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Vianočná akadémia 
 

Sú tu opäť. Najkrajšie sviatky roka. Na našej škole zavládla atmosféra Vianoc už 20. 
decembra. Žiaci jednotlivých tried si s  láskou pripravili vianočný program. Telocvičňa 
s vyzdobeným stromčekom sa         o 10, 00 h. zaplnila do posledného miesta a program 
mohol začať. Keď zazneli prvé piesne, na tvárach  prítomných bolo vidieť obdiv a dojatie. 
V programe sa striedali piesne ľudové i nábožné, scénky, ale i tanečné kreácie v rôznych 
podobách . Celý programom  svojím slovom sprevádzala Mgr. Vavreková. Atmosféra, 
ktorou tento deň žila škola nám pripomenula, že Vianoce sú o radosti, láske a pokoji.   
 
 
 

Magnificat 2012 
 

 
Ako každý rok, tak i v roku 2012 sme 
sa zúčastnili festivalu speváckych 
zborov a skupín z okolia Kysúc s 
názvom Magnificat.  Našu školu 
reprezentoval, ako i po iné roky, 

školský zbor Goretti, a už po druhýkrát náš internátny zbor, ktorý sa tentokrát predstavil i s 
novým názvom R3. Ide o nejakú šifru?? Nie, názov vyjadruje iba hlavnú myšlienku tohto 
zboru, ktorou je ,,RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE."  Akcia sa skutočne vydarila, dokonca 
sme získali i finančnú podporu - začo veľmi ďakujeme. Dúfame, že o rok sa na tejto akcii 
zúčastnime opäť. 

                              Sima Vráblová, Peťa Pavlíková  
 

 

Požehnanie školy 
 

Dňa 8. januára 2013 pán farár Igor Čuntala za sprievodu časti 
speváckeho zboru požehnal priestory našej školy.  

,,Nech Pán prebýva na tomto pracovisku, nech láskavým 
okom hľadí na vašu prácu a nech chráni vaše životy od 
každého zla.“ 
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Stužkové slávnosti 
 

IV. ZA  

Naša stužková slávnosť bola 
výnimočná hlavne svojím 
počtom. Keďže sme nemali 
pozvaných rodičov, nášho 
slávnostného stužkovania sa 
zúčastnili iba naši partneri, Pán 
farár, Pani zástupkyňa 
a najlepšia triedna profesorka 

Mgr. Lenka Marčišová. Stužková 
slávnosť začala sv. omšou, 
potom nasledovalo stužkovanie, 
častušky a voľná zábava, ktorá 
trvala až do rána. Aj napriek 
,,výnimočnosti“ našej triedy sa 
tento NÁŠ deň navždy zachová 
v pamäti.                                                                                                    Katarína Polečová 

IV. VS 

 

Bola to perfektná stužková! Dúfam, že sa všetkým, ktorí tam boli, páčilo. Vrátane 
ostužkovaných študentov. Veď to bola najmä ich slávnosť!           

                                                                                                     Ing. Hanka Mackovčáková 
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IV. UVA 

Na našu stužkovú 
slávnosť sme sa všetky 
veľmi tešili. Mali sme 
nádhernú sálu, skvelú 
hudbu, krásne 
vyzdobené stoly. Omša 

prebiehala 

v slávnostnom duchu. 
Náš spev sa šíril po 
celom kostole a Pán 
farár mal nádhernú 
kázeň, za ktorú mu 
všetky veľmi 
ďakujeme. Po omši 

nasledovala samotná stužková slávnosť. Všetky sme sa perfektne zabávali. Mimochodom aj 
pedagógom, ktorí našu stužkovú slávnosť navštívili, patrí veľká vďaka. Sú nimi Mgr. 
HADRABOVÁ, Mgr. MARČIŠOVÁ , pán zástupca Ing. VLČEK, ale vďaka patrí najmä naším 
triednym profesorkám: PaedDr. JELENČIAKOVEJ( 2-3-4. ročník) a Mgr. KORDEKOVEJ (1. 

