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Mojimi očami
 
Vraj menil dejiny

podával ruky cudzím

usmial sa na ľudí bez viny

no venoval sa aj vinným

Kým dieťaťom ešte bol

huncút, lapaj malý

na starobu zoslabol

neposlúchali ho svaly

Žehnal rád zo srdca

keď na námestí zástup stál

nevzdal sa svojho stolca

ani keď s chorobou bojoval

Mladí boli jeho potešením

venoval im mnoho svätých 
slov

vravieval vždy, sú svetu  
istením

Ježiš stále zvoláva na lov

Matku veľmi vzácnu mal

jeho život chránila

„totus tuus“ vždy vravieval

jej meno je Mária

Nazval bratom lotra

čo život mu skoro vzal

na námestí Petra

kam tak rád chodieval

Za mladi turistom bol súcim

miloval slovenský kraj

pri potulkách zdravil sa 
idúcim

veril, že uvidí Raj

Svetom sa nalietal sťa koz-
monaut

všade kam vkročil zem po-
bozkal

cudzí nebol mu ani africký 
hlad

apoštolom lásky sa on stal

Pri spomienke na pápeža 
veľkého

nejedna slza kotúľa sa lí-
com

a v srdci stále živého

mnohí ho nosievajú s úctou

Báseň napísala Veron, 7.G.
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Editorial
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BUDE MIESTO PRE  
RADOSŤ?

Stojíme pred dverami najkrajších sviat-
kov v roku – zvlášť deťom sa zdá, že už 
majú položenú ruku na kľučke dverí, 
na ktorých je nápis Vianoce a dychtia 
nedočkavosťou, kedy sa tieto dvere 
otvoria. Aspoň takto nejako som sa na 
Vianoce tešil ja. Dnes je to trošku inak. 
Nie že by som sa 
na Vianoce už ne-
tešil, ale prežívam 
ich inak – nie tak 
bezstarostne. Via-
nočnú atmosfé-
ru radosti mi ke-
dysi robili rodičia, 
dnes sa žiada, aby 
som do nej vložil 
niečo aj ja. Aké 
budú Vianoce, bu-
dem z nich mať radosť, nebude mi ju 
kaliť neistá vyhliadka do budúcnosti, 
strach, zodpovednosť za rodinu, sta-
rosti? Bude miesto pre radosť? Veď Via-
noce sa predsa zvyknú nazývať sviat-
kami radosti! 

Keď som sadal ku stolu, aby som napí-
sal tieto riadky, čas sa už chystal odkro-
jiť prvé okamihy z adventu, z obdobia 
čakania na toho, ktorý mal radosť v sa-
mom centre svojho posolstva. Preto je 
jeho učenie evanjeliom – radostnou 

zvesťou, a preto Advent je tiež radost-
ným čakaním. No je možné radovať 
sa na povel? Len preto, lebo pohľad 
do kalendára hovorí, že prežívame 
Advent, že za ním prídu Vianoce a že 
všetko toto sú dni radosti?

 Ak budeme za radosť považovať dobrú 
náladu, tak určite odpovieme nie. Na-
šťastie radosť nie je len prchavá nálada, 
ale je to určitý spôsob nášho života vo 
svete, života o ktorom veríme, že nie 
je absurdným sledom náhod – i keď 

sa nám tak v ur-
čitých chvíľach 
môže javiť – ale 
že je nakoniec 
nesený zmys-
lom, ktorému 
hovoríme Boh.

Dôjsť k tomu-
to prisvedčeniu 
spravidla býva 
dlhá cesta du-
chovného zre-

nia. Chcel by som však pripomenúť 
pozoruhodnú duchovnú skúsenosť, 
ktorú ste možno spoznali aj vy. V nej 
sa práve uprostred ťažkostí v člove-
ku náhle a nečakane prebudí nový 
prameň sily. Na samom dne sa obja-
ví oslobodzujúca sila, iskrička v tme, 
ktorá však spôsobí, že sa už necítime 
stratení. Apoštol Pavol vidí ako hlavný 
zdroj radosti to, že Pán je blízko. Pán je 
blízko – niekde tam, kde by sme ho vô-
bec nečakali. Tam, kde všetky ľudské 
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možnosti zlyhali, tam, kde už s našou 
obyčajnou ľudskou silou nemôžeme 
ďalej, si naraz uvedomíme, že nie sme 
ešte stratení. To radostné prekvapenie, 
že tam na konci ľudských možností 
nepadneme do prázdnoty, ale do Bo-
žej náruče a odtiaľ sa môžeme pozrieť 
na celú svoju životnú situáciu znovu 
a úplne inak. Ako by nám sv. Pavol na-
vrhoval v týchto chvíľach vidieť miesto 
Ježišovho narodenia ani nie tak v Bet-
leheme, nehľadať ho na nejakom mies-
te, ale skôr  v udalostiach. Verme, že 
náš Záchranca sa rodí v situácii, a to 
hociktorej i tej najnepríjemnejšej.

Pripravujeme sa na sviatočné dni, 
v ktorých si každoročne pripomíname, 
že v odľahlom kúte sveta, za okolností 
zďaleka nie ľahkých a optimistických, 
ďaleko od teplých ľudských príbytkov 
sa narodil ten, ktorý priniesol ľudstvu 
skutočne radostnú zvesť.

Ak si dnes ešte nesieme nejaké smútky 
a starosti, nech nám ich táto nadchá-
dzajúca sviatočná doba a táto zvesť po-
môže uniesť a premeniť. Cez Advent 
a Vianoce si môžeme predstaviť vlast-
ný život ako cestu, kedy už ideme za 
hviezdou, ale ešte sme uprostred tem-
nej a chladnej noci, ešte sme na ceste, 
ešte nás mnohé veci zvierajú. A práve 
do tejto doby zaznieva pozvanie k ra-
dosti od sv. Pavla: „Radujete sa všetci 
v Pánovi! Pán je blízko!“

Neprepočujme tento hlas.

Pekný zvyšok adventu a pokojný vstup 
do vianočných sviatkov.

