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Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste 
môjmu vzdelaniu.   (Mark Twain)
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Najdlhšia cesta človeka je cesta do svojho vnútra.
(Dag Hammarskjöld)



druhá

Editorial
lairotidE

Kedy(si) sa to všetko začalo...

Ak chceme hovoriť o Vianociach, možno práve pred dvetisíc rokmi. Malé 
dieťa, bezbranné, slabé, zároveň, ako každé dieťa, krásne, nežné, pekné. Malý Ježiš. 
Položený v jasliach. Síce iba sám so svojimi rodičmi, ovce a pastieri mu robili spo-
ločnosť. Predsa však šťastný, napriek chudobe, v akej prišiel na svet. Boh sa asi 
pomýlil, povedali by si ľudia, keby sa Ježiš narodil dnes. Prečo sa narodil do ro-
diny tesára, ktorý len tak-tak uživí svoju rodinu? Prečo nie do rodiny zabezpeče-
nej, ktorá má auto (a nie jedno), vlastný dom, vlastnú chatu, dokonca jachtu nie-

kde na pobreží mora? 
Veď nech je ten budú-
ci kráľ zabezpečený! 
Zdá sa nám, že vte-
dy tomu tak nebolo? 
A čo otázka: „Môže 
byť z Nazareta nie-
čo dobré?“ (Jn 1,46) 
I dnes počuť podob-
né slová na adresu 
mnohých ľudí, ktorí 
trpia pre svoj pôvod, 
rodinné zázemie, rôz-
ne životné okolnos-
ti, v ktorých sa ocitli. 
Ježiš prichádza na svet 
v chudobe. Nie preto, 

aby bol ľutovaný. Skôr preto, aby chápal všetkých. A ako Ježiš dorastá, dospie-
va, vidíme, že má pochopenie pre každého. Chudobného, bohatého, zdravého, 
chorého, mladého či starého. Medzi ľuďmi nerobí žiaden rozdiel. Došlo to až tak 
ďaleko, že volá: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ (Lk 23,34) To hovorí, 
keď zomiera. Všetko to však začalo oveľa skôr. Keď malo padnúť rozhodnutie. 
Kde sa narodí? Komu sa narodí? Rozhodol sa pre maštaľ. Chudobu. 

Možno nie sme chudobní. Nemáme síce jachtu, vilu, chatu, ale to, čo Ježiš po
trebuje, aby sa narodil v našom živote, je ochota môjho (i tvojho) srdca. Otvo-
rím alebo zavriem? Motívom môjho konania bude láska alebo závisť, či hnev. 
Radosť alebo smútok. Ochota či lenivosť. To rozhodnutie môžem urobiť iba 
dnes. Nie včera, zajtra. Preto ho spravme, „kým trvá to dnes.“ (porov. Hebr 3,13) 

Ondrej Gašica

Zábavná stránka

devätnásta

Ako spoznáš rodenú blondínku 

v základnej škole?

Keď učiteľka zotrie tabuľu, ona 

vygumuje zošit.

Jeden študent si chcel v univerzitnej 
jedálni sadnúť na voľné miesto vedľa 
profesora, ale ten mu na to odvrkol: 
„Labuť nemôže byť priateľom svine.“

„No dobre, tak ja teda odletím,“ odpo-
vedal študent.

Profesora odpoveď urazila natoľko, 
že sa rozhodol študenta potopiť na 
skúške, a tak mu dal najťažšie otázky. 
Avšak študent na každú jednu otázku 
v teste odpovedal výborne, a tak pro-
fesor, s túžbou študenta potopiť, polo-
žil mu poslednú, rozhodujúcu otázku: 

„Ideš po ceste a nájdeš dve vrecia. Jed-
no plné zlata, v druhom je rozum. Kto-
ré si vyberieš?“

„Vrece so zlatom predsa,“ odpovie za-
čudovane študent.

„Ha, no ja by som bral druhé vrece,“ 
potešene reaguje profesor.

„No vidíte, pán profesor, každý si vy-
berie to, čo mu chýba,“ chytro odpovie 
študent.

Profesor od zúrivosti schytí študentov 
test a vpíše: „Debil“.

Študent bez toho, aby sa pozrel do tes-
tu, čo mu tam profesor napísal sa po-
ďakuje a odíde. O chvíľu sa však vráti 
s testom v ruke a hovorí profesorovi:

„Nehnevajte sa pán profesor, pod-
písali ste sa mi, ale známku ste mi 
nenapísali.“

SU
DO

KU

E. Verešová, L. Ď
uricová, 7.G



Zábavná stránka

osemnásta

Zábavná stránka
V dome zvoní telefón. Zdvihne ho 
malý chlapec. A volajúci hovorí: 
- Daj mi otca.
- Nemôže, má veľa roboty. 
- Daj mi mamu. 
- Nemôže má veľa roboty. 
- Kto je ešte u vás?
- Hasiči. 
- Daj mi jedného. 
- Nemôže, má veľa roboty. 
- Kto tam ešte je? 
- Policajti. 
- Daj mi jedného. 
- Nemôže, má veľa roboty. 
- A čo všetci robia?
- Hľadajú ma.

Základné filozofické otázky

• Prečo na benzínkach predávajú 
   cigarety, keď sa tam nemôže fajčiť? 
• Prečo máte v lietadle pod sedad
   lom plávaciu vestu a nie padák? 
• Prečo sa lepidlo neprilepí na vnú-   
   tornú stranu fľaše?
• Prečo má slovo JEDNOSLABIČNÝ     
   päť slabík?
• Prečo je PODPRSENKA jednotné 
   číslo a NOHAVIČKY pomnožné?
• Keď sa na tefl ón nič neprilepí, ako 
   ho teda dokážu prilepiť na 
   vnútornú stranu hrnca?
• Mačka dopadne vždy na nohy.     
   Chlieb s maslom na natretú stranu.
   Na ktorú stranu dopadne mačka,     
   ktorej na chrbát položíme natretý   
   chlieb?

• Ako sa dostane do práce vodič   
   snežného pluhu?
• Poznáte tú malú nezničiteľnú   
   čiernu skrinku, ktorú používajú v   
   lietadlách? Tak prečo z rovnakého  
   materiálu nestavajú celé lietadlá?
• Z čoho vypestujete melón bez   
   jadierok?