ročník). Stužková slávnosť dopadla podľa našich predstáv - super DJ, množstvo jedla (čo bolo pre 
nás podstatné) a naši najbližší. Sme šťastné, že sme sa v tejto škole mohli všetky takto stretnúť, 
spoznať sa a zažiť toľko spoločného. To by zas nebolo možné bez Pedagogickej a sociálnej 

akadémie sv. Márie Goretti a hlavne bez našej pani riaditeľky PhDr. Renáty Kasmanovej. Najmä 

Vám patrí naša vďaka.                                                                     S láskou Vaša 4.UVA J 

IV. UVB 

Dňa 27.10.2012 prišiel 
našou triedou 4. UVB dlho 

očakávaný deň, ktorý sa z 
našej pamäti tak rýchlo 
nevytratí.  Po dlhom 

uvažovaní sme sa rozhodli 
našu stužkovú slávnosť 
zorganizovať v neďalekej 
malebnej Oščadnici v hoteli 
Marlene. Naša stužková 
slávnosť bola vskutku plná 
milých prekvapení, hlavne 

pre niektorých profesorov, 
ktorých sme dokonca zapojili 

do programu :).  Počasie nám síce veľmi neprialo, no zábava pokračovala do skorých ranných 
hodín. Týmto sa chceme poďakovať všetkým pedagógom, ktorí si tento deň užili s nami, 
predovšetkým triednej pani profesorke Mgr. Vankovej, pánovi zástupcovi Ing. Vlčekovi a pánovi 
farárovi Vdp.Čuntalovi.                                                                           ELITA ŠKOLY 4. UVB :)         
Sima Vráblová, Peťa Pavlíková, Anička Chovančáková 
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Oceňovanie študentov 

 

Dňa 20. novembra 2012 z príležitosti 
Medzinárodného dňa študentov si z rúk 
žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa 
prevzalo ocenenie 12 študentov z katolíckych 
stredných škôl Žilinskej diecézy. Za Pedagogickú 
a sociálnu akadémiu sv. Márie Goretti bola 
ocenená Barbora Jargašová zo IV. UVB a zo 

Strednej zdravotníckej školy sv. Františka 
z Assisi Katarína Polečová zo IV. ZA. Slávnostný 
akt sa uskutočnil v priestoroch našej školy. 
Slávnostné oceňovanie začalo slávnostnou  
svätou omšou,  ktorú celebroval otec biskup 
Tomáš Galis. Svätej omše sa zúčastnili i rodičia 
ocenených detí, riaditelia i triedni učitelia  škôl 
ocenených študentov. Potom  nasledoval pútavý 
program prezentovaný študentami našej školy 
pod vedením Mgr. Michaley Bírovej, Mgr. 

Ponechalovej  a Mgr. Martina Klimeka.   Po 

skončení sv. omše nasledoval spoločný obed, na ktorom boli predstavení všetci ocenení 
študenti. Vypočuli sme si i názory na nich od ich triednych učiteľov. Táto spoločná akcia 
bola svedectvom a výpoveďou nielen o intelektuálnych schopnostiach, ale hlavne o 
duchovnom a ľudskom rozmere ocenených. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme. 
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Svetlo a život 
 

Bez svetla niet života. Videnie je zložitý proces, v ktorom vnímame predmety, tvary, 
priestor, hĺbku, farby, odtiene. Oko sa považuje za zázračný orgán, na najdôležitejší 
zmysel. Človek, ktorý je nevidiaci, je odkázaný na pomoc iných. Vo svetle je 50 miliónov 
nevidomých. Je to slepota tela. Oveľa viac je tých, čo trpia slepotou ducha, lebo ,, Svetlo 
svieti v tmách, ale tma ho neprijala“, hovorí Písmo. Svetlo pravdy rozumu, spravodlivosti  
a nádeje je práve tak potrebné ako schopnosť vidieť zrakom. 

Boh, prvý deň stvoril svetlo (Gn.1,3-5). Svetlo a všetko čo je pre život potrebné stvoril Boh. 
Svetlo patrí všetkým. Svetlo svieti rovnako na dobrých i zlých. Kto kráča vo svetle nosí 
v sebe iskru nesmrteľnosti. Sme synmi Svetla. Svetlo nemôže za tiene, ktoré vrhajú ľudia 
(M. Prišvin). Kráčajúc v tmách dúfame vo Svetlo (post tenebras spero lucem). Mnohí 
pochopili, mnohí zostávajú v tmách. 

