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Večný Pane, Ty si nás vyslobodil z moci smrti a daroval si nám nový život, 
daj, aby sme i dnes žili týmto novým životom.  (Liturgia hodín)

prvá

 • Časopis cirkevných škôl v Rajci •Tretie číslo • Marec 2007 

Zúfal by som, keby som 

nepoznal Tvoje 

milosrdenstvo, Pane...

Veď Ty nechceš hriešni-
kovu smrť, ale aby sa ob-
rátil a žil.

Ženu hriešnicu som videl 
naradostenú a na otázku 
po príčine hovorí: „Choď 
k lekárovi a budeš uzdra-
vený.“

Mýtnika som stretol, 
pýtam sa ho a on odpo-
vedá: „Dôveruj.“

Tú istú odpoveď mi dáva 
kajúci lotor.

Kanánska žena ma po-
vzbudzuje: „Neprestávaj 
prosiť a vytrvaj.“

Podobenstvo o stratenej 
ovci ma, klesajúceho pod 
bremenom hriechov, 
vzpružilo, aby som dúfal 

v Tvoje milosrdenstvo, 
Pane, ktorý si neprišiel 
volať spravodlivých, ale 
hriešnikov k pokániu...

      sv. Efrém



druhá

Editorial
lairotidE

V posledných týždňoch sa študentský život na našom gymnáziu vý-
razne zintenzívnil, čo sa prejavilo  účasťou viacerých tried či jednot-
livcov na najrôznejších podujatiach a súťažiach. Najaktuálnejšou uda-

losťou bol Deň otvorených dverí 
15. 3., kde záujemcovia o štúdium 
a ich rodičia dostali všetky potreb-
né informácie a mohli si prezrieť 
aj priestory školy, či zúčastniť sa 
na vyučovaní niektorých predme-
tov. Študenti tercie sú ešte iste plní 
dojmov z týždenného lyžiarskeho 
výcviku, na ktorom sa tento rok zú-
častnila takmer celá trieda. Nastu-
povali naň hneď po celoškolskej 
fašiangovej diskotéke. Jej uskutoč-
nenie ohrozovala pôvodne chríp-
ková epidémia, napokon sa nám, 
našťastie,  predsa len vyhla. Ako 
veľmi podnetnú a zaujímavú mož-
no označiť besedu s indickými misi-
onármi, či so známym grafológom, 
ktorých sa zúčastnili viaceré triedy 
gymnázia. V KD v Rajci usporiadali 
herci martinského divadla pre našu 
školu predstavenie„Lexikón gýča“.   
Svoje pevné miesto v živote našej 

školy už majú jednodňové duchovné obnovy v Pastoračnom centre, 
v poslednom období ich absolvovali triedy 5., 6. a 7. G. Viacerí žiaci sa 
s úspechom zúčastnili okresných kôl predmetových olympiád, napr. 
v cudzích jazykoch, geografii, či dekanátneho kola biblickej olympiády. 
Z pripravovaných akcií môžem spomenúť plavecký výcvik kvinty v apríli,
či protidrogový koncert v KD v Rajci pre viaceré triedy. V najbližšom 
období predovšetkým čakajú našich oktavánov písomné maturitné 
skúšky /26. – 30. 3./ ako prvý krok k absolvovaniu ich skúšky dospe-
losti. Verím, že ich všetci úspešne zvládnu a budú pokračovať v zača-
tej ceste aj po opustení brán našej školy. 

Ing. Anna Hulínová, zástupkyňa riaditeľa školy GAŠ

Zábavná stránka

devätnásta

      PRÍSLOVIA A POREKADLÁ

Príslovia si protirečia. A to 

je práve ľudová múdrosť. 

(S. J. Lec)

Každý človek je zrodený pre 

druhého. (africké)

Milovaný človek nemá 

kedy o zlobe premýšľať. 

(maďarské)

Krok za krokom sa 

tiež dôjde k cieľu. 

(nemecké)

Múdry je ten, kto sa vie 
učiť od každého človeka. 
(perzské)

Žiadna odvaha, žiaden 

zisk. (anglické)

Život je
 dočasn

ý pobyt, 

sm
rť 

je návrat domov. 

(čínske)
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TEST
Tento test neslúži na zisťovanie vašej 
inteligencie, slovnej zásoby a už von-
koncom nie matematických schop-
ností. Poskytne vám prinajmenšom 
signály o vašej mentálnej flexibilite 
a tvorivosti.

Prehliadnite si nasledujúce skratky 
a nájdite, aké slovné spojenie alebo 
fráza sa za nimi skrýva. (Správne rieše-
nia vám poradia viacerí šikovní ľudia 
zo sexty či zo zborovne.)

34 = P_n  a_y

7 = D_í  s_a

1001 = N_c

12 = Z_í  z_u

54 = K_t  v  b_u (aj so ž_i)

8 = P_t  s_j  s_y

88 = K_s  k_a

3 = F_y  na  s_j  v_e

0 = B_d  m_u  na  C_j  s_i

90 = S_v  v  p_m  u_e

8 = S_n  z_y „S_j,  d_j  p_ť  v  j_e“

4 = L_y  š_a

24 = H_n  d_a

1 = K_o  na  f_u

11 = H_v  vo  f_m  m_e

1000 = M_v  v  j_m  l_i

29 = D_í  vo  f_i  v  p_m  r_u

64 = P_k  na  š_i

40 = D_í  p_y

10 = B_ch  p_í

2 = R_y  p_n

33 = K_ch  r_v

4 = R_é  o_a

Viete, prečo trabant krúži na lúke 
dookola? Lebo vo dverách má pricviknu-

té steblo!

Divadelná hra
1. dejstvo:

Krásny deň. Na výletnej lodi dostáva 

kapitán hlásenie, že sa blížia ku ska-

le a celú loď to roztrhá na kusy. Dá si 

povolať nadporučíka, nech zájde za 

cestujúcimi a pripraví ich na to.