- Blondínka stojí na brehu rieky. 
Príde k nej babka a pýta sa jej: 
„Slečna, prosím vás, kde sa to tu dá 
prebrodiť?” 
„No, aj hneď tu, kde stojíme.” odpo-
vie blondínka. 
Babka vojde do rieky a celá zmizne 
pod vodou. Blondínka krúti hlavou 
a sama pre seba si vraví:  ”Hm, to je 
zvláštne, pred chvíľkou tadiaľto šli 
kačičky.”

Pýta sa žiak spolužiaka: „máš domá-
cu?“ - TAK ULEJ!

Stretne sa kľúč osemnástka 
s kľúčom deviatka.
Kľúč deviatka sa pýta kľúča 
osemnásť: „Kam ideš?“
„Do kina.“
„Môžem ísť s tebou?“
„Nie, lebo fi lm je až od osemnásť.“

tretia

  Predstavovanie tried

1. G
P re d s t a ve n i e  t r i e d n e j  Ka t a -
r í ny  JA N E KOV E J :

KEDY STE SA 
ROZHODLI STAŤ 
UČITEĽKOU?

Túžba po tomto 
povolaní u mňa 
dozrievala po-
stupne, aj keď 
v detstve som ob-
divovala viace-

rých učiteľov a chcela som sa im podo-
bať. Po gymnaziálnych štúdiách som 
sa začala venovať štúdiu ekonomiky 
pôšt a telekomunikácií, avšak po pro-
móciách som svoju budúcnosť nevide-
la v tejto oblasti. Keďže som mala už 
urobenú štátnicu z anglického jazyka 
aj pedagogické minimum, začala som 
učiť najskôr dospelých v popoludňaj-
ších hodinách a v septembri r. 2000 
som otvárala školský rok už na ZCŠ.

PREČO STE CHCELI UČIŤ ANGLIČ-

TINU? 

Angličtinu som mala rada už počas 
gymnázia a bez prestávky sa s ňou stre-
távam už asi 17 rokov. Keďže bez zna-
losti cudzieho jazyka sa v súčasnosti 
človek už asi nezaobíde, rozhodla som 
sa venovať angličtine aj na pedagogic-
kej úrovni a prinášať tento svetový ja-
zyk do hláv žiakov a študentov.

AKO SA VÁM PÁČI VAŠA NOVÁ TRIE-

DA?

Deti sú skvelé a takmer každý deň ma 

potešia milým slovom či prekvapením. 

Spolu mám v triede 32 žiakov a okrem 

13 detí z Rajca sú všetci ostatní z oko-

lia, takže sa učíme pomáhať si navzá-

jom a plávať na jednej lodi.

PÁČI SA VÁM NA NAŠEJ ŠKOLE?

Veľmi. Máme veľmi dobrý kolektív uči-

teľov a so žiakmi sa tiež snažím vychá-

dzať čo najlepšie. Som rada, že som sú-

časťou tohto cirkevného spoločenstva.

AKO STE PRIŠLI  KU PRÁCI NA NA-

ŠEJ ŠKOLE (mali ste viac ponúk)?

Zvažovala som aj iné ponuky (všetky 

sa týkali vyučovania angličtiny), avšak 

táto škola je mi blízka nielen k miestu 

bydliska, ale aj srdcom.

VIEME O VÁS, ŽE STE BOLI PRED-

NEDÁVNOM V LONDÝNE, PÁČILO 

SA VÁM TAM?

Londýn je skutočné veľkomesto a žijú 
tu ľudia všetkých národností. Okrem 
pracovných povinností sme stihli nav-
štíviť aj nejaké múzeá a pofotiť hlavné 
historické pamiatky. Táto historická 
stránka sa mi veľmi páči, ale na druhej 
strane je Londýn preplnený turistami 
a davmi unáhlených ľudí. Žiť by som tu 

teda nechcela. 

Za rozhovor ďakuje Majo Jantulík, 4.G

Predstavovanie tried



štvrtá

Predstavovanie tried

Príma žiaci

Je nás spolu 32 „dobrých“ dušičiek – 
20 dievčenských a 12 chlapčenských. 
Keďže sme tu ešte len prvý rok, nie 
sme ešte na všetko zvyknutí.

Naša triedna pani profesorka Mgr. Ing. 
Katka Janeková, milá ako aj ostatní 
profesori, nás má veľmi rada. Nieke-
dy však ideme svojim milým profeso-
rom poriadne na nervy, za čo my sa-
mozrejme vôbec nemôžeme. Ale aj tak 
nás majú všetci profesori radi (aspoň 
si to tak my myslíme). Niekedy sme 
však až mimoriadne bystrí. Ale všetci 
musia uznať, že je s nami veľká sran-
da. Sme jednoducho super kolektív 
a už teraz je z nás jedna veľká križovat-
ka „dobrých duší“. Vieme aj spoločne 
pracovať.

Určite sa počas ďalších rokov budeme 
snažiť budovať si stále lepší a lepší ko-
lektív.

DUCHOVNÁ OBNOVA 1.G
Duchovná obnova prímanov sa usku-
točnila dňa 19. 9. 2008, avšak do Pas-
toračného centra sme museli prísť už 
vo štvrtok večer. Väčšina z nás cítila 
obrovskú radosť z nastávajúcej noci, 
i keď niektorí sa možno trochu aj báli. 
Všetci sme niesli ťažké vaky, tašky ale-
bo spacáky. O 19.00 večer sme sa zlo-
žili v podkroví a rozdelili si úlohy. Pán 
kaplán Možiešik vzal chlapcov na príp-
ravu miestnosti a dievčatá sa rozdelili 
do 2 skupín. 1. skupina šla nacvičovať 
divadlo spolu s Terezkou a 2. skupina 
šla pripraviť večeru. Napriek tomu, že 
mnohým už škvŕkalo v bruchu od hla-
du, pán kaplán nás učil ešte africkú 
pesničku, ktorú sme museli ukazovať 
a spievať. Po večeri nám dievčatá zahra-
li divadlo o strome. Naučili sme sa ešte 
ďalšie piesne, vyslovili sme spoločné 
modlitby a pomaly sme sa ukladali 
spať na matrace. Podaktorí unavene za-
spali, iní počúvali mobily, hrali sa hry 
a predovšetkým klebetili. Nad rá-
nom už všetci zaspali. Po raňajkách 
sme mali hlavnú úlohu duchovnej 
obnovy – výrobu tabla 1.G. Malo tvar 
Slnka, ktorého lúče tvorili naše želania 

pre spolužiakov 
a centrom boli 
naše dary. V úpl-
nom strede je, sa-
mozrejme, Ježiš 
Kristus. Na záver 
sme Pastoračné 
centrum uprata-
li a odobrali sme 
sa na sv. omšu do 
kostola. Po prícho-
de domov sme 
viacerí dospáva-
li prebdetú noc 
a plní zážitkov 
sme sa tešili na 
ďalšie dni strávené 
so spolužiakmi.