Aj jediný lúč slnka dokáže prežiariť veľa tmy (sv. 
František z Assisi). Ale kto nenájde svetlo vo 
svojom srdci, inde ho nenájde (Urban). 
Hviezdoslav napísal, že bez svetla viery by 
nenapísal ani jednu báseň. Dobre vidíme len 
srdcom (Exupéry). Hluchota srdca vedie ku 
slepote, lebo len citlivé srdce umožňuje vidieť 
svetlo (V. Hugo). Svetlo má prírodu osvietiť, nie 
zapáliť (G. Leopardi). Tým svetlom je rozum 
človeka, ktorý pochopil, že ak má v duši svetlo, 
má pokoj v sebe, harmóniu doma a je v ňom 
krása (čínske príslovie). Túto nádheru svetla, 
harmónie a krásy života treba vnímať s úžasom. 
Dnes už ľudstvo zabúda žasnúť nad zázračnými 
javmi stvorenstva. E. Kant vnímal s úžasom dve 
skutočnosti – nádheru a velebu hviezdnej oblohy 

a mravného zákona v človeku. Svetlo má by pre 
človeka šťastím, to svetlo očí i svetlo ducha. Aj za 

pestrofarebnú dúhu môže svetlo Slnka. Svetlo 
a život sú bratia. Keď zasvieti slnko lásky, 
zakvitne život v každej kvapky rosy. Vďačnosť za 

život je tou rosou za svetlo viery. Každý by sa rád videl v takom svetle, v akom by sa rád 
nachádzal (A. Lincoln). Buďme synmi Svetla. 

                      MUDr. Pavlík Vladimír, CSc. 

                                                                                                                                             (ilustrácia Simona Mojáková) 
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PRAX 

  

 

PRAX    IV. VS 

     Na našej prvej praxi sme boli v DSS a zariadení pre seniorov v Čadci Horelici. Prvé dni 
praxe boli pre nás náročnejšie, pretože sme ovládali len teóriu. Postupom času sme si 
zvykli na systém zariadenia. Zo začiatku  sme sa báli čo na nás čaká, ale postupne náš 
strach opadol. Klientov sme pri komunikácii spoznávali a zistili sme o nich veľa 
zaujímavých informácií. Zaujímavosťou tohto zariadenia boli rôzne podujatia pre seniorov 

a taktiež aktivity, ktoré s nimi vykonávali. 

     Okrem tohto zariadenia sociálnych služieb sme boli aj v Žiline v DSS Synnómia. 
Klientmi tohto zariadenia sú mentálne postihnuté deti a mládež s kombinovaným 
postihnutím. Práca s týmito klientmi bola náročná k dôvodu ich postihnutia, ale postupom 
času sme zistili, ktoré činnosti možno s klientom vykonávať a sú primerané ich postihnutiu. 
Hlavnou náplňou práce boli pracovné a výtvarné aktivity a komunikácia s klientom. 

     Vďaka praxi sme mali možnosť spoznať, aký je život seniora a mentálne postihnutého 
klienta, a pomáhať im pri uspokojovaný potrieb.  

Táto práca nás obohatila o nové skúsenosti, ktoré určite využijem v našom budúcom 
živote, v práci opatrovateľky a vychovávateľky. 

 

 

Deň otvorených dverí 

 

Dňa 22. novembra 2012 naša  škola privítala 
žiakov základných škôl z okresu Čadca, Kysucké 
Nové Mesto,  Žilina, Námestovo, Tvrdošín 
a Prievidza. O jednotlivých študijných odboroch 
návštevníkov informovali učitelia i študenti  našej 
školy. Žiaci mali možnosť  prezrieť si priestory 
našej školy, pozrieť si otvorené hodiny 
z jednotlivých predmetov a pozrieť si ukážky 

talentových skúšok. Deň otvorených dverí ukázal, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. 
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Výstava žiackych výtvarných prác 

 

V mesiaci november v Kultúrnom dome v Čadci sa konala Výstava žiackych výtvarných 
prác s názvom ,,Velebí moja duša Pána....“ pri príležitosti speváckej súťaže MAGNIFIKÁT 
2012.  Z PaSA sv. Márie Goretti sa výstavy zúčastnili študentky z tried: II. UVB, III. VS, III. 