Štefan Žídek, kaplán
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Interview

s pánom dekanom 
Vladimírom Kutišom

V minulom čísle ste si mohli prečítať 
interview s pánom riaditeľom Ľubo-
mírom Krajčím. Teraz  vám ponúkame 
rozhovor s nemenej dôležitou osobou 
– správcom farnosti Rajec, vdp. fará-
rom Vladimírom Kutišom.

V Rajci pôsobíte dlho? Koľko je to 
vlastne rokov?

Mám za sebou trojročné „oťukávanie 
sa“ vo farnosti. Zvyčajne tento čas sta-
čí na základné priblíženie sa k ľuďom 
a spoznanie ich mentality a potrieb. 

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste svoj 
život zasvätili Bohu?

Vlastne neviem vyčerpávajúco odpo-
vedať na túto otázku. To tajomné na 
tom všetkom pomenujme istou vnú-
tornou nevyhnutnosťou, ktorá spôso-
bila, že som sa tak rozhodol.  Asi tak, 
ako keď cyklista vidí bicykel a musí sa 
povoziť, žonglér vidí tri loptičky a musí 
žonglovať. Spoznal som, čo môže zna-
menať byť kňazom a zatúžil som po 
tom. Určite veľký vplyv má nábožen-
ský život v rodine. Pochádzam z veľmi 
živej mestskej farnosti i to malo vplyv. 
Možno najviac ma ovplyvnil životný 
príklad kňazov, s ktorými som sa stretol.

Ako prebiehalo Vaše štúdium…?

Nebol som celkom zodpovedný štu-
dent. Učil som sa len počúvaním na 
hodinách, to mi stačilo. Čas som vyu-
žíval na čítanie kníh, niekedy aj 5 týž-
denne. Študijné výsledky klesali, až 
som musel v maturitnom ročníku za-
čať niečo robiť.  Na univerzite už bola 
iná motivácia, duchovná a priznám sa 
aj finančná, v podobe prospechové-
ho štipendia. Najprv som si, čo sa týka 
učenia, hovoril: keby som chcel, tak by 
som sa dokázal učiť výborne… neskôr 
som pochopil, že keby som to dokázal, 
tak by som sa aj chcel učiť a učil sa. Čin 
je dôležitý, nie sny a plány.

Koľko jazykov ovládate?

Prví kresťania, ak pociťovali vnútornú 
potrebu ohlasovať evanjelium množ-
stvu maloázijských a európskych náro-
dov, museli byť dobrí prekladatelia a tl-
močníci. Vedieť cudzie jazyky je teda 
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naša prastará katolícka tradícia, nielen 
požiadavka dneška. Osobne sa snažím 
o aktívne ovládanie nemčiny a poľšti-
ny, pasívne angličtiny, ruštiny a latin-
činy. Keďže sa dnes venujem pre mňa 
dôležitejším projektom ako cudzím 
jazykom, ich znalosť u mňa čiastočne 
klesá.

Venujete sa i dnes nejakému štúdiu?

Štúdium je denná potreba kňaza, tak 
ako modlitba. Každý deň treba čítať as-
poň dve hodiny. Rád čítam Sväté Pís-
mo a literatúru s psychologickou,  pe-
dagogickou a teologickou tematikou. 
Prečítam si aj diela od J.R. Tolkiena a C.
S. Lewisa, napríklad  Narniu. Pre infor-
máciu čítam aj príbehy Harryho Potte-
ra. Je to vlastne postmoderná rozpráv-
ka. Svet je pohanskejší a aj pohanské 
deti sa potrebujú zabávať.  Nič zložitej-
šie a temnejšie by som v tomto diele 
nevidel. Sú však aj podstatne kvalitnej-
šie produkty na knižnom trhu. Učme 
sa vyberať zrnká dobra vo svete, v kto-
rom žijeme.

Ako hodnotíte vyučovací systém?

Systém na našich školách podlieha 
štátnym zákonom a normám. Nie je 
tu, čo sa týka osnov a množstva učiva, 
zatiaľ, veľa možností na experimento-
vanie. Dobrý učiteľ sa snaží akýkoľvek 
systém priblížiť potrebám a úrovni 
svojich žiakov. Veľmi dôležitý je vzťah 
učiteľ a žiak, tá jemná niť dôvery, ktorú 
obaja tkajú počas pobytu v škole. Keď 
sa tá roztrhne, pocit sklamania preva-
žuje ponad všetko ostatné. Neklamať, 
nekričať a byť dôsledný a zanechať 
v srdci mladého človeka Božiu stopu. 
Ťažké a zodpovedné je učiteľské po-

volanie, dnes aj nedocenené, kritici 
si to môžu vyskúšať… Myslím si, že na 
našich školách máme mnohých kvalit-
ných učiteľov.

Aké sú povinnosti…

V skratke: duchovná formácia. To sa 
týka všetkého, aj ničoho. Stále si hľa-
dám svoje miesto na našich školách. 
V súčasnosti pociťujem túžbu otvoriť 
školu viac rodičom a stabilizovať ma-
jetkovo-právne vzťahy škôl. Čakajú nás 
výzvy, na čo klásť dôraz vo vzdelávaní 
a výchove, aby cirkevné školy boli jas-
ne čitateľné rodičovskej verejnosti a 
mali svoj štýl.

Ako hodnotíte projekt duchov-
ných obnov? Ako vychádzate 
s kaplánmi?

Teším sa, že pán kaplán Jozef Možiešik 
veľmi aktívne a zodpovedne pristúpil 
k tomuto projektu. Hodnotenie pre-
nechám na prijímateľov obnovy, teda 
na vás študentov a žiakov. Mám veľké 
šťastie v živote, že som mohol spolu-
pracovať len s dobrými a výbornými 
kaplánmi. Aj terajší Štefan a Jozef pat-
ria do tejto kategórie.

Učíte na našej škole. Ste rád?

Na Cirkevných školách sa učí veľmi 
dobre. Atmosféra je pokojnejšia. Mô-
žem len ľutovať, že vzhľadom na množ-
stvo rôznych povinností nie vždy naj-
lepšie využijem možnosť učiť. Vy ste 
žiaci a študenti, ktorí majú dobré a čis-
té srdcia i mysle plné viery, také neza-
písané biele stránky Božieho papiera. 
Toľko dobrých detí a mládeže málo-
kde stretnete. Až sa niekedy bojím, aby 
som nepôsobil medzi vami ako slon 
v porceláne. Mám vás rád!