Mgr. Katarína Janeková

sedemnásta

  Zaznamenali sme

verím si, že to na tých 3:30 udržím. 

Približne 7 kilometrov do cieľa však cí-

tim, že mi začína chýbať energia. Množ-

stvo bežcov ma predbieha a beží sa mi 

podstatne horšie, v duchu premýšľam, 

koľko mi to bude ešte trvať, kým prí-

dem do cieľa. Tieto kilometre sa mi 

zdajú nekonečné, už sa mi vôbec nech-

ce. Keď však zbadám kilometrovník 

s číslom 40, zoberiem si na občer-

stvovacej stanici čaj a iontový nápoj 

a bežím ďalej. Po 42195 metroch som 

v cieli na námestí Santa Croce (Svätého 

kríža). Som šťastný, že som dobehol, 

hoci mi to trvalo trochu dlhšie, ako som 

si myslel. S časom 3:39:43 som spokoj-

ný. Nohy mám drevené ako Pinocchio, 

ale neodchádzam s dlhým nosom. 

Mám úsmev na tvári a ja tuším, že to 

nebude môj posledný maratón. V cie-

li si beriem medailu, vodu a poklusom 

sa presúvam do hotela, ktorý leží blíz-

ko cieľa. V hoteli sú už traja Rajčania, 

ktorí dobehli predo mnou, ešte štyria 

sú na trati. Moja maratónska premiéra 

sa vydarila, nakoniec celá naša skupina 

v zdraví dobehla.

Večer ideme na svätú omšu do kated-

rály. Milo sa nám prihovára miestny 

kanonik, mám z toho príjemný pocit, 

z dodaných textov sa snažím v talian-

čine odpovedať a spomínam si na 

naše školské omše v jazykových mutá-

ciách...

V pondelok je krásne počasie, my 

však odchádzame domov, posled-

ný pohľad na mesto - z miesta štar-

tu - Michalengelovho námestia, 

Florencia je nádherná.

                                                       Peter Zafka

Imatrikulácia

Dátum 28.11.2008 bol obávaným dňom 
pre triedu 5.G. Konali sa ich dlho očakáva-
né imatrikulácie. V škole vládla akási iná at-
mosféra. V spomínaný deň sa učili iba štyri 
hodiny a pozerali aj film Madagaskar. Keď 
sa ozval zvonček, odišli niektorí domov 
a iní ešte zostali robiť posledné úpravy v te-
locvični. Veľa práce mala aj trieda 7.G. Dalo 
by sa povedať, že zatiaľ čo sa kvinta obáva-
la toho, aké úlohy budú musieť splniť, oni 
sa zase obávali toho, aby nepokazili to, čo 
tak dlho nacvičovali. V triede kvinte a sep-
time vládla aj riadna nervozita ale aj riadna 
radosť zo zaujímavého dňa. Konečne na-
stal ten očakávaný čas 16. hodina.

Imatrikulácie sa niesli v duchu WILD 
WILD WESTU. Septima sa predstavila zau-
jímavou scénkou, v ktorej nám ukázali, ako 
to tam vyzerá. Nechýbal ani šerif, tanečni-
ce a barman. O chvíľu začali určovať úlohy. 
Úlohy boli rozmanité. Niektoré vyvolali 
smiech, iné rozpačité pocity. Spomedzi 
nich spomenieme aspoň tie naj...

- zlízanie šumienky, zapitej vodou 
  a ochutenej citrónom

- obkresľovanie spolužiakov 
  pomocou kečupu

- kŕmenie jogurtom so zatvorenými 
  očami 

Do úloh sa ochotne zapojili aj naši profe-
sori, za čo im vyslovujeme veľkú vďaku.
Na konci programu 7.G odovzdala 5.G 
imatrikulačné listiny. Kvintáni sa stali po 
imatrikulovaní šerifmi Divokého Západu 
a dostali odznak so svojím menom. Po 
programe nasledovala diskotéka, na ktorej 
sme sa veľmi dobre zabávali. Domov sme 
išli plní dojmov ale aj radosti, že to máme 
za sebou.

Ďakujeme všetkým ktorí prispeli k vydare-
nému priebehu tejto akcie dobrou radou 
a aktívnou pomocou. Veľká vďaka patrí aj 
triednym profesorkám obidvoch tried a to 
Mgr. Vanákovej a Ing. Babulovej.

Martina Capková 5.G a Erika Verešová 7.G



šestnásta

Zaznamenali sme

Ako som bežal vo Flo-
rencii...svoj prvý 
maratón

Piatok, 28. November 2008, 7:15, Rajec. 
Nasadáme do auta. Ja, ďalších sedem 
členov Maratón klubu Rajec a vodič 
Slávo. Pred nami je približne 1100 km 
dlhá trasa do Florencie. Cesta prebieha 
v poriadku, až na to, že sme v Bratisla-
ve nabrali smer Maďarská republika...
Po tejto chybe však už všetko ubiehalo 
„dobre“: diaľnice, tunely (asi tridsať), 
sneh, dážď, slnko, havárie, obchádz-
ky. ..Po štrnástich hodinách cestova-
nia sme na mieste. Via Alfieri, Floren-
cia, Hotel Alfa. Mesto nás víta hustým 
dažďom, nechce sa nám ani vystúpiť 
z auta. Hotel je útulný a blízko, čo oce-
níme aj neskôr.

