
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Časopis Kvapka spoločne vydávajú školy 

  PaSA sv. Márie Goretti a SZŠ sv. Františka z Assisi Čadca 
 
 
 

  O čom sa dočítate v našom časopise? 

  Ponúkame vám informácie zo života našich škôl.  
  Čo sa plánuje i to, čo sa už odohralo. 

 
 

  Jesenné číslo 2012 

 
 

            111...   čččíííssslllooo    

  Imatrikulácie         Kysucký mikrofón        Osvienčim 
  Človek a práca                     Cezhraničný veľtrh práce 
  Biela pastelka           Maturita                Sviatok sv. Františka                 Branný kurz 
  Rok sv. Cyrila a Metoda       Plavecký výcvik         Darovali sme krv       Medjugorie  
 

                  



 

KVAPKA – jeseň 2012 

 

 

Príhovor redakčnej rady                   

 Je po prázdninách, ubehli akosi rýchlo. Stojíme na prahu nového školského roka 
plní očakávania z toho, čo nás čaká. I naša redakčná rada, v novom zložení, sa po ročnej 
odmlke znova prihovára Vám všetkým. 

 Časopis je určený pre žiakov a pre učiteľov našich škôl. Našim prianím je  vydať 
jesenné, zimné, jarné a letné číslo. Hlavným zdrojom našich inšpirácií je život na našej 
škole a v školskom internáte, jedálni. Zaoberáme sa už prebehnutými či plánovanými 
akciami.  

 Uvítali by sme, ak by ste sa svojimi príspevkami tiež podieľali na tvorbe školského 
časopisu.  

 Chceme všetkým popriať veľa zdravia, aby aj v tomto školskom roku urobili 
maximum toho, čo dokážu, aby boli usilovní, trpezliví, tvoriví, ohľaduplní... To všetko 
potrebujeme, aby sme zvládli nastávajúce už len osem a pol mesačné obdobie. 

 
 
 
 
 

Modlitba študujúceho 

 

Pane, prameň svetla a múdrosti, 

daj mi bystrého ducha, aby som spoznával, 

daj mi pamäť, aby som si všetko zapamätal, 

daj mi schopnosť správne a dôkladne pochopiť, 

daj mi citlivosť a presnosť 

vedieť všetko vysvetliť, 

daj mi ľahkosť všetko dôkladne vyjadriť.  

Usmerňuj ma na začiatku, 

veď ma ďalej a doveď ma k úspešnému koncu, 

skrze Krista , nášho Pána.  Amen. 
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Sviatok sv. Františka 
 
 
Dňa 4. októbra 2012 sme sa zišli v školskej kaplnke, aby sme si pripomenuli patróna SZŠ 
– sv. Františka. Ako prejav úcty sme tento deň začali slávnostnou sv. omšou, ktorú 
celebroval vdp. Pavol Hudák – kňaz UPC Košice. Po skončení sv. omše nasledovala 
beseda s naším hosťom na tému ,,srdcové záležitosti“.  

 
 

Branný kurz  
– Ochrana života a zdravia  
 
V dňoch od 10. -12. septembra 2012 sa študenti 3 -
tích ročníkov SZŠ sv. Františka z Assisi a PaSA sv. 
Márie Goretti pod vedením PaedDr. Jelenčiakovej –
vedúcej kurz a Mgr.  Liptákovej, PaedDr.  Strýčkovej,  
zúčastnili branného kurzu – OŽaZu.  
Program prvých dvoch dní bol venovaný veľmi 
náročným túram. Zvládli sme ich veľmi dobre. Streda 
bola venovaná prednáške z prvej pomoci, ktorú 
kvalifikovane predniesla PhDr. Mária Kuljovská. Záver 
kurzu bol venovaný pozeraniu filmu k danej 
problematike.  
Veríme, že sme 
naplnili cieľ kurzu, 
ktorým bolo 
upevniť a rozvíjať 
nadobudnuté 
branno-športové            
a ekologické 
vedomosti, 
zručnosti  
a návyky.  
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Rok sv. Cyrila a Metoda 
 

Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt 
XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého 
žilinského diecézneho biskupa vymenoval 
Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., 
dovtedy titulárneho bitského a 
banskobystrického pomocného biskupa. 
Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline 
ustanovil za katedrálny chrám diecézy. Mons. 
Tomáš Galis kánonicky prevzal úrad žilinského 
biskupa v Žiline dňa 15. marca 2008. Latinský 
názov diecézy určila Kongregácia pre 

biskupov v tvare „Dioecesis Žilinensis“. Nebeskými patrónmi Žilinskej diecézy sú naši 
slovanskí vierozvestovia svätí Cyril a Metod. 
 