UVA, a IV. UVB.   

       
     
             Silvia Stanková                           Monika Konrádová                        Mirka Ramšáková                              Tatiana Struhárová 

 

 

Olympiáda ľudských práv 
 

Dňa 3.12. 2012 sa v priestoroch študovne  
školského internátu konalo školské kolo 
Olympiády ľudských práv pod vedením PhDr. 
Martiny Húšťavovovej. Olympiády sa zúčastnili 
dvaja zástupcovia z každej triedy, čo nám  
uľahčilo  vyplňovanie   testov, pri ktorých sme sa 
mohli dopĺňať. Otázky boli zaujímavé. 
Prostredníctvom nich sme si rozšírili svoj obzor 
z rôznych oblastí ľudských práv. Budeme sa tešiť 
na ďalšie súťaže tohto typu.   
Víťazi: 
1. miesto I. VS       Šišovská D., Jurášová G. 
2. miesto II. UVB   Kuriaková P., Šmatlavová M. 
3. miesto I. UVB    Tabačárová M., Číková V. 
 
Výhercom srdečne blahoželáme ! 
                                                                                                            P. Kuriaková, II. UVB 
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Biblická olympiáda – školské kolo 

 

Dňa 3. 12. 2012 sa uskutočnilo školské kolo 
Biblickej olympiády. V priestoroch študovne 
školského internátu sa stretli víťazi triednych 
kôl. Témami boli: Kniha Rút, Matúšovo 
evanjelium 1, 18 – 5 kapitola. Súťaž 
prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorú 
vytvorili PaedDr. Jana Strýčková a PhDr. 

Martina Húšťavová. Víťazi boli odmenení 
peknými cenami. 

 

Poradie víťazov: 

1. miesto: Martina Kafúnová III. UVA 
2. miesto: Lucia Adámková III. UVA 
3. miesto: Nikola Kučerová I. UVA                                                                             

                                                                                                    Martina Kafúnová, III. UVA 

 

Adventná Viedeň 

 

Dňa 13. 12. 2012, na Luciu, mali študenti SZŠ a PaSA možnosť opäť navštíviť perlu na 
Dunaji – Viedeň. Už po štvrtýkrát. Účasť študentov nebola veľká – 31 žiakov, ale aj 
napriek tomu sme sa viezli do sídla habsburgovcov pekným autobusom. 

 Cestu tam nám  však skomplikovala zápcha pred Bratislavou. Do Viedne sme prišli 
s 1,5 hodinovým meškaním. Tento čas nám chýbal pri prehliadke mestom. Po príchode 
sme sa  presunuli k zámku Schonbrun. Od zámku naša cesta viedla historickým centrom  
miest – starý a nový Hofburg, múzeum Sisi, španielská jazdecká škola, kostol sv. Petra, 

ulica Graben, Dóm sv. Štefana a hrobka habsburgovcov. Zo štefanského námestia sme 
prišli pred starú radnicu. Cestou k autobusu sme sa kochali nádherne vyzdobenými 

ulicami Viedne s majestátnymi budovami  
Parlamentu a opery. Plný zážitkov 
a s ubolenými nohami sme sa vracali 
domov. 

 Tešíme sa opäť o rok ! 

                                PrDr. Mária Kuljovská 
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Šport 

 

Volejbalový turnaj o ,,Pohár riaditeľky školy“ 

 

 Dňa 18.12. 2012 sa uskutočnil  tradičný vianočný turnaj o ,,Pohár riaditeľky školy“. 

Organizačne tento turnaj bol pod patronátom Mgr. Ivana Stranovského, ktorému pomáhali 
aj ostatní telocvikári.  Zápasy medzi jednotlivými triedami prebiehali v mesiacoch 

november a december. Víťazi: 1. miesto – III. ZA, 2. miesto – I. UVA, 3. miesto – II. UVA. 

 
 
             Halový futbal žiačok SŠ o Pohár riaditeľky CVČ. 