V sobotu sa zobúdzame postupne, čaká 
nás prezentácia, vyzdvihnutie štarto-
vých čísel a prezentov od sponzorov 
podujatia. Asi po dvoch hodinách od-
chádzame nabalení taškami ako keby 
sme išli z nejakého supermarketu...
Popoludní sa vyberieme na prehliad-
ku mesta, prejdeme Ponte Vecchio, ko-
cháme sa pohľadom na baziliku Santa 
Croce, prichádzame  do katedrály San-
ta Maria del Fiori, tzv. Duomo. Výhľad 
z kupoly na mesto je nádherný, aj sa-
motná kupola s maľbami inšpirovaný-
mi Apokalypsou sv. Jána, je úchvatná. 
Pomaly si začínam uvedomovať, že zaj-
tra bežím svoj prvý maratón v živote, 
a mal by som uvažovať aj o oddychu, 
mám pred maratónom rešpekt, hoci 
mám za sebou viacero pretekov, vrá-
tane polmaratónov v Rajci, Košiciach 
či v Bratislave. Viem, že maratón bude 
o niečom inom. Večer sa ideme tro-
chu prebehnúť, posledný tréning pred 
maratónom.

Nedeľa 8:45. Stojím na štarte. Je nás 
spolu asi 8 tisíc. Dážď je vytrvalý, sme 
poobliekaní v pršiplášťoch, ktoré sme 
dostali na prezentácii. Samotný začia-
tok maratónu je stanovený na 9:20, 
všetci sa snažíme do štartu udržať si za-
hriate svalstvo. Taliani predo mnou za-
čali skákať a niečo vykrikujú. Neváham 
a pridávam sa. Konečne je tu štart. Vý-
strel som však vôbec nepočul. Dávam 
sa do pohybu, prekračujem odhodené 
plášte, bundy, dávam si pozor, aby som 
nezakopol. Po pár sekundách prechá-
dzam štartom a začínam konečne be-
žať. Trať zo začiatku klesá, beží sa mi 
dobre. Držím sa skupinky, ktorú vedú 
bežci s modrými balónikmi, na kto-
rých majú napísané 3:30. To znamená 
3 a pol hodiny, čiže päť minútové tem-
po na kilometer. Asi na sedemnástom 
kilometri, po jednej nutnej zastávke, sa 
mi „balóniky“ vzdialili, hoci držím stá-
le tempo, už sa mi ich nepodarí dobe-
hnúť. Po polmaratóne začínajú niekto-
rí pretekári kráčať. Okolo 25. kilometra 
rozmýšľam nad tým, kedy a ako sa do-
staví kríza. Zatiaľ sa nič neprejavuje, 

piata

To sme my, prváci

Prvý deň v škole

Trochu sme sa báli, ale našťastie boli 

pri nás mamička a otecko. Všetko bolo 

také nové a zaujímavé. Dostali sme 

krásny obrázkový šlabikár a aj iné pek-

né veci. Prišiel sa na nás pozrieť pán 

riaditeľ aj pán dekan. Ani sa nám nech-

celo ísť domov a doma sme sa nevedeli 

dočkať, kedy sa zase vrátime do školy.

Po prvých mesiacoch

V škole sa nám páči. Je tu veľa nezvy-

čajných vecí. Páči sa nám školský zvon-

ček. Zo začiatku sme nechápali, prečo 

zvoní, no teraz nám to už je jasné. Pote-

šilo nás, že tu nie sú postele a nikto nás 

nenúti spať. A koľko zaujímavých čin-

ností tu robíme! Hráme sa rôzne hry, 

spievame nové pesničky, maľujeme, 

kreslíme... Ale niekedy je to v škole aj 

ťažké. Hlavne vtedy, keď sa učíme písať 

písmenká a ruka nás akosi nechce po-

slúchať. Alebo keď sa nám nedarí pre-

čítať alebo napísať nové slová a vety. 

Náš najobľúbenejší  predmet je telesná 

výchova, hlavne keď nám pani učiteľ-

ka urobí prekážkovú dráhu. 

Tak to sme my, deti zo Škol-
ského klubu detí pri ZCŠ 
sv. J. Vianneyho v Rajci

Je nás tu 42 detí. Školský klub navšte-
vujeme ráno i popoludní. Je tu veľká 
zábava. Spolu sa hráme, chodíme na 
vychádzky, píšeme domáce úlohy a vy-
tvárame rôzne zaujímavé činnosti. Me-
dzi nami sa však nájdu i „šibali“, ktorí 
občas narušia našu činnosť. Problémy 
riešime v kolektíve „detským súdom“. 
Pani vychovávateľky Marta Paulíny-
ová a Janka Ľudviková sa nás snažia 
povzbudiť pochvalou a sladkou odme-
nou. Zdá sa, že to zaberá i na našich ši-
balov, pretože sa začína zlepšovať sprá-
vanie aj našich chlapcov. Šikovnosť 
a záujmy detí sa snažíme využívať pri 
rôznych aktivitách. 

Za rozhovor ďakujú 
M. Majerčíková a Z. Zmrhalová, 5.G

Predstavovanie tried



Aktivity 

šiesta

Aktivity ŠKD

V mesiaci október sme si pripomenuli 

dva významné sviatky: Mesiac Ružen-

covej Panny Márie a Mesiac úcty k star-

ším. Pri tejto príležitosti sme si aj my, 

deti zo Školského klubu detí pri ZCŠ, 

pripravili kultúrny program, s ktorým 

sme vystúpili v Klube dôchodcov. Na-

šim starkým sa program veľmi páčil 

a deti odmenili nielen sladkou odme-

nou, ale aj veľkým potleskom. 

Príroda nás v jeseni obdarila množ-

stvom prírodného materiálu, ktorý deti 

v ŠKD využívali pri rôznych činnos-

tiach. Z opadaných listov stromov sme 

vytvorili množstvo pekných prác, kto-

ré sme si mohli pozrieť na výstave ovo-

cia a zeleniny v Pastoračnom centre. 

Z gaštanov sme vyrobili veľký ruženec, 

ktorý sme sa potom spoločne modlili.

Janka Ľudviková

Modernizácia škôl

Na konci septembra pán riaditeľ odo-
vzdal žiakom a študentom kľúče od 
skriniek. Veľmi ich to potešilo, pretože 
sa nemusia báť  kam si odložia obuv 
a bundy a tiež zmizli obavy, že im ich 
niekto schová alebo „potiahne“. 

Naše školy sa snažia držať krok 
s modernými technológiami. Nedáv-
no boli v triedach tercie a kvinty 
nainštalované dataprojektory s vyso-
kou svietivosťou, teda také, ktoré do-
kážu zobraziť obraz aj bez zatemňova-
nia miestnosti, pribudli aj plátna, ktoré 
sú pripevnené na strop, nie je ich po-
trebné do tried prinášať. Celý systém 
je pripravený na spustenie v priebehu 
pár okamihov, stačí pripojiť notebook 
a vyučovanie sa môže začať...