2. dejstvo:

Nadporučík prichádza do obytnej 

časti lode. Ide ku jednému človeku 

a staví sa s ním, že keď buchne po 

stole, rozletí sa loď na kusy. Cestujúci 

súhlasí a stavia sa o milión dolárov. 

Nadporučík buchne po stole.

3. dejstvo:

Krásny deň. Na mori plávajú kusy 

rozbitej lode a na jednej plávajúcej 

late sa stretnú kapitán a nadporučík. 

Kapitán vraví: „Neviem, čo sa stalo, 

tretia

                     Interview

Tentokrát vám prinášame rozhovor 
s dvoma novými, ale už zabehnutými 
učiteľmi, teda s p. Marcelou Pekárovou 
a p. Ivanom Čelkom.Vyzvedali sme:

Čím ste chceli byť?

Marcela Pekárová: Na základnej som 
nevedela, čo si mám vybrať, tak som sa 
rozhodla pre gymnázium, aby som si 
predĺžila čas na rozhodovanie, no a na 
strednej som sa rozhodla pre matema-
tiku.

Ivan Čelko: Ako malý chlapec, keď som 
ešte nechodil do školy, som sa chcel stať 
požiarnikom.

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

M.P: Som z Turia, bývam s rodičmi 
a jednou zo svojich dvoch sestier 
v rodinnom dome. Vo voľnom čase, ak 
nejaký je, čítam, mám rada hlavolamy, 
všetky druhy krížoviek, robím ručné 
práce a trocha hrám na gitare - občas aj 
v kostole. 

I.Č: Nemám špeciálne vyhranené ko-
níčky, ale medzi moje záľuby patrí moja 
rodina a syn, s ktorým trávim voľné
chvíle. Rád lyžujem a bicyklujem.

Ako ste sa dostali k práci na našej 
škole?

M.P: Úplne prozaicky: dala som si žia-
dosť a pán riaditeľ sa mi ozval, že majú 
voľné miesto - síce až po roku, ale pred-
sa.

I.Č: K práci na ZCŠ a GAŠ som bol 
oslovený p. riaditeľom, následne veci 
nabrali rýchly spád a ocitol som sa 
v Rajci. 

Napĺňajú sa vaše predstavy o tejto 
škole?

M.P: Všetko bolo tak narýchlo, tak som 
si ani nestihla urobiť predstavu, ale som 
tu spokojná.

I.Č: Moje predstavy o škole a samot-
nom učení sú splnené, zatiaľ je to v po-
riadku. 

Predstavte si , že máte čarovný prú-
tik, aké želanie by ste si chceli splniť 
na tejto škole?

I.Č: Môj sen, to by boli len nové vcho-
dové dvere, lebo keď mám dole dozor, 
je tam chladno a možno úprava pod-
krovia, v prípade dostatku financií.

 Janka Z., Veron, 7.G

Interview
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štvrtá

Predstavovanie tried

7. G
Na gymnáziu trávime už siedmy rok. 
Už od nášho príchodu sme považo-
vaní za triedu plnú inteligentov, tých
s najlepšími priemermi, ktorí nikdy 
nič nevyvedú a budú všetkých oddane 
poslúchať a počúvať. Naozaj netuším, 
akým pričinením sme získali toto po-
stavenie, ale skutočne to tak vždy bolo. 
A potom boli možno niektorí prekva-
pení, keď sme začali vystrkovať rožky. 
V každom prípade – nie sme žiadni an-
jelikovia, o tom sa presvedčili už mno-
hí profesori. 

Našu skladačku tvorí 29 pojašených 
jedincov, z ktorých je každý ojedinelý 
„týpek“, dotvárajúci tú správnu atmo-
sféru (bolo nás 30, ale keď niektorým 

sa viac páči v Žiline... týmto zdravíme 
Peťu!). Máme tu tých, ktorí držia naše 
vynikajúce štandardy hlásenia sa na 
hodinách, sú tu aj takí, ktorí si občas 
radi blicnú na nejaký ten čas. Nájdu sa 
aj humoristické dvojice – odporúčam 
mrknúť do zadnejších lavíc. Sú tu tzv. 
smejúce sa skupiny, ktoré pravidelne 
narúšajú plynulý chod hodín. Máme aj 
večne unavených, akoby podriemka-
vajúcich. Zopár typov je kreatívnych a 
tí si buď pospevujú, kreslia (aj do učeb-
níc) alebo píšu básne, prípadne ťaháky. 
A viete, čo je na nás naozaj divné? Že 
sa máme v tejto zostave radi! Odvážim 
sa tvrdiť, že napriek odlišnosti v názo-
roch, povahách, v občas napätých vzťa-
hoch (keď napätie vrcholí, zvykneme 
sa šikanovať na WC) sa ľúbime. Každý 
každého iným spôsobom, ale myslím, 
že nikto z nás by svoju triedu nechcel 

Predstavovanie tried

sedemnásta

       Zábavná stránka

VTIPY
V škole:

Jožko, vyskloňuj slovo jablko.
Ja-blko, ty-blko, on-blko...

Dežo má maľovať kostol. Farár prí-

de prvý deň a vidí kostol celý hnedý. 

Farár sa pýta Deža, prečo je kostol 

hnedý. Pán farár, to je podkladová far-

ba. Na druhý deň je kostol celý biely. 

Farár hovorí: Dežo, to čo je za farba? 

To je základová farba. Na tretí deň prí-

de farár do chrámu a vidí na stenách 

nádherné maľby všetkých svätých aj 

so svätožiarami a krásny bol aj kos-

tolný interiér. Nadšený sa pýta Deža: 

Syn môj ako sa ti to podarilo? Nuž, pán 

farár, viete spadla mi farba na nohu, 

a tak som videl všetkých svätých 

a stačilo ich len obkresliť!

Dobrý deň. Vitajte na linke mentál-

nej pomoci. Ak trpíte posadnutosťou, 

stláčajte opakovane 1. Ak trpíte ne-

rozhodnosťou a závislosťou od iných, 

poproste niekoho, aby stlačil 2. Ak 

trpíte syndrómom viacnásobnej osob-

nosti, stlačte 3, 4, a 5. Ak ste paranoik, 

už teraz vieme, kto ste a čo chcete. 