Za rozhovor ďakujú Janka a Veron zo 7. G

Interview



Predstavovanie tried 

šiesta

Štartujeme s 1.A!

Pred tromi mesiacmi si do školských 
lavíc sadli naši noví prváci. Oči prvá-
kov sa skoro vždy podobajú. Sú nád-
herne rozžiarené, zrkadlia očakávanie 
nových zážitkov a dôležitosť duše veľ-
kého prváka. Avšak určitý generačný 
posun môžeme vidieť. Zmeny, ktoré sú 
všade okolo nás sa predsa prejavujú aj 
na našich najmenších. Pred pár rokmi 
boli prváčikovia ustráchaní, nesmelí 
a dlhšie sa adaptovali na nové prostre-
die. Terajší nováčikovia sú priebojnej-
ší, sebavedomejší, samozrejme aj ve-
domostne vyspelejší. Na druhej strane 
sú oveľa viac roztržitejší, ťažšie sa kon-
centrujú, motivácia nie je taká jedno-
duchá a chuť do práce nie je vždy sa-
mozrejmosťou. Možno si my dospelí (a 
vôbec celá spoločnosť) veľakrát ani ne-
uvedomujeme, že snaha rozvíjať naše 
deti je príliš veľká a naši potomkovia 
dostávajú až príliš mnoho podnetov. 
Prah citlivosti na podnety teda posúva-
me, aj keď nie zámerne, ďalej a ďalej. 
A tak nám vyrastá nová generácia. Ge-
nerácia ktorá je odolná voči jemným 
podnetom. Na motiváciu a povzbude-
nie zmyslov potrebuje podnety oveľa 
silnejšie a dráždivejšie. 

To je výzva práve pre nás učiteľov 
a taktiež rodičov, aby sme na jednej 
strane vedeli túto hranicu ustrážiť a na 
strane druhej nájsť vždy správnu moti-
váciu pre dieťa. Pretože každý človek 

má pred sebou nejaký motív, pre ktorý 
chce pracovať, učiť sa, či žiť. Je nespráv-
ne, ak je motiváciou pre učenie strach. 
Strach pred trestom alebo známkou. 
Motív pre učenie má byť pozitívny, prí-
jemný a dostatočne silný.

Pomaličky sa začínajú aj z našich naj-
menších prváčikov „modelovať“ veľkí 
školáci, ktorí sa vedia samostatne pri-
pravovať na vyučovanie, vedia vyjadriť 
svoje túžby, priania, vedia sa učiť a za-
čínajú čítať a písať. 1.A trieda je trieda 
plná energie. Vždy treba nájsť správny 
spôsob, kde túto energiu využiť. V trie-
de je 14 chlapcov a 7 dievčat. Žiaci sú 
veľmi tvoriví, čo sa prejavuje hlavne na 
hodinách výtvarnej výchovy. Dokážu 
pracovať aj so zložitejšími výtvarnými 
technikami. Pani učiteľka si nájde na 
stole každé ráno nejaké prekvapenie 
od detí v podobe krásnych kresieb 
a malieb. Určite by sa tu našlo aj veľa 
hudobných a športových talentov. Ma-
tematiku považujú žiaci za jeden z naj-
obľúbenejších predmetov. Takisto radi 
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čítajú a musíme povedať, že niektorým 
to ide naozaj výborne. Je december 
a pár prvákov vie dokonale čítať všetky 
písmenká. Avšak niekde potrebujeme 
aj zabojovať. Hlavne s niektorými ne-
poslušnými perami. Tu nám nezostáva 
nič iné, len poctivo trénovať, aby sme 
do zošita zachytili správny tvar písma.

Mgr. Janka Kšiňanová, triedna učiteľka

BB Dobré ráno - 1.B!

Sú keksy, ktoré Ťa naštartujú na úspeš-
ný deň a dodajú Ti dostatok energie. 
Tak nás volajú – l. B, BB  Dobré ráno.

My z l.B sme 
vstúpili do na-
šej školy, aby 
sme sa s Bo-
žím požehna-
ním naštarto-
vali do života. 

Tak v mene Ježiš v našej triede štartu-
jeme každý deň. Je nás tu sedemnásť 
Božích dietok, ktoré patria do veľkej 
Božej rodiny ZCŠ sv. J. M. Vianneyho 
v Rajci.

Sme výnimoční. Áno, lebo sme naj-
menší, najmladší, najštrbavejší, naj-
úprimnejší, najzvedavejší a najviac 
sme sa tešili do školy. Robíme dospelá-
kom radosť? Určite áno! A najmä sebe, 
veď usilovné včeličky lietajú po našej 
triede aj na prahu zimy. Neveríš? Príď 
sa pozrieť a uveríš.

Už sme trieda, kolektív chlapcov a diev-
čat. Ako všetci žiaci máme veľmi radi 
desiatu - mňam, cvičenie s fit loptami 
na správne držanie tela, matematiku, 

blahoželáme si, preteky s písmenami 
a súboj s kráľovským nástrojom napl-
neným modrou tekutinou, perom. Od-
dýchneme si aj so štetcom a paletou a 
radi vystrájame i na telesnej výchove.

Hoci sme tu krátko,  zapojili sme sa 
i do výtvarnej súťaže, v ktorej sme vy-
stavili výkresy s  jesennou tematikou. 
Ďalej sme usilovne zbierali starý pa-
pier. Hoci jeho hmotnosť bola väčšia 
ako hmotnosť všetkých našich žiakov 
aj s pani učiteľkou Mgr. Máriou Rybári-
kovou, stačilo nám to „len“ na zemiako-
vú medailu. Na ročníkoch l. - 5. v jeseni 
prebiehala jesenná tematika  výzdoby 
tried. Tu sme obstáli lepšie, hneď na 
druhom mieste za 4.A triedou. Túto 
súťaž vyhlásila 3.B trieda s pani učiteľ-
kou Mgr. Martou Kučeríkovou. Už sa 
tešíme na zimnú súťaž výzdoby tried, 
ktorú má v réžii 2. ročník s pánom uči-
teľom Augustinom.