Na chodbe na prvom poschodí máme 
ďalšiu technickú novinku: LCD panel, 
ktorý po prepojení s PC vytvára infor-
mačnú tabuľu. Zatiaľ sú dostupné in-
formácie o zastupovaní, jedálnom líst-
ku, aktuálne oznamy týkajúce sa života 
našich škôl a pod. Veríme, že uvedené 
novinky prispejú k väčšiemu komfortu 
a zatraktívneniu vyučovania. PZ
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Lúčenie

Posledná misia na našej milovanej ško-
le bolo lúčenie. Obidve triedy si fareb-

ne zladili tričká: „red team and green 

team“, avšak nebojovali proti sebe.

24. 6. nastal deň D. Od rána ranúceho 

sme sa pripravovali na trpkoradost-

né lúčenie s našimi kamarátmi, fú-

kaním balónov a chystaním maľova-

cích potrieb. Bez ujmy na zdraví sme 

sa dolúčili s kamarátmi zo školy aj 

zo zborovne.

S veľkou radosťou sme sa pustili do 

prípravy „papaníčka“. O 15:00 sa na-

ším krásnym slávnostným prícho-

dom začal NÁŠ večierok. Po veľmo 

inteligentnom programe sme sa de-

centne občerstvili a začala sa disco-

trisco zábava pod vedením Mgr. Super 

DJ Petra Z. (30).

Zábava sa začala ľudovkami a skončila 
krásnou pesničkou s veľkými emócia-
mi od Bonnie Tyler - It´s a Heartache. 
(naša hymna). Účinkovanie v seriáli 
ZCŠ sme ukončili slávnostnou sv. om-
šou. Keďže sme bez seba nemohli vy-
držať viac ako päť dní, v stredu, 2. 7. 
2008 sme sa vybrali na krásny štít Fač-
kovského sedla - Kľak. Počasie nám 
hralo do kariet. Cesta nahor bola do-
konca ľahšia ako cesta nadol, pri ktorej 
Dominika L. (15) stále padala. Nášho 
výstupu sa zúčastnili aj dvaja pedagó-
govia: Mgr. Anna Veselá (50) a už spo-
mínaný Mgr. Peter Zafka. Celý tento tu-
ristický deň sme ukončili opekačkou 
u Kačenky Ú. (15).

A na koniec by sme sa vám všetkým,
ale fakt všetkým, chceli veľmi preveľmi 
poďakovať za VŠETKO a vďaka patrí 
najmä naším triednym učiteľkám Mgr. 
Jane Bartekovej a Mgr. Anne Veselej. 
ĎAKUJEME!!!

Kajuška and 
Katuška
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Prekvapujúce odhalenie...
8.G má talent!!
Pre niektorých obyčajný piatok, ale pre nás bol výnimočný – mali sme riaditeľ-
ské voľno. A čím sme si ho zaslúžili? Mali sme predsa STUŽKOVÚ!

Ako obvykle sme našu stužkovú začali sv. omšou, ktorú nám celebroval rajecký 
kaplán Ondro. Po omši nasledoval húfny presun do kultúrneho domu, kde sa 
to všetko odohrávalo. Nástup sme mali dosť netradičný – na pieseň z muzikálu 
Rebelové  „ŠŠŠ“.

A potom to prišlo, 
tá dlho očakávaná 
chvíľa – stužkova-
nie. Nasledoval uči-
teľský a rodičovský 
tanec. K tancu sme 
vyzývali s ružou 
v rukách (a poda-
ktorí aj v ústach =D). 
Tancovanie nás tak 
vyčerpalo, že sme 
sa potrebovali na-
jesť. Po naplnení 
našich  žalúdkov sa 
dostavilo to prek-
vapujúce odhalnie. 
Každého sme pres-

vedčili o tom, že máme talent. Začali sme rozprávkou Popoluška. Terka nám tiež 
chcela dokázať svoj talent, tak nám zaspievala. Ďalší talent nám ukázali taneč-
nice až z ďalekého Havaja v podaní našich chalanov. Ďalej, keďže sa snažíme 
študovať praktickým spôsobom, zahrali sme časť z hry od Shakespeara Rómeo 
a Júlia. Ako v každej správnej šou nasledovala reklama. Veľa ľudí nedokáže žiť 
bez hudby, preto po reklame nasledovala hitparáda. Publiku sa predstavila Abba, 
Tina Turner, Náš malý pes Bobi, Usher a Mandarínka Darinka. A na koniec sme 
všetkým dokázali náš talent na tancovanie a roztočili sme to v spoločnom tanci. 

Nuž a čo nasledovalo potom? Zábava až do polnoci. O polnoci bol „Polnočný 
súd“, na ktorom sme si od našej triednej vysúdili úspešné zmaturovanie.

A potom bola na programe len zábava a tanec. Príkladom nám všetkým šli Ivetka 
s partnerom, ktorí pretancovali sálu snáď aj stokrát.

Ostáva nám už len dúfať, že bude platiť to staré známe:
„Navždy sa zachová v pamäti stužková....“

Čuchita a Fejska 8.G

siedma

      Zaznamenali sme

Zaznamenali sme 
Chorvátsko

Náš výlet do Biogradu sa začal 5. sep-
tembra 2008 približne o 16:30 hod. 
Pred školu prišla väčšina z nás v sprie-
vode svojich rodičov, ktorí nám po-
mohli ,,nahádzať” tašky do autobusu. 
Rozlúčili sme sa s nimi a mohli sme vy-
raziť. Bolo nás mnoho, veď išla skoro 
celá 6.G, dozor a zopár starších študen-
tov zo 7.G. V autobuse bola fajn nálada 
takmer celú cestu, až na pár okamihov, 
keď nás zmohla únava a väčšina spala. 
Bolo naozaj zaujímavé vidieť niekto-
rých spať v autobuse…

Ráno sme sa už prebudili uprostred 
palmovitých stromov. Po tom, ako sme 
sa ubytovali v našom penzióne, sme si 
boli obzrieť pláže a ich okolie. Večer 
sme absolvovali s naším slovenským 
delegátom prehliadku centra. 