V ústrety výročiu Cyrila a Metoda 
 
Dňa 12. 10. 2012 sa študenti I. UVB pod 
vedením Mgr. Michaely Bírovej a študenti II. 
UVB po vedením Evky Ponechalovej zúčastnili 
odbornej konferencie: V ústrety výročiu Cyrila 
a Metoda. Lektormi prednášok boli: Mons. 
Viliam Judák – nitriansky biskup a PhDr. Pavol 
Holešiak, PhD. Zámerom konferencie bolo, 
v cykle prednášok priblížiť a oživiť cyrilo-
metodskú tradíciu a odkaz sv. Cyrila a Metoda 
mládeži, odbornej  a širokej verejnosti. 
A očakávaný výsledok? Pripomenutím týchto 
historických faktov vštepovať odkaz budúcim 
generáciám.  
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Návrat k letnej púti do Medžugoria 
 
  

V dňoch 27.8.-2.9. 2012  pracovníci našej školy spolu s rodinnými 
príslušníkmi  putovali s cestovnou kanceláriou Gospa travel do 
jedného z najznámejších mariánskych posvätných miest Európy 
do Medžugugória.  
 Po prebdenej noci nás utorňajšie ráno privítalo na 
Makarskej riviere v Chorvátsku,  kde sme v Chorvátskych Lurdoch 
– Veprice mali sv. omšu, ktorej sa zúčastnili aj pútnici z Oravy. 
Potom nasledovalo kúpanie v mori. Plní očakávaní sme sa o 16 
hodine  presunuli do Medžugógia, kde sme sa ubytovali. 
 Prvý deň sme v skorých ranných hodinách vystúpili na 
Podbrdo, kde sa medžugorským vizionárom na tretí deň zjavení, 

dňa 26. júna 1981 zjavila   Panna Mária a  prvýkrát pozvala k pokoju slovami: “Pokoj, 
pokoj, pokoj – iba pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom, a medzi ľuďmi 
navzájom.” Stúpaním po kamenistej a namáhavej ceste na Podbrdo sme sa posilňovali 
modlitbou ruženca. Na vrchu, na mieste zjavenia, sme sa na chvíľu stíšili a zotrvali v Božej 
prítomnosti.Po zostupe dole sme sa zúčastnili stretnutia s vizionárom Ivanom, ktorý nás 
informoval o osobných stretnutiach s Pannou Máriou. Keď sme vystúpili na vrchol hory, 
našli sme si tiché odľahlé miesto, kde sme sa telesne aj duchovne posilnili. V poobedných 
hodinách sme sa pokochali krásami Kravických vodopádov. 
 Večerný program vždy začínal sv. ružencom, sv. omšou. Po svätej omši 
nasledovala buď   modlitba uzdravenia tela a duše, posväcovali sa predmety, bola  
adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou 
Oltárnou alebo zasvätenie krížu. Bolo to až  
neuveriteľné, ale bez problémov a 
konfliktov bolo každý deň 5-6 tisíc pútnikov 
spojených v modlitbe, piesni a láske s 
Bohom a Matkou Máriou. Na druhý deň 
sme navštívili hrob Slavka Barbariča a   
komunitu narkomanov Cenacolo, kde sme 
si vypočuli svedectvo slovenského 
narkomana Petra a jeho anjela. 
Zaujímavosťou je, že narkomani sa tu 
neliečia zo závislostí liekmi ale modlitbou 
a prácou.  Tretí deň púte začal výstupom 
na Križevac, kde sme si počas výstupu 
vykonali krížovú cestu. 
 Posledný deň pobytu sme strávili 
znova na Makarskej riviere. O 16. 30 hod. 
sme nastúpili do autobusu a plný dojmov 
sme cestovali domov. Čas strávený 
v autobuse sme využili na modlitby sv. 
ruženca pod duchovným vedením vdp. 
Igora Čuntalu. Verím, že celý pobyt bol pre 
všetkých požehnaným časom. 
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Maturitná skúška  
 

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky bude v predmetoch: 

· slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra  
dňa 12. marca 2013 (utorok), 

· anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, 
taliansky jazyk dňa 13. marca 2013 (streda), 

· matematika dňa 14. marca 2013 (štvrtok), 
· maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2013 

(piatok). 
 
 

Kysucký mikrofón 2012 
 

  
17. októbra 2012 v Dome kultúry v Čadci sa konal už šiesty ročník 
regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov Kysucký 
mikrofón.  "Súťaž dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje 
schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, 
vystupovania na verejnosti a vytvára im priestor pre celkový 
osobnostný rast." (B. Slanináková). Našu školu reprezentovala 
žiačka Simona Mojáková z triedy IV. UVB. Simonke ďakujeme a 
vyslovujeme pochvalu za perfektný výkon.  