Teraz už túžobne očakávame cengot 
adventných zvončekov, vianočných 
rolničiek, ktoré privolajú štedrého sv. 
Mikuláša a vôňu medovníčkov, ktorá 
zaleje naše srdiečka dobrotou, láskou 
a radosťou malých Božích detí.

Mgr. Mária Rybáriková, triedna učiteľka 1. B

Predstavovanie tried
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8.G

Spojením dvadsiatich siedmich živel-
ných individuií s tendenciou neučiť sa, 
so sklonom k opisovaniu, radeniu si 
pri testovaní ich kvalitatívnych znakov 
a klamaní pri zisťovaní znakov kvanti-
tatívnych, vzniká výbušná, ťažko kon-
trolovateľná zmes, pre ktorú odborní-
ci z radov profesorov zaviedli názov 
8.G.....toto je asi najvýstižnejšia definí-
cia našej triedy. 

Ale aby som nám moc nekrivdila, mys-
lím, že v našej triede sa stretlo mno-
ho originálnych, fascinujúcich ľudí, 
so zmyslom pre humor, s vlastnými 
názormi, síce rozporuplnými a od-
porujúcimi si, ktorí ale spolu vytvára-
jú jeden nádherný celok :-). Nie vždy 
tomu ale tak bolo....veď to každý po-
zná, v triede to chodí tak, že sú ľudia 
po skupinkách a niektorí si rozumejú 
a niektorí sa nemajú v láske. Ako sme 
sa ale poznávali, preskakovali spoloč-
ne mnohé prekážky, vymýšľali stále 
nové zábavy či výhovorky a ako sme 
spolu prežívali mnohé situácie, kto-
ré život priniesol, tak sme zistili, že sa 
vlastne všetci máme radi a sme super 
kolektív, ktorý vie držať spolu, napriek 
malým nezhodám, výmenám názorov, 
či chvíľkovým nesympatiám. Možno 
sme nato prichádzali dlhý čas, vlastne 
skoro celých osem rokov, ale aspoň 
sme to zistili. Som si istá, že náš  malý 
svet (trieda) by nebol nikdy rovnaký, 
keby tam niekto, hoci len jeden jediný 
človiečik chýbal a aj prostredníctvom 
tohto článku by som im všetkým chce-
la poďakovať- možno len za to, že žijú 
a za to, akí sú.

O pár chvíľ opustíme túto školu a našu 
triedu na druhom poschodí, no urči-
te nezabudneme na všetko, čo sme tu 
spoločne prežili. Od prvého príchodu, 
prvého zoznámenia sa, prvých obáv 
a strachov, cez krízy, revolty, pády, ale 
aj pochopenia, povzbudenia, spoloč-
né výbuchy smiechu, no aj dobrých 
výsledkov a zodpovednosti. 

Už nás čaká spoločne prekonať len 
zopár prekážok, z ktorých najťažšia 
bude maturita, ale niektorí profesori 
vedeli povedať na náš účet: “ veď vy 
ste šikovní“, a tak dúfam a verím, že to 
zvládneme. Tak nám držte všetci pal-
ce a nezabudnite si z nás brať príklad, 
samozrejme len z toho dobrého! A na 
záver by som chcela poďakovať našej 
skvelej triednej - pani profesorke Droz-
dovej, ktorá to s nami ťahá už zopár ro-
kov a povzbudiť ju, nech to ešte chvíľu 
s nami vydrží - veď čo by sme bez nej 
robili :-).

Neviem, či som dostatočne a správne 
priblížila našu triedu, a tak kto by bol 
na ten „živel“ veľmi zvedavý, môže sa 
prísť presvedčiť na vlastné oči. Vstup-
né je 5 korún a za ujmy na zdraví vám 
neručíme :-). 

Silvia Křížová, 8.G
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Gaudeamus igitur...

Žili sme vo veľkom strese na dlho oča-
kávanú a zároveň obávanú stužkovú 
slávnosť. Celý týždeň sme sa snažili, 
aby bolo všetko dokonalé: sv. omša, 
sála, program...

Počas prebdenej noci strávenej preha-
dzovaním sa v posteli si mnohí z nás 
predstavovali trapasy, ktoré ich čaka-
jú, ako napríklad pád s pohárom šam-
panského v ruke alebo výpadok pa-
mäti počas programu. A zrazu svitol 
ten deň - deň  D, 11. november 2006. 
Už od rána sme prežívali ďalšie stresy 
– chodenie po kaderníkoch, posledné 
úpravy sály, navliekanie do šiat a pred 
piatou hodinou, kedy mala začať sláv-
nostná svätá omša, sme sa všetci zišli 
pred kostolom. Dokonalé účesy a krás-
ne spoločenské šaty i obleky spôsobi-
li, že sme sa navzájom nespoznávali. 
Po svätej omši, ktorou sa začal tento 
nezabudnuteľný večer, sme sa v sláv-
nostnom sprievode premiestnili do 
Kultúrneho domu v Rajci.

Po usadení rodičov sa všetko začalo 
nástupom nás - budúcich maturantov 
do nami vyzdobenej sály. Po príhovo-
roch nasledovalo pripínanie stužiek 
triednou pani profesorkou. Keď už 
každému na hrudi svietila zelená stuž-
ka a v ruke držal pohár šampanského, 
z našich hrdiel sa ozvali tóny študent-
skej hymny Gaudeamus igitur, počas 

ktorej všetci v sále hrdo povstali a so 
slzami v očiach myšlienkami zaleteli 
do čias, keď aj oni stáli na prahu do-
spelosti. Aj nám sa v pamäti vynáralo 
všetko to krásne, čo sme zažili počas 
tých dlhých ôsmich rokov strávených 
na gymnáziu, kde sme spoznali ľudí, 
ktorí ovplyvnili náš život. 

Po odznení hymny a vypití prípitku 
nasledoval učiteľský a potom aj rodi-
čovský tanec.

