keby ste 
vo vopred vyhlá-
senom termíne 
priniesli nejaké to 
kilo (papiera, sa-
mozrejme). V kaž-
dom z nás drie-
me súťaživý duch 
– síce možno veľ-
mi hlboko, ale 
verím, že niekde 
predsa je. Pre 
zaťatých odpor-
cov podobných aktivít – zoberme si 
príklad z našich mladších žiačikov 
a ich oduševnenia pri zbere. A keď 
vás už nič iné nepresvedčí, pomôž-
me škole rozkvitať pár korunkami. 
Do zberania!

eMBečka

...navždy sa zachová 
v pamäti stužková....

Text tejto známej pesničky od Elánu 
spievajú maturanti snáď na každej 
stužkovej. To je jedna z príjemnej-
ších udalostí, ktoré tento rok našich 
maturantov čakajú. Aj keď je pomer-
ne ďaleko, všetci sa tešia, ale aj záro-
veň obávajú, ako to dopadne. Niek-

torí už majú dávno kúpené šaty 
a obleky, iným sa šijú, iní ešte len roz-
mýšľajú, ako bude ich „oblečko“ vyzerať.  
S programom sú na tom asi tak, ako 
väčšina maturantov – nijako. Budú 
ho pripravovať týždeň – dva predtým, 
nezáleží predsa, ako dlho bude skú-
šaný, ale aký bude kvalitný a vtipný. 
A ako všetci vieme, naši ôsmaci sú zá-
bavní a kreatívni, takže to bude na úrov-
ni :-). Stužková je vyventilovanie stresu 
a strachu v posledných mesiacoch tak 
často skloňovanej „skúšky dospelos-
ti.“ Ďalším zaujímavým bodom stuž-
kovej je ostužkovávanie. Stužka nie je 
znakom mladosti, ale pekným symbo-
lom ukončenia strednej školy a všetci 
maturanti by ju mali nosiť s radosťou 
a hrdosťou. Potom nasleduje neviaza-
ná zábava. Teda, nie až tak neviazaná, 
keďže niektorí majú zábrany tancovať 
pred rodičmi a profesormi. Ale neskôr 
je atmosféra uvoľnenejšia a budúci 
maturanti majú možnosť vidieť svojich 
„školských rodičov“ tak, ako ich už asi 
nikdy neuvidia. Odviazaných, vese-
lých a nie prísnych. Samozrejme, kaž-
dá stužková je iná, originálna aj s men-
šími trapasmi, ale to k tomu patrí. Na 
to nepríjemné sa aj tak zabudne a v pa-
mäti sa navždy zachová len to dobré. 
Takže, milí ôsmaci, prajeme Vám vyda-
renú stužkovú, aby ste na ňu ešte dlho 
– dlho spomínali. Dostužkovania!

Mirka Jánošíková, 7. G



Spod pokrievky

dvanásta

Športové okienko  
gymnázia 

Naša športová činnosť je zameraná 
predovšetkým na všestranný rozvoj 
žiakov, preto sa snažíme zapájať do 
rôznych súťaží, ktoré sú v rámci našich 
možností. K predchádzajúcim úspe-
chom, ktoré si myslím, že stoja zato, 
patrí vynikajúce umiestnenie vo vybíja-
nej dievčat a vo futbale chlapcov. Naše 
dievčatá, vlaňajšia 2.G, si vybojovali vo 
vybíjanej spomedzi šiestich účastní-
kov v regionálnej súťaži 2.miesto, za čo 
im patrí veľké poďakovanie. V marci sa 
nám rozbehol druhý ročník Coca-cola 
školský pohár vo futbale. Spomedzi 
826 škôl sa naši študenti prebojovali až 
medzi 52 najlepších škôl na Slovensku. 
Chýbal nám už iba krôčik šťastia, čo 
k futbalu patrí, a naši študenti by si vy-
bojovali účasť v celoslovenskom finá-
le v Bratislave. Chlapcom patrí taktiež 
veľká vďaka. Začal sa nový školský rok 
a i nová sezóna súťaží. Ostáva iba na 
nás samotných, ako sa s nimi popasu-
jeme. 

Mgr. Jaroslav Židek

Spod  
pokrievky 
 
Na nasledujúcich pár stranách si Vám 
dovoľujeme predstaviť našich učiteľov, 
načrtnúť plány na tento školský rok 
a nakuknúť pod školskú pokrievku.

Vedenie oboch škôl:

riaditeľ:Ing. Ľubomír Krajčí

zástupca riaditeľa: 

Mgr. Magdaléna Cúgová

Mgr. Darina Smiešková

Ing. Anna Hulínová

duchovné vedenie: 

Mgr. Vladimír Kutiš, dekan 

Mgr. Jozef Možiešik, kaplán

výchovný poradca pre ZCŠ: 

Ing. Mgr. Mária Betinská

výchovný poradca pre GAŠ: 

Ing. Zuzana Dávidíková

špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Kšiňanová

Časový rozvrh hodín a prestávok:
0. hod. 7.00  - 7.45 prestávka 5 min.