 

Záložky spájajú slovenské školy 

 

V mesiaci október 2012 na našej škole 
prebiehala celoslovenská aktivity výroby 
záložiek, ktoré majú v žiakoch podnietiť 
chuť čítať knihy. Žiačky tried I. VS, II. VS, I. 
UVB a II. UVB vyrobili originálne záložky, 
ktoré sme si vymieňali so spriatelenou 
školou,  Pedagogickou a kultúrnou 
akadémiou v Modre.  
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Osvienčim 

 

Dňa 16. 10. 2012 sa uskutočnila exkurzia do bývalého koncentračného tábora 
v Osvienčime v Poľsku. Celou exkurziou žiakov sprevádzali učiteľky PhDr. Húšťavová 
a PaedDr. Strýčková. Zúčastnili sa triedy III. ZA, III. UVA, III. UVB a III. VS. Študenti mali 
možnosť vidieť, v akých podmienkach ľudia a najmä deti žili, pracovali. Videli exponáty 
ako: nádoby, z ktorých jedli; kufre, s ktorými prišli; hygienické pomôcky; ľudské vlasy, 
oblečenie a obuv – primitívne dreváky; protézy; listy, ktoré sa zachovali a kyanid – jed, 

ktorý ukončil ich životy. Na základe týchto skúseností si žiaci uvedomili hodnotu doby, 
v ktorej žijú.  

                   Janko Vojtaš, III. ZA 

 

Imatrikulácie  
 
Postrehy žiačok k imatrikuláciám, ktoré sa konali 29. Októbra 2012: 

 
 
„Krásna výzdoba! 
Bolo vidieť, že 
imatrikuly boli v štýle 
„retro“. Dobrá bola aj 
diskotéka. 
Vystúpenia boli 
super.“  

Janka K., III. ZA  

 
„Bolo fajn, diskotéka 
bola nakoniec 
najlepšia, ale bol 
nedostatok 
chlapcov.“ 

 M. Hetflajšová, I. VS 

 
 
„Imatrikulácie sa mi nepáčili, pretože bolo málo chlapcov a neboli žiadne úlohy, bola to 
nuda.“          
            Šimaliaková, I. UVA 

                                
„Mne sa imatrikulácie páčili práve preto, že neboli žiadne trápne úlohy a bola sranda, ale 
iba na diskotéke.“                žiačka z I. UVA 
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Človek a práca 
 
 
  
Bez práca nie sú koláče (ľudové príslovie). Práca nie je cieľom, ale prostriedkom 
zabezpečenia obživy pre telo. ,, V pote tváre budeš jesť svoj chlieb“ (Gn 3,19). V práci sa 
prejavuje zodpovednosť za seba a iných, lebo plody práce sú predpokladom dôstojného 
života, pokoja a osobnej perspektívy. V práci  si treba nájsť systém. Latinská poučka 
hovorí: ,,zachovaj poriadok a poriadok zachová teba.“ (Serva ordinem et ordo servabit te). 
 
 Práca duševná je často namáhavejšia ako práca telesná. Medzi oboma formami 
musí byť rovnováha. Náš intelekt je aj pri telesnej práci svetlom duše. Práca má byť 
slobodná. Tvorivá práca je najvyšším úsilím človeka (Balzac). Lepšie je niečo dobrého 
vykonať, ako o tom len hovoriť (B. Franklin). Na prácu sa treba sústrediť a ostatné nechať 
bokom (M. Kolbe). V skutkoch je zmysel života. V dobrých skutkoch ! Práca sa má 
vykonávať radostne a v pravde. Pravda je v činoch. Nanútená práca je otroctvo. Práca má 
byť slobodná a sloboda je v zodpovednosti. (G. B. Shaw). 
 
 K svedomitosti práci patrí usilovnosť, čestnosť, mravnosť, vzájomná úcta 
a pozornosť, žičlivosť, spravodlivosť, ohľaduplnosť. Pracovité ruky našich otcov a materí 
sú pokladom nášho národa a hodnotou ľudstva. Písmo hovorí: ,,Kto nechce pracovať, 
nech ani neje.“ Rodin hovorí, že ľudstvo nebude šťastné, kým nebude mať radosť z práce. 
Bez práce niet šťastia. Každý z nás je strojcom svojho šťastia (Claudius). 
 