Zostaňte na linke, práve sledujeme 

a zaznamenávame váš hovor. Ak si 

myslíte, že ste mimozemšťan, stlačte 

7 a váš hovor bude teleportovaný do 

materskej lode.

Ak ste schizofrenik, pozorne načúvaj-

te vnútornému hlasu, ktorý vám po-

vie, ktorý gombík máte stlačiť. Ak trpí-

te manio-depresiou, nezáleží na tom, 

ktorý gombík stlačíte, aj tak vám nik-

to neodpovie. Ak ste dyslektik, stlačte 

9696969696969696.

Ak máte amnéziu, stlačte 8 a uveďte 

svoje meno, adresu, telefónne číslo, 

dátum narodenia, číslo osobnej poist-

ky a rodné meno vašej matky. Ak trpíte 

dvojcestnou nervovou poruchou, po 

zvukovom signáli, prosím, nechajte od-

kaz. Prípadne aj pred signálom, alebo 

po signáli. Prosím, čakajte na zvukový 

signál. Ak trpíte krátkodobou stratou 

pamäti, stlačte 9. Ak trpíte krátkodo-

bou stratou pamäti, stlačte 9. Ak trpí-

te krátkodobou stratou pamäti, stlačte 

9. Ak máte nízke sebavedomie, zaves-

te. Všetci operátori sú zaneprázdnení 

a vôbec nemajú čas sa s vami baviť. Ak 

ste blondínka, nič nestláčajte, mohli 

by ste to pokaziť.

Čo znamená nápis na Fábii HTP???

Horko ťažko poskladané.

Viete komu sa žije na svete najlep-
šie?
No predsa sklerotikovi, má všetko 
na čo si len spomenie.

Keď jeden pes zje za jednu hodinu jednu 
kosť, koľko psov zje za koľko hodín koľko 
kostí?



šestnásta

Zábavná stránka

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 políč-
kami, ohraničenými hrubšou čiarou, môže byť každé číslo len raz. 

7 1 6 5 9

2 9 6 1

8 1 5

8 7 3 6

1 4 2 9 8

6 4 9 8

6 9 5 3

2 3 4 1 6

1 3 6 7 4

Zábavná stránka

piata

meniť za inú. Nikto z nás nechce vyme-
niť ani našu triednu Maťu Smieškovú, 
ktorá nás kvôli rastúcemu brušku ne-
cháva v štichu. Mali sme ju radi, máme 
ju radi a budeme ju mať radi. Vďaka jej 
za všetko, čo pre nás robila, robí. (Bude 
robiť? Dúfajme, lebo ona si možno ani 
neuvedomuje, ako ju potrebujeme!) 
Čaká nás toho ešte kopa, na pôde tej-
to školy stihneme napáchať veľa zlého 
aj dobrého, zostane tu po nás pusto a 
iba ťažko nás niekto nahradí (a ani sa 
o to nikto nepokúšajte!!!). Želám si za 
nás všetkých veľa šťastných kilometrov 
na ceste životom a mali by sme si dať 
zamraziť naše vzťahy, aby vždy zostali 
tak perfektné, ako sú teraz. Toľko my, 
7. G, skvostní, úžasní, geniálni, jedineč-
ní mladí výrastkovia so sedemnástkou 
na krku. Ak k nám niekto z vás zablúdi 
na návštevu, nebude už chcieť odísť. 

Duchovná obnova

K neodmysliteľným aktivitám našej 
triedy už zopár rokov patria duchov-
né obnovy. Naše tohtoročné triedne 
obnovenie sa konalo 5. 3. (pondelok). 
Hlavná téma znela: Najdôležitejší ľudia 
alebo veci v našom živote. Najskôr to 
vyzeralo ľahko, určiť si troch naj ľudí 
alebo tri naj veci vo svojom živote, ale 
keď sme dostali čas na premýšľanie a 
rozjímanie (silencium), niektorí sme 
sa veru aj potrápili. Ale aj tak, obno-
va bola veľmi fajn. Dozvedeli sme sa 
niečo nové o spolužiakoch, spolužiač-
kach či našej triednej. Určite to nebolo 
len uliatie sa zo školy, ale aj príjemné 
stretnutie a zistenie kto alebo čo je v 
mojom živote naozaj dôležité a pod-
statné.

Mirihuana & Embečka, 7. G 

8. A

Naše dlhoročné trápenie sa začalo 
v roku 2003, keď sme nastúpili do 
5. A triedy. Bolo to dosť zaujímavé, 
zapamätať si za niekoľko dní mená 
všetkých spolužiakov. Päťka prešla 
nad naše očakávania dobre. V šies-
tej triede sa zaviedlo bodovanie tried. 
Väčšina účastníkov našej triedy nebo-
la týmto skutkom nadšená, pretože tie 
body nie a nie pribudnúť, skôr by som 
povedala, že sa nám strácali v diaľke. 
Ale zvládli sme to. V siedmej triede sme 
boli na výlete v Čiernom Balogu, 4 dni 
strávené mimo domova boli pre všet-
kých skvelé. (Neviem, či aj pre dozor.) 
Viezli sme sa vláčikom, boli sme v skan-
zene, ale aj v jaskyni. A je tu tá „NAJLEP-
ŠIA“ trieda na škole, terajšia 8. A. Hneď 
v októbri sme išli na duchovnú obno-
vu. Všetci sa tešili, že sa ulejeme zo ško-
ly, ale nepodarilo sa, práve v ten deň 

Predstavovanie tried



Predstavovanie tried 

šiesta

bolo branné. V zbere papiera sa trieda 
umiestnila na 3. mieste. Môžeme byť 
na seba hrdí. Po Vianociach bola vý-
mena stráží našich triednych učiteľov. 
Namiesto Mgr. Veselej na istý čas pri-
šiel zastupujúci triedny učiteľ Mgr. Zaf-
ka. Určite nevedel, čo ho v našej triede 
čaká, ale myslím, že to nebolo až také 
„ hrozné“. V januári nám dovolil usku-
točniť VEČIEROK, ktorý sa nám naozaj 
vydaril. Po dobrej nálade nás čakalo 
vysvedčenie - ktoré sa nás netýkalo, 
pretože väčšine bolo jedno, čo dosta-
ne, keďže polročné nejde na prihlášky 
na strednú školu. Po jarných prázdni-
nách sa nám vrátila triedna. Momentál-
ne sme všetci „zaujatí“ učením, aby tie 
naše koncoročné vysvedčenia vyzerali 
lepšie ako na polroku. Učitelia nás stra-
šia monitorom, tak dúfame, že nám to 
na budúci rok vyjde. 

