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        Priná�ame  
      informácie 
zo �ivota na�ich �kôl. 
  Èo sa plánuje i to, 
èo sa u� odohralo.  
               J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krá ovstvo!vedomostí!a zru"ností 
 

14. novembra 2014 sme sa vybrali do 

Kultúrneho domu v Èadci na sú�a� s názvom 
Krá¾ovstvo vedomostí a zruèností, aby sme 

ukázali, èo v nás 
je. Otázky boli 
rôzne, týkali sa 

Kysúc, ich histórie, kultúry, prírody, �portu a geografie. Sú�a� 
prebiehala formou hesla �rýchlej�í vyhráva� a predchádzal jej 
workshop drotárstva s Jurajom �eríkom, v ktorom sme si 

vyskú�ali túto tradiènú remeselnú zruènos�. Vo vedomostnej 
èasti sme dosiahli najlep�ie výsledky, no karty mohlo zamie�a� 
e�te srdce, ktoré drôtovala Zuzka. Na sú�a� sme sa sna�ili dobre 

pripravi�, a to h¾adaním a vypracovávaním otázok. Vydali sme 
zo seba to najlep�ie, èo sme mali a sme hrdé, �e sme 
reprezentovali na�u �kolu. Ví�azstvo patrí nám! J 
 

      dievèatá z II. UVA 

 

 

Kúzlo vianoènej pomoci 
 

�By� medzi tými, ktorí robia dobre, nás 
povzbudzuje bez toho, �e by sme to 

spozorovali.� 

       sv. Don Bosco 

 

16. decembra 2014 sa opä� zdru�ili 
Pedagogická a sociálna akadémia sv. 
Márie Goretti a Stredná zdravotnícka �kola 
sv. Frantika z Assisi, aby podporili rodiny 

a deti v núdzi. Táto charitatívna akcia pod 
názvom Kúzlo vianoènej pomoci mala za úèel poskytnú� finanènú podporu vopred urèeným  
rodinám.  

1 



 

 

Ka�dý uèite¾ a �iak mohol prinies� ¾ubovo¾nú vec, 

ktorá bola následne predaná za symbolickú cenu. 
�iaci a uèitelia si tie� mohli zakúpi� zákusky, ktoré 
piekli �iaci a vianoèný punè, ktorý varili priamo 
v telocvièni. Vyzbieraná suma neuverite¾ných 500 
eur bola slávnostne odovzdaná pánovi farárovi 
Èuntalovi poèas programu vianoènej akadémie.  
 

Pomáhajme tým, ktorí to potrebujú. Nikdy 
nevieme, kedy tu pomoc budeme potrebova� my. 
    Katka Petráková, IV. UVB 
 

 

Volejbalový!turnaj!o pohár!
riadite ky!�koly 

 

Ka�doroène sa na Pedagogickej a Sociálnej 
akadémii sv. Márie Goretti v Èadci koná pred 
Vianocami Volejbalový turnaj tried o pohár 
riadite¾ky �koly.  
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Turnaj sa konal dòa 17. 12. 2014 pod vedením pána profesora  Mgr. Igora Stranovského. 
Súboje tried boli napínavé. Na tre�om mieste sa umiestnila trieda 4.UVA. Do finále sa 
prebojovali triedy 3.UVA a 3.UVB. Celá telocvièòa plná �iaèok a profesorov skandovala. 

Bojovalo sa z posledných síl a nakoniec 3.UVA porazila minuloroèných ví�azov 3.UVB.  

Týmto sa chceme poïakova� na�im telocvikárom Mgr. Igorovi Stranovskému, Mgr. Mariánovi 
Ponekovi a PaedDr. Marianne Jelenèiakovej za trénovanie, ochotu a usmeròovanie. Ve¾ká 
vïaka patrí pani riadite¾ke PhDr. Renáte Kasmanovej, �e uskutoènila turnaj, v ktorom sme si 

zmerali sily v �porte. Hráèky 3.UVA sú vïaèné triednej profesorke Mgr. Márii Kopáèovej a 
svojej triede za obrovskú podporu. 