Na ďalší deň sa už začal plavecký vý-
cvik. Program bol viac menej rovnaký 
každý deň: ráno povinná rozcvička 
(ako pre koho), raňajky, dopoludnia 
výcvik v bazéne, resp. v mori, obed, 
popoludnia v mori, večera. Mimocho-
dom, strava bola celkom fajn.

Okrem kúpania v mori sme zapláva-
li do Národného parku KRK pri Si-
beniku, kde sme mali možnosť vidieť 
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množstvo jazier, vodopádov, ale aj his-
torické centrum Sibenika. 

Mnohí z nás absolvovali celodenný vý-
let loďou do Národného parku KOR-
NATY. Turistov tam priťahuje známe 
Slané/Solné jazero nem. Silbersee a 
obrovské skalné útesy. 

Taktiež sme vyskúšali bycikle na men-
šej cyklotúre do okolia, ktoré nám boli 
poskytnuté v našom 5* penzióne. 

Všetci sme sa zúčastnili volejbalového 
turnaja. Boli sme rozdelení do druž-
stiev, ktoré mali svojich hlavných ka-
pitánov. Ako posledné po tvrdom boji 
skončilo družstvo pána riaditeľa, ale 
musíme uznať, snažili sa. Na treťom 
mieste sa umiestnilo družstvo pani 
prof. Rybárikovej. Na druhom mieste 
skončilo družstvo pani prof. Kavcovej. 
A na prvom mieste sa umiestnilo druž-
stvo, ktoré malo už na začiatku výhru 
vo vrecku, družstvo pána prof. Žideka, 
ktoré si udelilo titul: „BIG PLAYERS!“ 

Večerné chvíle sme trávili buď pri fil-
moch, modlení alebo pri počúvaní 
príbehov,  ktoré nám sprostredkoval 
super brat, sused, kapucín Ján alias 
“JOHNNY“ alebo sme sa boli zabaviť 
na chorvátskej diskotéke, kde sme sa 
doslova vybláznili...

Posledné dni každý trávil kupovaním 
suvenírov alebo zbieraním fotografií. 
Nevrátili sme sa s prázdnymi rukami. 
Doniesli sme vám kamene, ktoré si 
môžete pozrieť vo vytríne našej ško-
ly. Všetci sme sa vrátili domov v zdraví 
a s kopou zážitkov.

Touto cestou sa chceme poďakovať pe-
dagogickému zboru, ktorý mal s nami 
trpezlivosť, ale aj pánovi riaditeľovi a aj 
naším rodičom, že nám umožnili taký-
to perfektný štart do nového školského 
roka.           

S pozdravom Natalka, Lubka, Kika 6. G

„Zjednotená Euró-
pa – pestrá mozaika 
kultúrnej a prírodnej 
diverzity“

V dňoch 30. 8. - 5. 9. 2008 sme sa my, 
študenti osemročného gymnázia 
v Rajci, zúčastnili bilaterálneho me-
dzinárodného projektu „UNITED EU-
ROPE – a colourful mosaic of cultural 
and natural diversity“, ktorý je finan-
covaný grantovým programom „Mlá-
dež v akcii“, “Youth in Action“.

Cieľom projektu bolo:

- zaoberať sa vplyvmi antropogénnej 
činnosti na prírodné a kultúrne dedič-
stvo, zjednotiť účastníkov nad myšlien-
kou ochrany a akceptovania kultúrnej 
a prírodnej rôznorodosti krajín,

- zoznámiť mladých ľudí z Bulharska 
so slovenským kultúrnym, historickým 
a prírodným bohatstvom,

- podporiť multikultúrnu výchovu ako 
účinný prostriedok k trvalému rozvo-
ju osobnosti,
- umožniť stretnutie, poznávanie 
a podporiť skupinovú prácu a komu-
nikáciu v cudzom jazyku,
- pomôcť mladým ľuďom neustále si 
zvyšovať počítačovú gramotnosť 
v nových informačných technoló-
giach:  power-point prezentácie, pre-
zentačné CD, webové stránky,
- propagovať myšlienku programu 
,,Mládeže v akcii“ a možnosti progra-
mu vôbec.

Na projekte pracovali: M. Capková, 
M. Huljaková, Z. Kotríková , K. Očková 
a Z. Zmrhalová z 5.G, M. Slyšková, 
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Exkurzia v NR SR

Dňa 29. 10. 2008 študenti Gymnázia 
Andreja Škrábika podnikli exkurziu do 
priestorov NR SR . 

Cesta prebiehala za príjemného mrho-
lenia. Do nášho hlavného mesta sme 
sa dostali aj napriek miernemu časo-
vému sklzu približne o štvrť na desať. 
Vedúci skupiny, pán magister Peter 
Šadlák, v tomto momente nadobu-
dol presvedčenie, neskôr sa ukázalo 
ako prehnane optimistické, že sa nám 
k budove NR SR podarí v pohodičke 
dostať s dostatočným časovým pred-
stihom. Pre nezasvätených musím 
zdôrazniť, že exkurzia sa mala začať 
o desiatej. To by sme ale nesmeli byť 
konfrontovaní s miernym dopravným 
kolapsom, vďaka ktorému nám ces-
ta od mostu SNP k budove Národnej 
rady trvala skoro štyridsať minút. No aj 
tak  sme o desiatej hodine vstúpili na 
pôdu Národnej rady . 

V budove NR SR nás uvítal pán Adami-
šin. Stručne nás oboznámil s históri-
ou NR SR. Previedol nás jej priestormi 

a študentom umožnil prístup na bal-
kón, ktorý sa nachádza priamo nad 

rokovacou sálou. Od-
tiaľto mohli násled-
ne naživo sledovať 
rokovanie nášho zá-
konodarného zboru. 
Rozprava svojou od-
bornosťou a vysokou 
kultúrnou úrovňou  
žiakov hypnotizova-
la natoľko, že sprvu 
ani nechceli pristúpiť 
k ďalšiemu bodu náš-
ho programu, kto-
rým mala byť diskusia 
s pánom poslancom 
Ivanom Štefancom, 
ale netrpezlivo sa 

dožadovali priameho svedectva jej 
vyvrcholenia. Čo im žiaľ, vzhľadom 
k nášmu napätému časovému harmo-
nogramu, nebolo umožnéné.