Katka Úradníková, 8. A

8.B
Všetko sa to za-
čalo, keď sme 
sa po prvý raz 
stretli ako trie-
da 5. B v škol-
skom roku 
2 0 0 3 / 2 0 0 4 .
Začiatky boli 
veľmi dobré 
(aspoň prvý 
týždeň), vtedy 
ešte ani naša 
skvelá triedna 
Mgr. Jana Barte-

ková s nami nemala žiaden problém.

Problémy nastali, keď sme sa spoznali. 
V piatej a šiestej triede sme boli na dol-
nej škole, takže sme boli najstarší. No 
veľmi dobrý príklad sme našim mlad-
ším školákom nedávali. V siedmom 
ročníku nás už dali na hornú školu. 
Bolo a stále je nám dobre na 2. poscho-
dí na konci chodby v 8. B triede. Už nie 
sme síce najstarší, ale ani najmladší. Je 
nám super, no niekedy nám ,,prepne“ 
a všetko skončí zápisom v našich žiac-
kych knižkách. Cez hodinu sme väč-
šinou v pohode a „hrobové ticho“ na-
stane, keď sa ide skúšať, ale aj to sa dá 
prekonať a my pokračujeme ďalej. Ako 
triede 7. B sa nám podarilo dosiahnuť 
3. miesto v zbere  papiera a v ôsmom 
ročníku to už bolo dokonca 2. miesto. 
A na záver patrí veľké ĎAKUJEM našej 
už spomínanej triednej p. uč. Mgr. Jane 
Bartekovej, ostatnému učiteľskému 
zboru a veľmi si prajme, aby s nami do 
tej deviatej triedy ešte vydržali.

 Kaja Turzová, Betka Remencová, 8. B

       Jazyková stránka

pätnásta

Anglické okienko 
Chyby, ktoré robíme v angličtine

Bol príliš slabý na to, aby hovoril.

 He was too weak to speak. 

Zločinec odmietol hovoriť. Napr. pri 
vypočúvaní. 

 The criminal refused to talk.

Deti sa učia písať.

 Children learn to write.

Učiteľ učí svojich žiakov.

 The teacher teaches his pupils.

Kráľ očakáva poslušnosť.

 The king expects obedience.

Musíme čakať na vlak.

 We must wait for the train.

 (she is expecting - je v druhom stave)

Moment! - hovorové 

Wait a minute!

Nie som taký bohatý.

 I am not so rich. 

Nie som taký bohatý človek.

 I am not such a rich man.

(V hovorovej angličtine such môže byť 
aj pred podstatnými menami bez prí-
davných mien. Takéto vety sú často ci-
tovo zafarbené.)

Since when have you been such 

an expert? 

Odkedy si taký veľký odborník?

 Je to krásna žena.

 She is a beautiful woman.

 Je to pekný muž.

 He is a handsome man. 

Pripravila   Mgr. Jana Hollá

Jazyková stránka 

Speak = hovoriť všeobecný 
výraz 
Talk = hovoriť predpokladá 
prítomnosť poslucháča 

Learn = učiť sa
Teach = učiť, vyučovať 

Expect = očakávať, považovať 
za povinnosť alebo veľmi prav-
depodobné
Wait = čakať, fyzické čakanie

So = taký sa používa pred 
prídavnými menami a príslov-
kami,
Such sa používa pred prídav-
nými menami, po ktorých 
nasleduje podstatné meno 

Beautiful = krásna, pri opise 
ženy

Handsome = pekný, pri opise 
muža



Zaznamenali sme

štrnásta

Športové okienko 
Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil vďa-
ka obetavosti pedagógov, rodičov 

a hlavne Boha, ktorý nám poslal as-

poň akú - takú nádielku snehu :-) . 

Celý týždeň pred jarnými prázdnina-

mi sme sa učili stáť na lyžiach, zvlád-

nuť menší či väčší kopček, no a napo-

kon sme na záver výcviku aj súťažili 

v slalome. Všetko bolo zaznamenané 

a tu sú výsledky a umiestnenia:

chlapci: 

1.miesto – Peter Kuruc 15,51 s

2.miesto - Igor Domanický 15,92 s

3.miesto – Michal Rybárik 16,08 s

dievčatá: 

1.miesto - Terézia Kavcová 14,42 s

2.miesto – Zuzana Zmrhalová 15,89 s

3.miesto – Katarína Očková 17,48 s

Víťazom blahoželáme!

Mgr. Jaroslav Židek

DOD na Gymnáziu 
Andreja Škrábika
Dňa 15. marca 2007 sa na Gymnáziu 

Andreja Škrábika uskutočnil Deň ot-

vorených dverí. Niesol sa v duchu 

myšlienky: „Chceme rásť ako strom 

so silnými koreňmi, životaschopným 

kmeňom a rozvetvenou korunou...“

GAŠ chce byť takýmto stromom, 

lebo:

Korene sú vzdelaním. Vzdelaním za-

koreneným v Božom zjavení, v mo-

derných poznatkoch. V rámci vzde-

lania ponúkame výučbu cudzích 

jazykov, základy administratívy, in-

ternet, programovanie, špecializova-

né učebne (multimediálna, jazykové, 

IT učebňa, školská knižnica), účasť 

na rôznych olympiádach.