 
Vyhlasovateľ: CVČ Čadca 
Termín: 13. 12. 2013 

Zoznam žiačok, ktoré sa reprezentovali našu školu: Adamová Lucia, Kafunová Martina, 
Kantorová Veronika, Mišolajová Mária, Repková barbora, Dubovická Zuzana, Jantošová 
patrícia, Jantošová gabriela, Pejmlová Simona, Jacková martina, Struhárová Tatiana, 
Lukačovičová Marcela. 

Umiestnenie: 2 miesto 

Blahoželáme ! 

 

2. ročník vianočného plávania žiakov SŠ a osemročných gymnázií 

  
Vyhlasovateľ: OK Kysuce a CVČ Čadca, ZZO Čadca 
Termín : 14. 12. 2012 

 Účastníci a umiestnenie: 

Barbora Badurová – I. UVA 2. miesto – 50 m prsia 
Kristína Kianičková – I. UVA – 3. miesto – 50 m kraul 
Patrik Strnadel – II. ZA – 2. miesto – 50 m kraul 
Erika Lahutová – I. UVB 
Baáta Tomčalová – I. UVB  
 
 

Blahoželáme! 
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ÁNO pre život 

 

 Dňa 17. 12. 2012 pani Verešová z Áno pre život 
informovala žiakov našich škôl o činnosti tejto neziskovej 
organizácie, ktorá za 17 rokov svojej existencie prijala vyše 700 
ohrozovaných matiek s deťmi. V druhej časti prednášky 
oboznámila žiakov s prejavmi domáceho násilia. Na záver 
poďakovala za vianočné darčeky od našich žiakov. 

                                                                                Mgr. Vavreková 

 

Bájka tradične i netradične 
 
 
Zajac a líška 
Bežal zajac po lúke, keď v tom stretol líšku. Líška bola veľmi 
hladná, takže povedala zajcovi: „Zajac, dám ti päť sekúnd 
náskok, aby si mohol ujsť, inak ťa zožeriem!“ Keďže zajac 
vedel, že líška je ešte mladá, silná a rýchla, bežal čo 
najrýchlejšie, ako vedel. Bežal k brlohu medveďa, o ktorom 
líška nevedela. Líška vbehla za ním, keď v tom jej medveď 
hovorí: „No, líška, a teraz dávam päť sekúnd ja tebe!“ 
(obr. www.rexik.zoznam.sk) 

                                                                                                 Tatiana Minárčiková, III. UVA 
 
Tuleň a ryba 
Stretli sa raz v mori tuleň a ryba. Ryba sa už z diaľky ligotala a na každého upútala 
pozornosť. Tuleňa veľmi trápilo, že on nemá toľko priateľov, ako má rybka. Neskôr v mori 
potrebovala veľryba pomôcť vytiahnuť ostrý kameň z rany. Nablízku nebolo nikoho. Boli 
tam len tuleň a krásna rybka. Rybka sa na veľrybu pozrela, zasmiala sa a odplávala preč. 
Tuleňovi sa po veľkej námahe podarilo veľrybe pomôcť. Tento dobrý skutok sa rozšíril 
ihneď po celom mori. Tuleň bol rád, že napriek jeho nevýraznosti má v mori dobrých 
priateľov. 

                   Betka Svrčková, III. UVA 
 
Mobil a karta 
Mobil bol veľmi pracovitý. Až priveľmi. Stále sa preinštalovával alebo hľadal novinky. Mal 
však jeden veľký problém. Pamäťová karta veľkosti jeden malý GB ho vôbec nechcela 
poslúchať. Bola tvrdohlavá a chcela mobilu čo najviac ublížiť. Ukladala všetky vírusy 
a tomu podobné škodliviny. Mobil už ani nevedel, čo má robiť. Prosil, vyhrážal sa, ba aj 
dohováral. Stále ho odmietala počúvať a neprestávala mu vymazávať dôležité informácie. 
Raz uložila taký vírus, čo spôsobil, že mobil prestal fungovať. A predtým, ako mobil 
naposledy pípol, uvedomil si, že aj jeden malý nepriateľ dokáže narobiť veľké zlo.  
 

                       Ela Čerňavová, III. UVA  
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