Na záver našej návštevy nás privítal aj 
pán poslanec Štefanec, ktorý študen-
tov ochotne oboznámil s fungovaním 
Národnej rady a s procesom prijíma-
nia a schvaľovania zákonov. V násled-
nej diskusii, ktorá napriek počiatočnej 
ostýchavosti našich žiakov postupne 
čoraz viac gradovala, odpovedal na 
ich otázky týkajúce sa zavedenia eura, 
dôchodkovej reformy, súčasnej eko-
nomickej krízy a celkovej situácie na 
našej politickej scéne. Diskusia trvala 
približne do štvrť na dvanásť. Potom 
sa pán poslanec ospravedlnil, pretože 
sa musel účastniť na hlasovaní o práve 
prerokovanom návrhu zákona. 

Po hodinu a pol trvajúcej obhliadke 
Bratislavy sme sa vydali na spiatočnú 
cestu do Rajca, ktorá prebiehala rovna-
ko príjemne ako cesta do nášho hlav-
ného mesta.

                                                         P. Šadlák

zľava M. Jaššo, I. Štefanec, P. Šadlák
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troch hlavných častí Londýna: The City, 

Westminster a The West End. Príjemné 

počasie babieho leta nám umožnilo 

prechádzku po London Bridge, Hyde 

Parku či osvieženie pri fontáne na 

Trafalgarskom námestí v spoločnos-

ti neodmysliteľných holubov a admi-

rála Nelsona. Skvelým zážitkom bolo 

sledovať vývoj svetového maliarstva 

od 13. do 20. storočia v The National 

Gallery. Bolo zaujímavé vidieť študen-

tov, sústredenených na  výklad svojej 

profesorky, ktorá sa rozhodla vymeniť 

tradičnú triedu za obrazáreň s množ-

stvom návštevníkov. Klasické výtvarné 

umenie sme konfrontovali s výtvormi 

súčasníkov v Tate Gallery. Nezabudnu-

teľným zážitkom bola aj nedeľná svätá 

omša vo Westminster Cathedral. Neza-

budli sme ani na sídlo kráľovskej rodi-

ny, Buckhinghamský palác, hoci na vý-

menu stráží sme nemali šťastie. Pri Big 

Bene sme si skontrolovali presný čas.V 

unikátnom The Natural History Muse-

um sme si zmerali krvný tlak, vyskúšali 

odhad v zrakových klamoch, zažili si-

mulované zemetrasenie, stretli pohyb-

livého tyranosaura, ba aj obrovskú 

sekvoju...

Z pestrofarebnej palety zážitkov ešte 

čosi. Londýn je skutočne multikultúr-

na metropola a jeho obyvatelia sú veľ-

mi tolerantní ľudkovia. Ten fakt , že 

viac ako 7 miliónov ľudí všetkých fa-

rieb pleti, národností a náboženstiev 

tu žije vedľa seba a navzájom sa akcep-

tuje, je hodné obdivu a nasledovania. 

Ani mýtus o londýnskej hmle či rezer-

vovanosti Angličanov sa nenaplnil. Po-

čas pobytu sa na nás usmievalo nielen 

slniečko, ale aj samí milí a ústretoví 

ľudia. 

MVDr. Zuzana Kotríková

Foto: s riaditeľom Salesian College 
S. Mc Cannom
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A. Zedníková zo 6.G a M. Smieško zo 
7.G. Našu výpravu sprevádzala pani 
prof. Mgr. Zuzana Dávidiková.

Náš pobyt sa začal príchodom na turis-
tickú ubytovňu pri futbalovom ihrisku 
FC Bobrovec. Na začiatku sme sa zo-
známili s mladými Bulharmi. Aby sme 
si navzájom zapamätali naše mená, 
každý z nás dostal menovku, na ktorú 
si napísal svoje meno alebo prezývku. 
Bulhari boli milí a priateľskí, a tak nám 
vôbec neprekážala povestná jazyková 
bariéra. Hlavným komunikačným jazy-
kom bola angličtina, takže nám nerobi-
lo zvlášť veľké 
problémy do-
rozumieť sa.

Každý deň 
sme sa zo-
z n a m o v a l i 
s prírodnými 
a kultúrnymi 
pamiatkami 
Liptova. Nav-
štívili sme 
D o b š i n s k ú 
jaskyňu slobo-
dy, tiež skan-
zeny ľudovej 
architektúry 
vo Vlkolínci a Pribyline či bývalé kelt-
ské sídlo Havránok. Príjemný deň sme 
strávili na túre v  Žiarskej doline, kde 
sme sa zoznámili s biotopom svišťa 
vrchovského. V Liptovskom Mikuláši 
sme navštivili Múzeum Janka Kráľa, 
v ktorom sme sa si pripomenuli histó-
riu nášho jazyka. V tomto meste sme 
nezabudli nazrieť aj do Múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva. Zastavili sme 
sa pri umelo vytvorenej vodnej nádrži 
Liptovská Mara, ktorej okolie je znečis-
tené odpadkami, ktoré tam zanechali 
turisti a dovolenkári. Nájdené odpad-

ky sme pozbierali do plastových vriec. 
Večer sme prezentovali svoje projekty 
o kultúre a prírode našej krajiny a sprí-
jemňovali si atmosféru hrou na gitare, 
gajdách a spevom vo všetkých troch ja-
zykoch. Náš každodenný program bol 
zapisovaný do denníka, ktorý sme spo-
ločne tvorili a prekladali do anglické-
ho a bulharského jazyka. Počas  večera 
bulharskej kultúry a kuchyne nám Bul-
hari ukázali ako sa pripravuje šopský 
šalát. My sme ich zase pohostili naším 
tradičným jedlom, bryndzovými haluš-
kami. Všetci sme sa veľmi čudovali, že 
im naša delikatesa nechutila. Posled-

ný deň sme 
dostali test 
o Bulharsku, 
ktorý najlep-
šie vypraco-
vala Marti-
na Capková 
(5.G) a bola 
ocenená po-
három zo Sli-
venu, odkiaľ 
pochádzali 
naši bulhar-
skí priatelia. 

Po teste kaž-

dý z nás dostal certifikát o účasti na 

medzinárodnom projekte. Na bulhar-

skom večeri sa zúčastnila aj bulharská 

veľvyslankyňa, ktorá bola nadšená na-

ším programom.

Tento projekt sa nám všetkým veľmi 

páčil a pomáhal nám zdokonaľovať 

sa v komunikácii v anglickom jazyku. 