Kmeň nás zjednocuje, robí z nás 

partnerov a vytvára z nás jedno 

spoločenstvo. Tvoríme tímy z no-

vých kolektívov, ponúkame triedne 

duchovné obnovy, spoločné sväté 

omše, exkurzie, besedy, prednášky, 

imatrikulácie, stužkové slávnosti, 

kultúrne podujatia, školské výlety či 

spoluprácu s občianskymi združe-

niami vo Farnosti Rajec.

V korune má miesto pre svoj rast kaž-

dý z nás. Študenti si môžu rozširovať 

svoje obzory v krúžkoch, na súťa-

žiach (Matematický klokan, Hviezdo-

slavov Kubín, A Slovo bolo u Boha...) 

alebo spoluprácou na projektoch 

– Mojžiš, Tri kvapky, Aki Gahuk či 

v školskom časopise Práve ty.

Počas dňa otvorených dverí sa deti 

4. ročníkov ZŠ z Rajca a okolia spolu 

s rodičmi dozvedeli, čo im škola po-

núka. Navštívili multimediálnu učeb-

ňu, učebňu informatiky a jazykové 

učebne. Zároveň sa zúčastnili vyu-

čovania priamo v jednotlivých trie-

dach a mali možnosť porozprávať sa 

so študentmi a pedagógmi.

V budúcom školskom roku sa tešíme 

na nových prímanov.

Mgr. M. Uričová

siedma

Spod pokrievky

Spod pokrievky 
Vám je dobre, máte veľa prázdnin a sko-
ro končíte v práci...   takéto a podobné 
vyjadrenia sú mnohokrát adresované 
učiteľom, ale je to naozaj tak? Mnohí by 
naozaj ináč hovorili, keby ochutnali ná-
ročný chlebík učiteľský. Ale pekne po-
poriadku, všetko to začína v auguste...

Učiteľské povolanie, ktoré vám chce-
me predstaviť, začína na konci letných 
prázdnin duchovnou obnovou. Ok-
rem duchovných aktivít je to i hľada-
nie nápadov ako vylepšiť spoluprácu 
v trojuholníku (takmer bermudskom): 
žiak – učiteľ – rodič. Potom máme 
prvú pracovnú poradu a ako vstupný 
balíček sa dozvieme: úväzok – teda to, 
čo budeme učiť; triednictvo – komu 
budeme triedni (väčšinou si triedy 
vedieme a pokračujeme v triednictve, 
ale môžu nastať i nejaké zmeny); roz-
vrh učiteľa i triedy; rozdelenie úloh 
v učiteľskom kolektíve (predmetové 
komisie, školskí koordinátori, výzdo-
ba školy, inventarizácia a mnohé iné). 

No a potom sa rozídeme do tried, kto-
ré pripravíme na začiatok školského 
roka – teda hlavne pripravíme násten-
ku.

Školský rok ponúka širokú škálu ďal-
ších úloh: účasť na pravidelných me-
sačných a hodnotiacich poradách, 
stretnutie sa predmetových komisií, 
koordináciu súťaží a podporu talentov, 
prípravu exkurzií a výletov, prípravu 
vianočného a záverečného posedenia, 
organizáciu triednych rodičovských 
združení, prípravu na výchovno-vzde-
lávací proces, prípravu a hodnotenie 
písomných prác, hodnotenie na kon-
ci polrokov, vypisovanie vysvedčení, 
triednych kníh, riešenie výchovných 
problémov, kontakty s rodičmi, tried-
nické aktivity, tvorbu školského časo-
pisu, dozory a mnohé iné, ktoré sú ur-
čite nemenej dôležité.

A tak učiteľ je zároveň i MAMA či OTEC, 
PRIATEĽ, KÚZELNÍK (najmä pri pí-
somkách), DOZORCA, ZAPISOVATEĽ, 
RIEŠITEĽ, ZDRAVOTNÍK, VYCHOVÁ-
VATEĽ, PORADCA, DUCHOVNÝ RAD-
CA...

Správny učiteľ teda po čase venuje vše-
tok svoj čas, ktorý len môže venovať, 
svojej práci a svojej triede a správnym 
učiteľom môže byť len vtedy, ak túto 
svoju prácu ani nenazýva prácou, pre-
tože je pre neho radosťou. 

Prajem všetkým učiteľom, aby boli 
správnymi učiteľmi.

Zuzu



Zaznamenali sme

ôsma

Metóda dobrého štartu 

Každý utorok a štvrtok s našou 1. A 
v ZCŠ spoločne štartujeme! Rozhodli 
sme sa pilotne vyskúšať metódu, kto-
rej autorky sú z Českej republiky a 
z Poľska. Práve v týchto krajinách je me-
tóda z názvom „Metóda dobrého štar-
tu“ úspešne aplikovaná v pedagogic-
kom procese u malých školákov. Nová 
metóda je pre našich žiakov zábavou, 
ktorá ich nevedomky posúva ďalej 
v poznávaní nových písmeniek. Deti sa 
na tieto experimentálne hodiny  veľmi 
tešia, o čom svedčia aj rozhovory s ro-
dičmi. Celá metóda pozostáva z 25 cvi-
čení. Každé cvičenie je rozdelené do 
dvoch vyučovacích hodín. Nositeľom 
deja je v MDŠ pieseň. Od piesne sa od-
víja téma rozhovoru. Deti sa zoznamujú 
s piesňou, jej obsahom, príbehom. Vní-
majú pohyb. V ďalšej etape pristupuje 
k spievaniu piesne a k pohybu hudob-
ný sprievod. Ten prispeje k celkovému 
uvoľneniu dieťaťa. Cieľom tejto fázy je 
vyjadriť rytmus piesne s použitím tvr-
dých a mäkkých vankúšikov (ktoré 
vyrobili pre deti rodičia) podľa vzoru 
učiteľky. Táto etapa je pre deti zvlášť 
náročná, nakoľko si vyžaduje vytréno-
vanú hrubú a jemnú motoriku. Takisto 
je pre dieťa náročné zachovávať pra-
videlný rytmus, ktorého tempo je veľ-
mi rýchle. V tejto fáze cvičenia sa dajú 
veľmi dobre odhaliť pravdepodobné 
prvotné neúspechy v čítaní a písaní. 
Platí aj opak. Ak dieťa podchytíme prá-

ve na tejto úrovni a individuálne dbá-
me na rytmickú reprodukciu melódie 
v spojení s motorickými cvičeniami, 
naštartujeme úspešnú cestu čítania 
a písania. 