Po chutnej večeri nasledovala voľná 
zábava pri živej hudbe, ktorá všetkých 
vylákala na parket. Keď sme sa do sý-
tosti vyskákali a vytancovali, predsta-
vili sme prvý bod nášho programu. 
Úryvkami z rôznych piesní sme odpo-
vedali na otázky o škole, maturite...Ďal-
šia scénka zobrazovala atmosféru ho-
diny angličtiny s našou triednou pani 
profesorkou. Po nej naši chlapci zožali 
úspech pri predvedení Labutieho ja-
zera a následne dvaja z nich pobavili 
prítomných hriešnym tancom. Scénka  
o trpaslíkoch zožala najväčší úspech. 
Po nej sa všetky dievčatá prezliekli 
do pyžám a nočných košieľ  a zahrali 
scénku o spachtošoch. Program sme 
ukončili zahraním a zaspievaním zná-
mej slovenskej pesničky, ktorej slová 
sme pozmenili.

Po ďalšom kole voľnej zábavy odbila 
polnoc a po druhom nástupe sme si 
prevzali malé tortičky s našimi mena-
mi, zatiaľ čo dvaja z nás čítali krátke, 
vtipné, ale výstižné básne na každého. 

Zaznamenali sme
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Po prípitku a odovzdaní daru triednej 
pani profesorke (hojdacie kreslo a me-
dovníkové srdce) odzneli slová známej 
piesne s názvom Stužková.

Po odbavení všetkých formalít nasle-
dovala neviazaná zábava až do samé-
ho rána...

Stužková v nás zanechala hlbokú sto-
pu. Bola pre nás jedným veľkým kro-
kom k dospelosti a nikdy sa nevymaže 
z našich myslí. Veď, navždy sa zachová 
v pamäti stužková...

Katka a Blanka 8.G

Imatrikulácie 2006 
Flinstones family

V minulom čísle sme vás pozývali, v 
tomto čísle rekapitulujeme...

Krásny teplý jesenný podvečer 16. 11. 
2006 boli na našej školičke imatriku-
lácie. Ako všetci dobre vieme, robili 
ich septimáni. Odvážim sa tvrdiť, že 
to prekonalo moje očakávania. Vtip-
né originálne hlášky v štýle Flinstones, 
„dobové“ kostýmy, krásna scéna, origi-
nálna hudba (AŽ jedna opakujúca sa 
pieseň, no ale tak čo, keď je perfektná 
:-), takmer dokonalá organizácia a ne-
pochybne skvelá zábava. Pre tých ne-

šťastníkov, čo to prepásli – o čo išlo?

Všetko sa to začalo krátkym príbehom, 
ako inak o Flinstoneovskej rodinke 
z praveku. Do pozornosti sa dávajú 
hlavné postavičky Fred a Vilma, kto-
ré nás sprevádzali celým programom 
a skromne si myslím, že vynaliezavej-
ších moderátorov naša škola doteraz 
NEMALA! Za spomenutie stojí aj neu-
veriteľná podoba Betty, Barneyhoa Di-
na, ktorí sa naozaj NEUVERITEĽNE po-
dobali na rozprávkové postavičky. Celá 
trieda sa ale chváli za herecké prevede-
nie hodné Hollywoodu :-) (tri sprosté 
ženy, Fredovi kolegovia, šéf, návštevní-
ci Fredovej párty – ktorých bolo sku-
točne veľa). Po scénke prišli samotné 
imatrikulácie. To sa už naši malí nean-
dertálci z 5. G triasli od strachu, čo sa 
na nich pripravilo. Úloh bolo viacej, 
najväčšie odozvy publika (zdravíme 
publikum!) zaznamenali úlohy šmir-
gľovanie, ojedanie, cesnaková pasta či 
dinobeh. Niektoré z nich – vskutku ne-
chutné. Celkom humorné bolo zaan-
gažovanie sa do programu nášho pána 
riaditeľa, ktorý sa pustil do „zběsilého“ 
behu alebo nemenovaný pán profesor 
Hoskovec :-), ktorý bol taký láskavý, že 
obetoval svoju ponožku! Čítanie oslav-
ných ód na našich profesorov bolo tiež 
zaujímavým bodom programu. Potom 
už nasledoval samotný akt imatriku-
lovania, čítanie imatrikulačnej listiny 
a bla bla bla... Dojemné, však? A ne-
skôr sa už len vymetal tanečný parket 
takmer až do rána bieleho.

Chcela by som sa v mene 7. G poďako-
vať vedeniu školy za pomoc a trpezli-
vosť pri organizácii, našej perfektnej 
triednej Mati Smieškovej, ktorej ohľa-
duplnosť, tolerantnosť a otvorenosť 
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voči našim prosbám a potrebám nemá 
hraníc, 5. G – patrí vám splnený bob-
rík odvahy :-) a dík všetkým, čo ste pri-
šli robiť tú správnu atmosféru. A vrelá 
vďaka 7. G ako tímu ohromných ľudí, 
čo sa nakoniec vždy vedia zosúladiť 
v jedno. Jednoducho THE BEST!

eMBečka 

Zber papiera

Tak ako aj po minulé roky, aj ten-
to školský rok sa v októbri usku-
točnil na našej škole zber papiera. 
Dva týždne intenzívneho zberu pri-
niesli papiera viac než dosť. Najaktív-
nejší boli samozrejme naši najmenší – 
či už zo základnej alebo z gymka – ale 
v hanbe nezostali ani starší žiaci. Počas 
zberu sa rajecké obchody, hlavne po-
traviny, nemuseli báť, kam odložia to 
obrovské množstvo krabíc, kartónov... 
Postarali sa o ne obe naše školy. Veľ-
mi milí boli „krpci“, ktorých nebolo 
poriadne ani vidieť spoza preplnenej 
káry, ledva fučali, ale hlavné bolo to, 
na akej vysokej úrovni je ich súťaži-
vý duch :-). Chceli pomôcť svojej trie-
de aj škole, a to sa predsa cení. No a tí 
najlepší získali pár stoviek do svojich 
triednych fondov, čo vždy poteší. Dosť 
bolo prázdnych rečí, poďme si tých su-
per zberačov predstaviť. Z gymnázia 
sa na stupni víťazov umiestnila 2. G, 
ktorá nazbierala neuveriteľných 1 511 
kíl. Striebro získali naši noví primáni 
a bronz 4. G.