1. hod. 7.50 - 8.35 prestávka 10 min.

2. hod. 8.45 - 9.30 prestávka 15 min.

3. hod. 9.45 – 10.30 prestávka 10 min.

4. hod. 10.40 – 11.25 prestávka 10 min.

5. hod. 11.35 – 12.20 prestávka 10 min.

6. hod. 12.30 – 13.15 prestávka 30 min.

7. hod. 13.45 – 14.30 prestávka 5 min.

8. hod. 14.35 – 15.20 prestávka 5 min.

9. hod. 15.25 – 16.10



Spod pokrievky

trinásta

Základná cirkevná škola sv. Jána Vianneyho

Meno
Triedny 

učiteľ 
triede

Aprobácia

Mgr. Magdaléna Cúgová slovenský jazyk – dejepis

Mgr. Darina Smiešková slovenský jazyk – hudobná výchova

Mgr. Jana Kšiňanová, PhD. 1. A učiteľstvo 1. – 4. roč.

Mgr. Mária Rybáriková 1.B učiteľstvo 1. – 4. roč.

Mgr. Róbert Augustín 2. A učiteľstvo 1. – 4. roč.

Mgr. Eva Majerčíková 3. A učiteľstvo 1. – 4. roč..

Mgr. Marta Kučeríková 3. B učiteľstvo 1. – 4. roč..

Mgr. Mária Baďurová 4. A učiteľstvo 1. – 4. roč..

Mgr. Ján Mihalec 4. B učiteľstvo 1. – 4. roč..

Anna Veselovská 5. A slovenský jazyk - francúzsky jazyk

Ing. Mgr. Mária Betinská 5. B matematika - náboženská výchova

MVDr. Zuzana Kotríková 6. A anglický jazyk

Mgr. Vilma Sádecká 6. B matematika – fyzika

Mgr. Michal Hoskovec 7. A biológia – geografia

Mgr. Anna Veselá 8. A náboženská výchova

Mgr. Jana Barteková 8. B anglický jazyk, učiteľstvo 1. – 4. roč.

Mgr. Elena Čerňanská 9. A matematika – technická výchova

Ing. Ivan Čelko 9. B chémia

Mgr. Peter Zafka matematika – náboženská výchova

Mgr. Katarína Janeková anglický jazyk

Mgr. Zdenka Lacková fyzika – chémia

Mgr. Oľga Blunárová telesná výchova – ruský jazyk



Spod pokrievky

štrnásta

Gymnázium Andreja Škrábika

Meno
Triedny 

učiteľ 
triede

Aprobácia

Ing. Ľubomí Krajčí informatika - technická výchova

Ing. Anna Hulínová nemecký jazyk

Mgr. Zuzana Stanková 1. G matematika – náboženská výchova

Mgr. Jana Andiová 2. G
slovenský jazyk – náboženská 
výchova

Mgr. Monika Albertová 3. G nemecký jazyk

Mgr. Miriama Uričová 4. G slovenský jazyk – nemecký jazyk

Mgr. Marcela Pekárová 5. G matematika – náboženská výchova

Ing. Zuzana Dávidíková 6. G biológia 

Mgr. Martina Smiešková 7. G slovenský jazyk - dejepis

PhDr. Vlasta Drozdová 8. G anglický jazyk – nemecký jazyk

Mgr. Jana Hollá náuka o spoločnosti - anglický jazyk

Mgr. Jaroslav Židek telesná výchova – etická výchova

Ing. Juraj Lajčák informatika

Niektorí pedagógovia učia paralelne na oboch školách



Spod pokrievky

pätnásta

Žiaci a študenti dostali možnosť 
vybrať si z týchto krúžkov:

počítačový

astronomický

technický

turisticko-relaxačný

aerobic

krúžok riešiteľov

ochrany prírody a turistiky

športové hry

atletický

šikovné ruky

prechádzky Bibliou

angličtina pre 2. ročník

strelecký

kulturistický

futbalový

spoločenských tancov

Akcie a aktivity, ktoré sa tento škol-
ský rok uskutočnia:

október 2006: zájazd do Viedne

október 2006: účasť na súťaži študen-
tov katolíckych gymnázií

november 2006: stužková slávnosť 
maturantov

november 2006: imatrikulácie štu-
dentov 5. G

december 2006: mikulášska nádielka

február 2007: spoločenský večer ro-
dičov a učiteľov – školský ples

február 2007: fašiangy a karneval

marec 2007: externá časť a písomná 
forma internej časti maturitných skúšok

apríl 2007: generálna skúška externej 
časti a písomnej časti maturitných skú-
šok zo slovenského jazyka 