Znakom, symbolom každej piesne 
je grafický vzor, ktorý korešponduje 
s rytmickou schémou piesne. Gra-
fický vzor je vlastne abstraktný znak, 
ktorý je predkreslený v rôznych veľ-
kostiach v pracovnom zošite. K zvlád-
nutiu grafického vzoru nestačí len 
„rýchle oko“ dieťaťa. Vyžaduje si to aj 
veľkú koncentráciu pozornosti, spo-
luprácu zrakových vnemov, názornej 
pamäte, pravo-ľavej orientácie a v ko-
nečnom dôsledku aj motorických fun-
kcií. Reprodukcia grafického vzoru 
s hudobným sprievodom a spevom 
detí je zavŕšením celého cvičenia. Psy-
chické funkcie jedinca sa rozvíjajú ruka 
v ruke s motorickými funkciami. Inými 
slovami, myslenie sa rozvíja v nadväz-
nosti na pohybový vývin dieťaťa. Metó-
da dobrého štartu tento vzťah akceptu-
je. Zjednodušene môžeme povedať, že 
poruchy psychomotorického vývoja sa 
prejavujú v oneskorení vývoja funkcií 
potrebných na rozvoj čítania a písania. 
MDŠ kladie dôraz na vnímanie vlastné-
ho tela, svojho fyzického ja. Cvičenia 
MDŠ sledujú harmonický rozvoj psy-
chomotoriky vo všetkých aspektoch. 
U detí s normálnym vývojom rozvoj 
podporujú a u detí s poruchami vývo-
ja upravujú nepravidelne sa rozvíjajúce 
funkcie. Cieľom celej metódy je napo-

Zaznamenali sme 
Zaznamenali sme

trinásta

Školenie v programe 
InDesign 
Vďaka chápavosti a pružnosti vede-

nia GAŠ bol na našu školu zakúpený 

program Adobe Creative suite, bez 

ktorého by náš časopis určite ne-

vychádzal v podobe a forme, v akej 

ho poznáme. Vďaka vedeniu školy, 

Občianskemu združeniu Lackovci 

a pánovi T. Kyškovi – vyštudovanému 

polygrafovi a grafikovi – sa 1., 2. a 5. 

marca 2006 na našej škole uskutoč-

nilo školenie v tomto programe. Zú-

častnili sa ho nielen študenti a pra-

covníci našich škôl, ale aj členovia 

Občianskeho združenia Biela stud-

ňa z Jasenového a členovia rajeckej 

farnosti, ktorí tvoria Farské zvesti. 

Školenie pozostávalo z práce v troch 

programoch, ktoré sú súčasťou balí-

ka Adobe Creative suite (Photoshop, 

Illustrator a InDesign), v „jazykovom 

okienku“ a v technických pripomien-

kach dôležitých pri tvorbe časopisu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme 

za čas a energiu, ktorú tomuto pro-

jektu venovali.

organizátori

Duchovné obnovy

Naša škola i my všetci chceme rásť 

ako strom s koreňmi, hlboko zapus-

tenými v Božom zjavení, so živo-

taschopným kmeňom a korunou, 

v ktorej je dosť miesta pre originalitu 

každého z nás. 

Tento cieľ sledujú aj školské du-

chovné obnovy. Chceme ísť stále 

viac do hĺbky poznania seba, Boha, 

ľudí okolo nás. Zapúšťame korene 

stále hlbšie. Ale nie sme pasívni pri-

jímatelia. Obnovu tvoríme spoloč-

ne, preto je každá iná, v závislosti 

od triedy. Posilňujeme kmeň nášho 

spoločenstva – spoluprácou i zába-

vou. A potom je tu koruna – pries-

tor pre našu tvorivosť, originalitu. 

Tvoríme symboly a spoločne obja-

vujeme a napĺňame ich zmysel.

A ako to vyzerá v praxi? Na začiat-

ku čakal prímu teambuilding. Štu-

denti sekundy, tercie a kvarty od-

krývali svoje vlastné masky. Kvinta 

stavala most otvorenosti, komuni-

kácie a spoločenstva. Iba tak mô-

žeme prekonať priepasť ľudských 

rán. A sexta či septima? Náš život 

je ako nádoba. Spolu uvažujeme 

čím a ako ho naplníme. Lebo ži-

vot máme pred sebou. Chceme rásť 

ako strom. Aby sme prinášali veľa 

ovocia.

Mgr. Jožko Možiešik



Zaznamenali sme

dvanásta

Stretnutie s indickými 
misionármi 

Z projektu SVET V OBJATÍ našu školu 

dňa 5. februára 2007 navštívili dvaja 

mladí študenti teológie – Johny a Mar-

tin, ktorí pochádzajú z Indie, ale študu-

jú u nás na Slovensku. Veľa sme sa pri 

nich,  ale i spolu s nimi nasmiali, pre-

tože ešte nevedeli dobre po slovensky 

a niektoré slová buď zle vyskloňovali,

alebo ich v tej chvíli nevedeli preložiť. 

Našťastie tam mali záchranu v podobe 

Janky Smutnej a pána dekana, ktorí 

tento projekt aj zrealizovali. Rozprá-

vali nám o svojich tradíciách, zvykoch 

i kultúre. Takto sme mohli aj mimo ho-

diny zemepisu spoznávať novú krajinu 

– Indiu. Určite sme sa o nej dozvedeli 

viac. Mnohým študentom sa to veľmi 

páčilo. 