 Lenivosť a záhaľka vedie k otupeniu mysle. Treba sa usilovať o získanie práce, 
lepšie prv ako potom. Kto sa vzdáva, prestáva bojovať. (Austrálske príslovie): práca má 
priniesť radšej istotu ako zisk. Dnes je kríza z nadbytku, kríza morálky, kríza rodín, kríza 
myslenia a i kríza v práci. Pomôž si človeče aj Pán Boh ti pomôže (ľudové príslovie). 
nezamestnaný človek obviňoval samého Boha, ako sa môže na to pozerať, že nemá 
prácu. Potom raz v noci sa mu sníval sen, že stretol Boha a on mu na to odpovedal takto:  
 

 

,,,,PPooččuujj  ččlloovveekk..  jjaa  ssoomm  ťťaa  ssttvvoorriill,,  ddaall  ssoomm  ttii  rroozzuumm  

aa  sslloobbooddnnúú  vvôôľľuu,,  tteerraazz  ttyy  uurroobb  nniieeččoo,,  jjaa  ssoomm  uužž    vveeľľaa  uurroobbiill..““  
                    
 
 
           
 
 
 

         MUDr. Pavlík Vladimír, CSc. 
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Darovali sme krv 
 

 
Dňa 18.9. 2012 sa 
rozhodlo darovať 
najcennejšiu tekutinu 7 
študentov zdravotníckej 
školy a dňa 28.9. 2012 
12 študentov 
pedagogickej školy, 
pričom jednému žiakovi 
tento odber nemohol byť prevedený. 
Patrí im za to vďaka a uznanie. Dnes 
pomáhame my a zajtra môže niekto 
pomôcť nám. To je podstata tejto akcie. 
 

 

Plavecký výcvik 
 

 
 
 
V dňoch od 10. – 14. 9. (triedy I. ZA a I. VS), 
od 17. – 21. 9. 2012 (triedy I. UVA a I. UVB) sa 
uskutočnil plavecký výcvik prvákov SZŠ sv. 
Františka z Assisi a PaSA sv. Márie Goretti pod 
vedením PaedDr. Mariánny Jelenčiakovej, Mgr. 
Mariána Poneka, Vojtecha Marcibála a Mgr. 
Ivana Strakovského. Ako sa im na plaveckom 
výcviku darilo? 
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Biela pastelka 
 

 
Občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala dňa          
26. 9. 2012 verejnú zbierku Biela pastelka. Študentky III. ZA – Nikola Buchová, Zuzana 
Dubovická, Barbora Repková, Gabriela Škulaviková, Simona Kučáková, Veronika 
Klanduchová, Veronika Baričáková, Ľubica Húšťavová, Nikola Jašurková, Lenka Gulčíková 
a Simona Krištofíková pod vedením Mgr. Marty Liptákovej predávali  v našom meste biele 
pastelky ako symbol neviditeľných línií a symbol sveta nevidiacich a slabozrakých. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cezhraničný veľtrh práce  
– Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti. 
 
 
Ako každý rok, tak i tento, sa v dome kultúry 
v Čadci konal Cezhraničný veľtrh práce – Burza 
informácií, vzdelávania a zamestnanosti, ktorej 
sa zúčastnili obe naše školy. Pedagogický 
zamestnanci našej školy spolu so študentmi 
prezentovali žiakom 9. ročníkom a ich 
výchovným poradcom študijné odbory našej 
školy. Informovali ich aj o aktivitách a živote 
našej školy. 
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  Zasmejme sa  

   

 
 
Príde blondínka do obchodu a pýta sa predavača : 
Čo je to oranžové?  
... Pomaranče.  
Tak si prosím kilo, každý zabaliť zvlášť. 
Obzrie sa a znova sa pýta : Čo je to žlté? 
 ...Citróny.  
Tak si prosím kilo. Každý zabaliť zvlášť. 
Pozrie sa hore a hovorí :Čo je to čierne? ... 
...Kašli  na to, to je mak!  
 
 
Sused na suseda: 
- Sused, čo ste si kúpili nové auto? Staré sa vám pokazilo? 
- Áno, mám pokazené centrálne zamykanie dverí. 
- Však to sa dá opraviť. 
- Dá. Ale vo vnútri ostala zamknutá svokra. 
 
 
Pýta sa otec sedemnásťročného syna: 
- Kam ideš? A prečo si so sebou berieš tú baterku? 
- Na rande. 
- To ja som v Tvojich rokoch žiadnu baterku nepotreboval. 
- No, ale pozri sa, čo si si priviedol domov! 
 

 
 
Náčelník polície si kúpil trezor, zavolal podriadených 
a hovorí :,, Toto je najbezpečnejší trezor na celom svete . . 
má 80-miestny kód. Sú to samé 4, ale nepoviem v akom 
poradí ." 
 
 
 
Stretnú sa dve blondínky a jedna hovorí: 
"Včera, keď sa vypol prúd, ostala som tri hodiny zaseknutá 
vo výťahu!" 
"To je nič! ja som zasa tri hodiny stála na pohyblivých 
schodoch! 
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