Na základnej škole si v kategórii  
1. – 5. ročníkov víťazstvo nenecha-
li uchmatnúť žiaci zo 4. A. Nazbierali 
úctyhodných 1 057 kg. Za nimi skon-

čila 3. A trieda a bronz patrí žiakom z  
2. A triedy. Vo vyššej kategórii vyhra-
la 7. A trieda s množstvom 2 064 kg 
pred 8. B a 8. A triedou. Na záver ďa-
kujeme všetkým triedam, ktoré prispe-
li nejakým tým kilečkom a pánom 
školníkom (známym ako tím „A je to“ 
:-), ktorí nám pomáhali vážiť papier. 
Sláva víťazom, česť porazeným!

Mirihuana

Z duchovných obnov

Duchovné obnovy pokračovali  jednot-
nou témou pre viaceré ročníky, a tou 
bola: Ja zvonku a zvnútra - masky.

Postrehy priamych účastníkov:

Každý z nás si myslí, že sú to hodiny 
suchého modlenia. No nie je to tak. 
Zažijete tu veľa zábavy a určite sa i za-
smejete. Každá trieda, ktorá už bola na 
duchovnej obnove to môže potvrdiť...

Marek, 4.G

Bolo ráno ako iné. Rozdiel bol „len“ 
v tom, že sme si namiesto učebníc a zo-
šitov vzali do školy papier, pero, uterák, 
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krém (hydratačný) a desiatu. Keď sme 
sa vybalili v pastoračnom centre, pán 
kaplán Možiešik nám povedal, o čom 
asi bude duchovná obnova. Začali sme 
krátkou modlitbou. Potom nám vyroz-
prával (s pomocou notebooku) prí-
beh, v ktorom sme sa dozvedeli hlavnú 
tému – masky. Povedali sme si niečo 
o maskách. Nasledoval príbeh o myške 
a čarodejníkovi. Neskôr sme sa rozde-
lili do troch skupín. Tvár sme si potreli 
krémom a na to sme si dali sádru (ešte 
tekutú). A nasledovala „skúška ticha 
a trpezlivosti“. A masky boli na svete. 
Zastihla nás aj „potopa“. Nemenova-
ný jednotlivec z 2.G upchal umývadlo 
a voda vytiekla po pánskom WC a aj 
von. Upratovanie sme nechali na ne-
skôr. „Zabávali“ sme sa ďalej s témou. 
P. kaplán nám predviedol „masky“ na 
rozprávke Shrek. Napísali sme si po-
tom, akú masku máme my a ako sa ich 
chceme zbaviť. Obetovali sme ich ako 
obetný dar na sv. omši, pred ktorou 
sme sa mohli vyspovedať. Po sv. omši 
sme upratali PC a potom sme už mali 
voľno. Bolo to zaujímavé, najviac sa mi 
páčilo vyrábanie masiek.

Majka, 2.G

Týždeň sa krátil a my (celá naša trieda) 
sme sa tešili na piatok.

Dňa 27. 10. 2006 sa uskutočnilo du-
chovné obnovenie 3.G. Hneď zrána 
sme sa stretli pred starou farou. Vošli 
sme dovnútra, kde bolo teplo a prí-
jemne. Posadali sme si na stoličky do 
dvoch polkruhov, predstavili sme sa 
a potom sme pozerali prezentáciu 
o maskách, napr. o Shrekovi, A je to.

Potom nás odfotografovali a na tie foto-

grafie mali naši spolužiaci napísať naše 
dobré a zlé vlastnosti. Potom sme ich 
nalepili na gigantickú sadrovú masku, 
ktorú sme vymaľovali a teraz ju máme 
v triede zavesenú na nástenke. 

Potom sa každý vyspovedal a išli sme 
do kostola. Bola to super svätá omša. 
Všetci sme stáli okolo oltára a spieva-
li. Ako obetné dary sme niesli chlieb, 
víno a spomínanú masku.

Podľa mňa to bolo veľmi zábavné, pre-
tože sme mali aj vlastnú svätú omšu, 
počas ktorej všetci chalani miništrovali.

Ľudkovia z 3. G

V piatok, 24. novembra 2006, sme boli 
my, trieda 4.G, na duchovnej obnove. 
Mnohí z nás sa potešili, že sa ulejeme 
z vyučovania a nemusíme sa drviť na 
piatok. Na duchovnej obnove sme sa 
rozprávali o našich maskách. O tom, za 
akú masku ukrývame svoje city. Mys-
lím si, že každý z nás sa našiel v neja-
kej z maske, ktorú nám pán kaplán 
prezentoval. Boli to väčšinou masky, 
za ktoré sa skrývali postavičky zo zná-
mej animovanej rozprávky Shrek. Ne-
skôr sme sa každý samostatne dali od-
fotiť a na fotky sme si písali dobré a zlé 
vlastnosti. Dozvedela som sa, ako ma 
vnímajú ostatní spolužiaci. Bolo to veľ-
mi poučné. A ďalší zážitok nás čakal na 
svätej omši. Všetci sme boli na svätej 
spovedi. No ja nikdy nezabudnem na 
pohľad, ktorý sa mi naskytol: vidieť na-
šich spolužiakov v miništrantskom ob-
lečení, to bol teda naozaj zážitok! Bolo 
nám veselo a mali sme sa fajn. A teraz 
už znovu sedíme v školských laviciach. 
Ešteže môžeme s radosťou spomínať 
na tie veselé zážitky...

Iva a Broňa, 4.G
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Exkurzia 

To ráno, presne 13. novembra 2006, 
bolo iné ako ostatné rána. Na chrbtoch 
sme si niesli batohy, v rukách tašky, 
ale neboli tam knihy a zošity na vyu-
čovanie, ale dobrá desiata, nejaký ča-
jík a dosť sladkostí. Spolu 45 ľudkov 
– pán šofér, pani učiteľky Majka a Zu-
zana, pán kaplán Števko a 41 príma-
nov a piatakov sa vydalo na exkurziu 
do Liptovských Sliačov a do Tepličky 
nad Váhom. 