Janka Zedníková, 7.G

Divadelné predstave-
nie - Lexikon gýča
Študenti prímy až septimy dostali ďal-

šiu možnosť zúčastniť sa divadelného 

predstavenia. Nemuseli sme ani ďale-

ko chodiť, herci z Martina totižto pri-

cestovali za nami a predstavenie Tra-

fená hus zagágala alebo Lexikón gýča 

odohrali takmer pred celým gymnázi-

om v Kultúrnom dome v Rajci. Snažili 

sa vtipnou a zábavnou formou divá-

kom vysvetliť, čo je to gýč a čo pravé 

umenie. Či sa im to podarilo sa však 

ukáže až v praktickom živote všetkých 

prítomných.

MS 

Geografická olympiáda
Koncom januára prebehlo na našich 

školách školské kolo geografickej 

olympiády. Celkovo sa ho zúčastni-

lo 33 žiakov, úspešným riešiteľom sa 

stal každý, kto mal v testoch viac ako 

55 bodov, čo sa podarilo 18 žiakom. 

Do okresného kola však môžu postú-

piť iba dvaja z každej kategórie, tí naj-

lepší teda boli: Lukáš Babula (príma), 

Ján Slyško (sekunda), Magdaléna Hul-

jaková a Zuzana Kotríková (tercia), 

Marek Kasman (kvarta), Ján Veselý 

(6. B) a Petra Špániková (7. A). Repre-

zentovali nás na okresnom kole. Naj-

lepšie skončil Marek Kasman, ktorý 

sa umiestnil na 2. mieste a postupuje 

na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 

16. marca 2007. 

Zároveň počas celého roka môžu 

záujemcovia pracovať na stredoškol-

skom kole geografickej olympiády, 

kde majú možnosť vybrať si z daných 

tém a písomne ju spracovať. Zatiaľ sa 

jej zúčastnila iba Eva Kavecká (sexta) 

s témou o hurikánoch. 

Aj týmto by som chcel povzbudiť 

ďalších našich študentov, najmä z bu-

dúcej kvinty a sexty, aby sa zapojili 

aj do súťaže tohto typu a získali tak 

skúsenosti a informácie navyše.

Mgr. Michal Hoskovec

     Zaznamenali sme

deviata

môcť procesu čítania a písania. Do akej 
miery sa nám to podarí, budeme môcť 
skonštatovať po niekoľkomesačnom 
cvičení.  Už teraz však môžeme pove-
dať, že opísaná metóda prispieva k vy-
tvoreniu pozitívnej atmosféry v triede 
a je dôležitým motivačným činiteľom 
v procese učenia sa. 

Mgr. Janka Kšiňanová, PhD

  
Cesta zrnka 

V januári, pred polročným vysvedče-
ním, v období, kedy každý žiačik venuje 
čo najviac pozornosti školským povin-
nostiam, učeniu a snahe dokázať, čo 
všetko sa naučil za prvý školský polrok, 
pripravil pán kaplán Jožko Možiešik pre 
tretiakov a štvrtákov duchovnú obnovu 
pod názvom Cesta zrnka. Všetci sme 
nedočkavo očakávali deň D, kedy sme 
mohli trocha pozabudnúť na vyučo-
vanie a prežiť spoločne nevšedný deň 
plný prekvapení. Každý januárový pia-
tok sa tak zúčastnila tejto duchovnej ob-
novy v pastoračnom centre jedna trieda 
spolu s triednou učiteľkou. Zamýšľa-
li sme sa nad životom – cestou zrnka, 

ktoré vypadlo z roztrhnutého vreca. 
Deti sa pokúsili najskôr výtvarne zobra-
ziť, čo všetko sa mohlo so zrnkom stať 
(napr. zrnko našla a zjedla sliepka, moh-
lo padnúť na skalnatú zem a uhynúť, ale 
mohlo padnúť i do úrodnej pôdy, rásť, 
ale prudké slnko ho mohlo spáliť...). 

Naučili sme sa, čo všetko potrebuje zrn-
ko, aby mohlo rásť a prinášať bohatú úro-
du.  Zaujímavá bola cesta zrnka v mlyne, 
ktorú s neskrývanou radosťou prežívali 
aj naši menší kamaráti škôlkari, ktorí sa 
boli na nás školákov pozrieť počas Dňa 
otvorených dverí. Ale aká by to bola ces-
ta len po mlyn? Keď sme namleli múčku, 
naše šikovné ruky sa pustili do miesenia 
cesta a tvarovania zrniek. Chlapci boli 
síce najskôr viac zamúčení, ale rýchlo 
odkukali od dievčat ako na to. A tak sme 
spoločnou prácou zrnko k zrnku vytvo-
rili klas plný zrniek. A čo bolo pre nás 
všetkých tým najvzácnejším okamihom 
duchovnej obnovy? Svätá omša, ktorá 
bola celkom výnimočná. Všetci chlapci 
s nadšením miništrovali pri obetnom 
stole, tým nesmelším sa splnila ich tajná 
túžba miništrovať a dievčatá sa s úsme-
vom zapájali do spevu, čítaní a priná-
šania obetných darov. Počas sv. omše, 
každý z nás dostal jedno pravé zrnko 
z klasu, zasadil ho do zeme a v nasle-
dujúcich dňoch sme sa s veľkou láskou 
o zrnká starali a tešili sa zo zeleného 
žitka. Tajomstvo života, ktoré je ukryté 
v tomto malom zrniečku sme si všetci 
odnášali z našej duchovnej obnovy aj 
vo svojich srdiečkach. Ďakujeme páno-
vi kaplánovi Jožkovi i dievčatám Janke 
a Terezke, ktoré prispeli svojou náma-
hou k tomu, aby sme sa aj my, menší žia-
ci, mohli takto duchovne obohacovať.