máj 2007: akademický týždeň matu-
rantov a ústna forma internej časti ma-
turitnej skúšky

jún 2007: MDD

jún 2007: prijímacie skúšky do prímy

jún 2007: rozlúčkový večierok devia-
tych tried

priebežne: duchovné obnovy, exkur-
zie, návštevy divadiel, výstav, výchov-
né koncerty, školské výlety

priebežne: výcvikové kurzy pre jed-
notlivé triedy: plavecký, lyžiarsky, bra-
necký

priebežne: účasť na vedomostných 
a športových súťažiach

každá streda: sv. omša o 7:00 hod.

Prázdniny

jesenné sa začínajú 2. 11. 2006, vyučo-
vanie sa začína 6. 11. 2006 

vianočné sa začínajú 23. 12. 2006, vy-
učovanie sa začína 3. 1. 2007 

polročné sú v piatok 2. 2. 2007

jarné sú od 26. 2. 2007 do 2. 3. 2007

veľkonočné sa začínajú 5. 4. 2007, vy-
učovanie sa začína 11. 4. 2007

letné sa začínajú 1. 7. 2007 a končia sa  
31. 8. 2007



šestnásta

Zábavná stránka

Zo školských lavíc

Vtipy

Poznáš nejakú barokovú pamiatku? 
Chrám sv. Petra v Rýne. 

Čo je konkordát?

Dohoda pápeža s podsvetím... 

(Dohoda pápeža a vlády štátu)

Kedy je maximálne 
sucho?
Keď strom beží 
za psom, aby ho 
ocikal...

Čo je m
axim

álna 

slušnosť?

Keď vodič autobusu 

uvoľní b
abičke m

iesto.

Zábavná stránka

Chceš sa presadiť?
Chcem.Tak si kúp kvetináč.

Prečo slimák nebeží?
Nemá rád, keď mu vejú 
vlasy.



Hry na jednu minútu – jednominútovky 
– hry na prestávku 

1. Vezmi si mincu. Dokážeš ju vyhodiť tak, aby aspoň 10-krát za minútu padla 
rovnaká strana?

2. Vezmi si nejakú učebnicu a vyhľadaj v nej dlhý článok. Nahlas z neho za 1 
minútu prečítaj čo najviac, ale tak, aby si nekomolil slová. Že je to jednoduché? 
Skús to teda odzadu!

3. Poskladaj zo špáradiel abecedu. Vezmi si iba 10 kúskov, nie celú škatuľku, 
a skladaj písmenká postupne, jeden po druhom. Priprav si hodiny, máš na to 1 
minútu a začni!

4. Za 1 minútu tvor vety zo slov, začínajúcich sa na písmená, z ktorých sa skladá 
tvoje meno. Ak sa napríklad voláš PAVOL, môžeš vytvoriť vetu: Povez antilope 
voľačo o levovi. Koľko viet vytvoríš?

5. Postavme si domček z kariet. Aký vysoký bude ten tvoj o 1 minútu? Po uplynu-
tí času spočítaj použité karty (domček musí ešte stáť). Môžeš stavať sám zároveň 
stavaj premyslene a s rozvahou.

6. Tvoj kamarát povie nejaké miesto alebo povolanie a ty musíš v priebehu 1 mi-
núty povedať všetko, čo ti v súvislosti s ním zíde na um.

7. Hľadáme slová. Povedz nejaké písmeno a tvoj kamarát napíše za 1 minútu čo 
najviac slov začínajúcich sa na toto písmeno. Potom povie písmeno kamarát a ty 
píšeš slová. Kto bude mať dlhší zoznam?

sedemnásta

Zábavná stránka



Kakuro
Mriežku je potrebné vyplnit číslicami 1 až 9 tak, aby sa ich súčet rovnal číslu uve-
denému v štvorčeku. Čísla v riadku ani v stĺpci sa nesmú opakovať.
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Matematický hlavolam

Do malých trojuholníkov postupne vpíšte čísla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tak, 
aby v každom zo štyroch veľkých trojuholníkov bol vnútorný súčet 50.

Zábavná stránka

osemnásta



Z mora prísloví

Labyrint

Veľa som sa naučil od svojich učiteľov, od 

svojich kolegov viac, od svojich žiakov ešte viac. 

(židovské príslovie)

Obidvaja - chudobný i kardinál končia 

rovnakým spôsobom. 

(španielske príslovie)

Ten, kto sa mi líška, je môj nepriateľ, kto ma 

karhá, je môj učiteľ. 

(čínske príslovie)

Zábavná stránka

devätnásta
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