Liptovské Slia-
če, tá malá de-
dinka hneď 
za Ružomber-
kom, je známa 
neobyčajnou 
stavbou svoj-
ho nového 
kostola posvä-
teného v roku 
2000 nazýva-
ného ARCHA 
LOCUS – Kos-
tol dvoch sŕdc. 
Práve tento 

sme navštívili. A čo sme videli? Veľa 
symbolov, nádherné maľby, obrovský 
kríž s odtlačkom Ukrižovaného, Ježiša 
vytvoreného z drôtu, ťažký poltonový 
obetný stôl, vyšívanú krížovú cestu, 
ruženec zo skla, patrocínium, srdcia 
z kameňa... asi sa ani nedá všetko vy-
menovať, ešte že sme si všetko nafoti-
li. Potom sme spoločne s p. kaplánom 
slávili svätú omšu. Naša cesta pokračo-
vala do Tepličky, kde nám p. kostolník 
porozprával o histórii kaplnky a o živo-
te Žofie Bošňákovej, ktorej telo je tam 

uložené aj po mnohých rokoch nepo-
rušené. Nezvyčajný deň nepokazili ani 
nákupy v hypermarketoch, a tak v nás 
ešte dlho zostávajú nezabudnuteľné 
zážitky.

Zuzana Stanková

 

Miluj blížneho svojho

Ako všetci dobre vieme, pán kaplán 
Jozef Možiešik je kaplán činu a človek 
veľmi aktívny, a preto sme pri ňom pri-
pravení na všetko. No tento rok nás 
skutočne zaskočil s jedným projek-
tom. 

Oslovil dve triedy – 5.G a 7.G, a to tak, 
že na hodinách náboženstva nás od-
viedol do Domova vďaky a do domova 
organizácie Áno pre život. Tu sme boli 
v príjemnom prostredí oboznámení 
s prekvapivou informáciou, že každý 
strávime jedno svoje voľné popolud-
nie buď návštevou starkých v Domove 
vďaky, alebo ľubovoľnou pomocou v 
Áno pre život – či už s deťmi, ktoré tu 
žijú s ich matkami, alebo prácami na 
stavbe domu. Síce sme boli prekvape-
ní a udivení z nápadu, nakoniec sme 
ho však všetci prijali.

Skoro všetci to už máme za sebou a 
musím povedať, že ohlasy boli v ob-
rovskej väčšine veľmi kladné a mož-
no malým poďakovaním pre nás za 
túto aktivitu sú úsmevy detí, s ktorými 
sme trávili čas, či hrejivý pocit pri sr-
diečkach starých ľudí, ktorí už nemajú 
dni preplnené povinnosťami ako my a 
milá spoločnosť ich vždy zaručene po-
teší. Tiež v konečnom dôsledku ďaku-
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jeme kaplánkovi za originalitu a pro-
síme tým všeobecne o viac projektov 
ako teórie!

eMBečka, 7.G

Učitelia nielen učia

Týmto názvom sa za účasti 4 škôl ( ZCŠ 
Rajec, MZŠ Rajec, ZŠ Domaniža, ZŠ Ra-
jecké Teplice) uskutočnil 1. ročník vo-
lejbalového turnaja pedagógov.

Sponzorom turnaja bolo riaditeľstvo 
cirkevných škôl a p. Lorincz. Išlo o re-
laxáciu po týždňovom maratóne v ško-
le, kde si mohli učitelia načerpať novú 
energiu a tým aj prispieť k svojmu 
zdravému spôsobu života. Odohralo 
sa 6 zápasov. Najlepšie umiestnenie sa 
podarilo dosiahnuť MZŠ Lipová, kde 
vo finále porazili ZŠ Domaniža. O tre-
tie miesto sa popasovali ZCŠ a úspeš-
nejšie  družstvo ZŠ Raj. Teplice. 

Hlavným cieľom nebolo ani tak víťaz-
stvo, ako nadviazanie a utuženie vzťa-
hov medzi pedagógmi. 

Mgr. Jaroslav Židek

Ján Pavol II. mojimi 
očami 

Do súťaže Ján Pavol II. mojimi očami sa 
zapojili štyri školy v Rajci: Základná cir-
kevná škola sv. J.M. Vianneyho, Gym-
názium A. Škrábika, Mestská základná 
škola a Gymnázium Javorová. Literár-
nej a výtvarnej súťaže sa zúčastnilo viac 
ako sto žiakov a študentov. Vyvrchole-
ním projektu bol Deň Jána Pavla II., 
ktorý  prebiehal v pastoračnom centre 
s nasledujúcim programom: za účasti 
štyroch desiatok žiakov, vedenia ZCŠ a 
pána kaplána Žídeka, boli odovzdané 
víťazom súťaže diplomy a knižné ceny, 
následne si mohli prítomní pozrieť do-
kumentárny film Nebojte sa! Program 
pokračoval modlitbou ruženca svetla a 
modlitbou za blahorečenie Jána Pavla 
II. a svätou omšou v kostole sv. Ladisla-
va za účasti veriacich rajeckej farnos-
ti, po ktorej bol premietnutý film Púť 
emócií.  Veľmi pekným spôsobom sa 
do projektu zapojili žiaci 1. G prímy 
Gymnázia A. Škrábika, ktorí vytvorili 
krásne dielo s obrázkami Jána Pavla II. 
a modlitbou za blahorečenie.

 Mgr. Peter Zafka
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Dobrá novina

Pod mottom „Podajme ruku deťom“ 
sa vo vianočnom období vydávajú sku-
pinky ohlasovať radostnú zvesť o naro-
dení Pána v mestách a dedinách na ce-
lom Slovensku a stávajú sa tak poslami 
nádeje. Dobrou novinou chceme dať 
nádej tým, ktorí sa bez vlastného priči-
nenia stali obeťami chudoby.

Aj my, deti a mladí rajeckej farnosti, od-
chádzame z tepľúčka našich domovov 
do ulíc a vašich domov a koledujeme... 
A konkrétne v Rajci je to tieto Vianoce 
už 10-ty krát. Deti, sprevádzané staršími 
a dospelými kamarátmi, robia počas 
koledovania zbierku, z ktorej Dobrá 
novina podporuje rozvojové projekty 
v afrických kraji-
nách. Tento rok 
sú ťažiskovými 
projektmi cen-
trum pre chlapcov 
v Nyeri a Centrum 
pre deti z ulice 
Uzima Wa Watoto 
v Nairobi – obidva 
v Keni.