Mgr. Marta Kučeríková a žiaci 3.B triedy



Zaznamenali sme

desiata

DOD na ZCŠ a zápis 
detí do 1. ročníka
Dňa 12. januára 2007 sa uskutočnil na 
našej Základnej škole Deň otvorených 
dverí. Rodičia si mohli pozrieť otvo-
rené hodiny v ľubovoľných triedach. 
Obdivovali pekne vyzdobenú budovu 
ročníkov 1. - 4., vybavenosť jednotli-
vých učební, napr. učebňu výpočtovej 
techniky s pripojením na internet, te-
locvičňu, zborovňu. Taktiež si mohli 
vyskúšať prácu na počítači s výukový-
mi programami zameranými na mate-
matiku, slovenský jazyk, prírodovedu 
a anglický jazyk. O 14:00 hod. mohli 
budúci prváci absolvovať test školskej 
zrelosti so špeciálnym pedagógom 
Mgr. Jankou Kšiňanovou PhD. Poobe-
de prebiehala na škole aj krúžková čin-
nosť, ktorej sa taktiež mohli zúčastniť. 
Zápis do 1. ročníka ZCŠ prebehol v 
dňoch 19. a 20. januára 2007. Budúcich 
veľkých prvákov zapisovali traja peda-
gógovia, z toho jeden z nich bol aj špe-
ciálny pedagóg. Do prvého ročníka sa 
zapísalo 32 teraz ešte škôlkarov. Kaž-
dý zapísaný si odniesol školské potrie-
by a darček, ktorý mu zhotovili starší 
kamaráti – budúci spolužiaci.

Mgr. Róbert Augustín

Fašiangy a karneval
Tohtoročný školský karneval sa usku-
točnil tesne pred koncom fašiangové-
ho obdobia – 16. februára 2007. Hoci sa 
gymnaziálni študenti ostýchajú nasadiť 
si masky, nehanbia sa predviesť svoje 
tanečné umenie počas diskotéky, ktorá 
tradične začína po karnevale detí a trvá 
do tmy. Decká ponúknutý priestor na 

vybláznenie využili naplno aj tento rok.

Hviezdoslavov Kubín 
V stredu 21. februára 2007 sa usku-
točnilo školské kolo recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín. Už tradične mu 
predchádzajú triedne kolá a iba tí naj-
lepší  z triedy recitujú aj v školskom 
kole. Súťaží sa v 3 kategóriách v pred-
nese poézie a prózy. Víťazi jednotli-
vých kategórií postupujú do regionál-
neho kola, ktoré sa už dlhé roky koná 
v Žiline. 

V tomto školskom roku sa do regionál-
neho kola z GAŠ prerecitovali:

v II. kategórii v prednese poézie 
Michaela Imrišková z 2. G,

v III. kategórii v prednese poézie 
Ľubica Giablová zo 4. G,

a v IV. kategórii v prednese poézie 
Julka Giablová zo 7. G.

V prednese prózy sa recitujúcim neda-
rilo tak, ako by si možno predstavovali, 
a preto do regionálneho kola nepostú-
pil nikto.

Zo ZCŠ sa najviac darilo týmto recitá-
torom:

v II. kategórii v prednese poézie

Petrovi Brosovi zo 7. A,

a v II. kategórii v prednese prózy 
Jankovi Veselému zo 6. B triedy. 

Naši zástupcovia nás však budú re-
prezentovať aj v iných recitačných sú-
ťažiach, konkrétne v súťaži venovanej 
Andrejovi Škrábikovi a v súťaži A Slovo 
bolo u Boha, ktorá sa organizuje v Ru-
žomberku. 

Všetkým súťažiacim držíme palce!

Mgr. Martina Smiešková

Zaznamenali sme

jedenásta

Biblická olympiáda

V tomto školskom roku sa uskutočnil 
v poradí už šiesty ročník Biblickej 
olympiády. Do súťaže sme sa zapojili 
aj my –  ZCŠ a GAŠ. Predmetom súťaže 
boli vybrané knihy Svätého písma: Kni-
ha Genezis, List Rimanom (1. – 11.).

Účastníci olympiády boli roz-
delení do dvoch kategórií:
1. kategória: ZCŠ – žiaci druhého 
stupňa; GAŠ – žiaci prímy až kvarty,
2. kategória: GAŠ žiaci kvinty až oktávy.

Ako prvé sa konali TRIEDNE KOLÁ, do 
ktorých sa zapojili všetci žiaci ZCŠ a GAŠ. 
Tí najlepší /dosiahnutím určitej hrani-
ce bodov/, postúpili do ŠKOLSKÉHO 
KOLA. Prví traja z tohoto kola  /v každej 
kategórii/ vytvorili trojčlenné družstvo 
a reprezentovali naše školy v ďalšom  
DEKANÁTNOM  /OKRESNOM/ KOLE.

Umiestnenie v školskom kole:

1. kategória:
ZCŠ: 

Lukáš Kramoriš 9. A

Denisa Mišiaková 6. B

Ján Veselý 6. B

GAŠ
Mária Brodňanová 4. G

Zuzana Kotríková 3. G

Magdaléna Huljaková 3. G

2. kategória: 
Eva Kavecká 6. G

Simona Harantová 5.G

Milan Smieško 5.G

Biblická olympiáda sa v Dekanáte Ra-
jec konala 20. 2. 2007 v PC v Rajci. Vý-
sledky sú nasledovné:

1. kategória
1. GAŠ Rajec

2. MZŠ Rajec

3. ZCŠ Rajec

4. ZŠ Rosina

5. ZŠ Kamenná Poruba

6. ZŠ Rajecká Lesná

2. kategória
1. Gymnázium Bytča

2. GAŠ Rajec

3. Gymnázium Rajec

Do DIECÉZNEHO /KRAJSKÉHO/ 
KOLA postúpilo družstvo, ktoré sa 
umiestnilo na prvom mieste dekanát-
neho kola. Reprezentovať nás bude 
GAŠ /v 1. kateg./ 19. 4. 2007. V Gym-
náziu sv. Františka v Žiline si zmerajú 
sily  študentky Brodňanová, Kotríková, 
Huljaková so súťažiacimi  ostatných de-
kanátov Nitrianskej diecézy. Dievčatám 
prajeme veľa šťastia. 

Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto súťa-
že gratulujeme. Ježiš a Jeho slovo je pre 
nás všetkých najväčšou odmenou.

Ing. Mgr. Mária Betinská 
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