Tiež sme boli radi, že sme spoznali no-

vých ľudí, ich zvyky a kultúru iného 

národa.

Z. Kotríková, K. Očková, 5.G
 



Zaznamenali sme

desiata

Zber papiera

Polovica októbra sa na našich školách 

už tradične nesie v znamení usilovnej 

práce v prospech obidvoch škôl – vy-

pukne dlho očakávaný a obľúbený 

zber papiera.

Tohtoročný zber papiera prebiehal 

v dňoch 13. – 22. októbra. V tomto ob-

dobí bolo možné vidieť v uliciach mes-

ta skupinky detí i jednotlivcov, ako sa 

pechoria s káričkami naloženými pa-

pierom pochádzajúcim z rôznych „taj-

ných zdrojov“. Popoludňajšie hodiny 

boli plné ruchu v suteréne školy, kde 

sa papier odoberal, vážil, ukladal a vý-

sledky sa starostlivo zapisovali. Ráno 

bolo vidieť húfy detí obliehajúcich dia-

gram, kde mohli vidieť, ako ktorá trie-

da napreduje.

Táto činnosť priniesla pekný úspech. 

Nazbieralo sa okolo 20 ton papiera, fi-

nančný zisk predstavuje cca 28 000 Sk. 

Získané peniaze budú použité sčasti na 

odmenenie najlepších tried, ale hlavne 

na vylepšenie hygienických podmie-

nok v škole /zakúpenie zásobníkov na 

tekuté mydlo do tried a na toalety a zá-

sobníkov na toaletný papier/. 

Bola to pekná akcia, ktorá priniesla ra-

dosť i úžitok. Treba vysloviť uznanie 

a vďaku deťom, ich rodičom, ktorí tiež 

pomáhali, školníkom, ktorí nešetrili 

povzbudivými a pochvalnými slovami 

a tiež aj chlapcom zo 6. A, ktorí majú 

zásluhu na tom, že školníkov tá lavína 

papiera celkom nepochovala.

Najlepšie triedy
Ročníky 1. – 5.

1. miesto – 2.B /1960 kg/

2. miesto – 4.A /1787 kg/

3. miesto – 1.A /1202 kg/

Ročníky 6. – 9.  

1. miesto – 6.A /2248 kg/

2. miesto – 7.A /1703 kg/

3. miesto – 9.B /844 kg/

Gymnázium

1. miesto – 4.G /2162 kg/

2. miesto – 1.G /1628 kg/

3. miesto – 3.G /1139 kg/

Jednotlivci:
ZCŠ

Kubačáková Klárka 2.B

Hoskovec Lukáš 1.A

Gáper Marek 6.A

 GAŠ  

Lörinczová Katka 4.G

Foltán Jakub, Bajzík Michal 1.G

Ičko Andrej 3.G

 
A. Veselovská

Zaznamenali sme

jedenásta

London is exciting, 
Londoners are great

Dňa 9. až 14. októbra 2008 sa skupinka 
pedagógov ZCŠ  a GAŠ zúčastnila dob-
rodružnej výpravy na Britské ostrovy, 
konkrétne do hlavného mesta Spoje-
ného kráľovstva, Londýna. Tejto cesty  
sa pod duchovným vedením pána de-
kana Mgr. V. Kutiša zúčastnili nasledov-
ní učitelia: Ing Mgr. K. Janeková, MVDr. 
Z. Kotríková, Mgr. Z. Rybáriková a Mgr. 
P. Zafka.

Prvým cieľom bola 
návšteva salezián-
skej školy “ Salesian 
College“ v Battersea, 
London, ktorú sme 
absolvovali so sale-
ziánskym provinciá-
lom Johnom Dickso-
nom. Tento vážený 
kňaz nás predstavil 
riaditeľovi školy, Step-
henovi Mc Cannovi. 
„Meeting“ prebiehal 
v príjemnej atmo-
sfére, kde sme si vy-
mieňali informácie 
o našich školách. Dozvedeli sme sa, že 
Salesian college, cirkevnú školu s pat-
rónom Donom Boscom, navštevuje 
asi 700 chlapcov vo veku 11 – 16 ro-
kov, pochádzajúcich zo skromnejších 
rodín prisťahovalcov . Vyučovanie za-
čínajú povinnou modlitbou , ktorej ho-
voria „worship“. Prekvapením bolo, že 
to platí nielen pre cirkevné, ale aj pre 
štátne školy. Študenti začínajú v škole 
o 9,00 hod. a končia asi o 16,30 hod. 
V prípade potreby učitelia uplatňujú 

aj právo nechať ich po vyučovaní pre 
zlé správanie alebo iné nezrovnalosti, 
výnimkou nebýva ani sobota v škole. 
Ďalšou zvláštnosťou bolo aj to, že títo 
študenti nemajú svoje vlastné triedy. 
Na každú vyučovaciu hodinu sa sťa-
hujú do špeciálnych učební. Podnetné 
bolo stretnutie so špeciálnou pedago-
gičkou, v učebni pre integrovaných 
žiakov, dobre vybavenou didaktickou 
technikou. Obdivovali sme disciplínu 
a záujem detí v školskej knižnici, ktoré 
dychtivo zhromažďovali poznatky z en-

cyklopédií, či s využi-
tím počítačovej tech-
niky. Návštevy v škole 
sme ukončili výmenou 
e-mailových kontak-
tov s plánom ďalšej 
možnej spolupráce 
pri výchove a vzde-
lávaní mládeže. Ďal-
ším zastavením bola 
komunita „L´ ARCHE“, 
ktorá sa stará o mentál-
ne a telesne postihnu-
tých ľudí. Pod vedením 
animátorov pracujú 
v chránených dielňach 
podľa svojich možnos-
tí. Mohli sme vidieť 

týchto ľudí pri výrobe netradičných 
dekoratívnych sviečok, tkaní krásnych 
koberčekov a štól. Bolo poučné vidieť, 
v akých skromných podmienkach sa 
dá žiť, rásť v láske a byť užitočný. Po 
rozlúčke s našou sprievodkyňou Kate 
sme využili možnosť kúpy originál-
nych a hlavne s láskou vyrobených 
sviečok.  S pocitmi pokory a úprimné-
ho obdivu sme túto komunitu opúšťa-
li. Nášmu záujmu neunikla ani jedna z 
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