Ak ešte u Vás ne-
boli koledníci, nebojte sa ich prijať do 
svojej rodiny a ak máte chuť a čas, pri-
dajte sa k nám. 

Mgr. Zuzana Stanková, zodpovedná  
za Dobrú novinu vo farnosti Rajec

Koncerty

Máte radi pohladenie v duši? To Vás ur-
čite potešia vianočné koncerty: rajecké 
zbory budete mať šancu počuť počas 
Vianoc na sviatok sv. Štefana a Súro-
dencov Jendruchovcov po Troch krá-
ľoch, presne 7. januára 2007. Všetky 
podrobnosti sa dozviete počas vianoč-
ných oznamov.

ZS

Živý betlehem

Kedy máte v srdci väčšiu radosť? Nie 
práve počas Vianoc? Možno je to také 
ošúchané, ale predsa v každom srdci 

iné... Udalosti zná-
me už viac ako 
dvetisíc rokov... 
chudobná maš-
taľka a zvieratká... 
pastieri a králi... 
tichá Mária... sta-
rostlivý Jozef... 
maličké Dieťatko... 
Všetko a všetkých 
v detskom a mlá-
dežníckom pre-

vedení uvidíte predposledný piatok 
v roku 2006. Podrobnosti sa dozviete 
neskôr, ale včas. Už teraz však premýš-
ľajte, aké sú vo vašom srdci Vianoce...

ZS

Pozvánky
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Anglické okienko 

Pripravila Mgr. Jana Hollá

Chyby, ktoré robíme v angličtine

borrow = požičať

lend = požičať

Customers borrow money from their 
banks.

Zákazníci si požičiavajú peniaze od 
svojich bánk.

Banks lend money to their customers.

Banky požičiavajú peniaze svojim 
zákazníkom. 

dish = jedlo pripravené podľa re-
ceptu

food = jedlo (strava)

meal = jedlo (denné jedlo)

This is our national dish.

Toto je naše národné jedlo. 

We don’t have enough food.

Nemáme dosť jedla. 

Breakfast is the first meal of the day.

Prvé denné jedlo sú raňajky.

colour = farba (vlastnosť založená 
na pohlcovaní svetla rozličnej vl-
novej dĺžky)

paint = farba (maliarska)

The clouds changed colour as the 

storm was approaching.

Oblaky zmenili farbu, keď sa búrka 
približovala.

The paint was peeling off the walls. 

Farba sa odlupovala zo stien.

Test your ENGLISH

Look at the sign.

It’s for a restaurant.

Look at it and say YES or NO.

Jazyková stránka
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You can get lunch 

Yes ❏ No ❏

You can have a snack in the 
morning  

Yes ❏ No ❏

You can have a snack in the eve-
ning

Yes ❏ No ❏

You can have a snack at night

Yes ❏ No ❏

The restaurant has a terrace 
Yes ❏ No ❏

The restaurant has a waiter 
Yes ❏ No ❏

The restaurant has no waiters 
Yes ❏ No ❏

The garden is closed  
Yes ❏ No ❏

No children in the restaurant 
Yes ❏ No ❏

Do you eat snacks? Some snacks are 
good, but some are not.

For example, apples are good, but too 
many sweets and chocolates are not. 
Why not?

You know, don’t you? They are bad for 
your teeth!

And, do you know what a menu is? 
Look at the picture again.

Can you see the word „Menu“ on the 
blackboard?

You find a menu in restaurants. It has 
all the food you can buy.

Jazyky zábavne

Keďže sú jazyky v tejto dobe veľmi 
dôležité ponúkame vám pár vtipných  
„cudzích“ slov na zdokonalenie vašej 
slovnej zásoby: 

Slovensko-poľský slovník: 

zubná kefka - ščetka papuľowa 

myš - rewizor špajzowi

zajac - pobehaj roľowy

mŕtvy ježko - kaktus dopochodowany

Slovensko-japonský slovník: 

prehrávač - Niči-uši

nervozita - Hisaki

zamestnanec - Pako-maka

riaditeľ – Ja-Pan

čínska opica - Hong-Kong-King-Kong

Slovensko-maďarský slovník: 

kocúr - mačkoš

kolkár - kulemi hází

dlhé vlasy - bundáš frizúr

mastné vlasy - olej frizúr  



Zábavná stránka

osemnásta

Ktoré telové tekutiny 
poznáš? 

Krv a moč. 

Zábavná stránka

Čo sú klky?Jemné chĺpky okolo 
pečene.

Chválospev na geológiu Ó, geológia – úžasná to veda!
Vývojom a vznikom zaoberá sa. 

Minerály, horniny, kryštály a pôda, 
to sú veci, ktorými zaoberá sa veda 

Ó, geológia, úžasná to veda, každému, kto o nej nevie, bude veľká beda..

Jožko sa zabáva tým, že telefonuje mäsiarovi.

„Pán mäsiar, máte prasačie ušká?“

„Áno mám.“ Vychvaľuje sa mäsiar.

„A máte aj prasačí ňufáčik?“

„Áno mám.“

„Vy ale musíte vyzerať.“

Za starých čias naháňa príslušník 
verejnej bezpečnosti zlodeja.

Ten sa schová na verejnom WC.

Príslušník príde k záchodu a za-
búcha.

„Otvorte, tu Véé Béé!“

„Neotvorím, tu Wéé Céé!“
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SUDOKU 

Vypĺňajte voľné políčka číslami od 1 do 9. Každé číslo môže byť v každom riad-
ku a v každom stĺpci len jeden raz. Taktiež v každom štvorci s deviatimi políčka-
mi, ohraničenými hrubšou čiarou, môže byť každé číslo len raz.

9 3 2

5 1 9

9 8 2

8 2 9

9 4 8 5

6 2 7

1 8 3

7 5 9

7 3 5
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dvadsiata

Kristus sa chce narodiť vo všetkých ľuďoch, ktorých denne stretávam,  
túži v nich rásť, žiť, vstať z mŕtvych. (Chiara Lubichová)