Monika Beláková, 3.UVA 

 

 

Oceòovali najlep�ích �tudentov 

 

Dòa 19. 11. 2014 sa na biskupskom úrade v �iline oceòovali najlep�í �tudenti. 
cirkevných �kôl. Ocenené boli aj �iaèky na�ej �koly. Za SZ� sv. Franti�ka z Assisi to bola Júlia 
Kristeková a za PaSA sv. Márie Goretti to bola Veronika Gavláková. �tudentky spolu 
s triednou uèite¾kou, riadite¾kou �koly a svojími spolu�iakmi sa zúèastnili sv. om�e, ktorú 
celebroval biskup �ilinskej diécezy Mons. Tomá� Galis. Po svätej om�i nasledovalo samotné 
oceòovanie, ktoré vybraným �tudentom odovzdával samotný biskup. Táto akcia sa zakonèlila 
slávnostným obedom. Pri príle�itosti Dòa �tudentov sa  priestoroch domu kultúry v Èadci  dòa 
27. 11. 2014 konalo oceòovanie najlep�ích �tudentov stredných �kôl v na�om meste. Ude¾ovala 
sa cena Emila �paldoòa. Medzi nominovanými na túto cenu boli aj �tudentky na�ej �koly Júlia 
Kristeková a Veronika Gavláková. Cena sa ude¾ovala za dobrý prospech, úèas� na 
mimo�kolských aktivitách a rôznych sú�a�iach.                                    Júlia Kristeková, IV. ZA 
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Veronike budeme dr�a� palce ! 
 

 

Kysucké kultúrne stredisko 
v Èadci, organizácia v 
zriaïovate¾skej pôsobnosti 
�ilinského  
samosprávneho kraja, 
zorganizovalo v utorok 28. 

októbra 2014 v priestoroch 

Kysuckej  

kni�nice v Èadci regionálnu 
sú�a�nú prehliadku mladých 
moderátorov KYSUCKÝ  
MIKROFÓN 2014. Strednú 
zdravotnícku �kolu svätého 

Franti�ka z Assisi reprezentovali �iaèky II. ZA 
� Natália Papuèíková a Marianna Barèíková. 
Za Pedagogickú a sociálnu akadémiu svätej 
Márie  
Goretti sú�a�ila Veronika Gavláková zo IV. 
UVB, ktorá sa umiestnila na druhom mieste a 
postúpila do krajského kola v �iline. 
Dievèatám ïakujeme a Veronike budeme dr�a� 
palce!                                                                                  

Mgr. Katarína Kuba�ková 

 

Regionálna burza práce a informácií pre mladých 

 

Výchovní poradcovia i vybraní �tudenti oboch na�ich �kôl sa 11. novembra zúèastnili ,,Burzy 
práce� v Dome kultúry v Èadci. Túto akciu, ktorá je urèená pre �iakov 9. roèníkov, rodièov 
a výchovných poradcov usporiadal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Èadci. Na�i nádejní 
�tudenti tak mohli získa� cenné informácie o �tudijných odboroch  na �kole a prostredníctvom 
informaèných tabú¾ a letákov mali príle�itos� zoznámi� sa s na�ím �kolským �ivotom. 
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ADVENTNÁ VIEDEÒ � KITSEE � MÚZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN 

 

Druhý decembrový deò 
sa �tudenti SZ� a PaSA 
vybrali po stopách na�ich 
predkov. Skôr ako zaèali 
spoznáva� a obdivova� 
krásy èarokrásne 
vyzdobenej klenotnice 

Habsburgovcov � 

VIEDNE, sa posilnili 

sladkos�ami v 
èokoládovni, 30 km od  slovenských hraníc, v mesteèku Kitsee.  

Ïal�ie ich kroky viedli do Prátra (zábavného parku),  kde sa nachádza okrem  mno�stva atrakcií 
aj múzeum voskových figurín MadameTusauds. V tomto múzeu si mô�ete zadirigova� spolu s 
L. V. Beethovenom, Haydnom, Mozartom, posedie� si ved¾a krá¾ovnej Anglicka � Al�bety, 
poda� si ruku s Angelou Mercelovou, aj s pápe�om Franti�kom. V pracovni Baraka Obamu 
vybavíte pár telefonátov. S. Freud vám urobí rýchlu psychoterapiu. Pod dozorom Gustáva 
Klimta nama¾ujete ten najkraj�í obraz vo svojom �ivote. A nielen to, ví�azný schodík zdie¾ate 
spolu so Schumacherom. Na poschodí si zaspievate s Madonou, Fredym Mercurym, Elvisom 

Preslym. Na smr� Vás vystra�í Alfred 
Hitchock, po èervenom koberci 
kráèate s Juliou Robertsonovou, kávu 
pijete s Georgom Cloonym. 

Najhlavnej�ím bodom programu 
ná�ho putovania boli historické 
pamiatky starobylej Viedne, a nielen 

to, táto klenotnica bola prekrásne 
vyzdobená a pripravená v �iare 
svetiel na príchod anjelov a 
láskavého die�e�a medzi nás. 

Spokojní, unavení, dojatí sme 
nastúpili do autobusu na cestu 

domov, hoci sa nám nechcelo. Isto sa tam o rok vrátime. 

AufwiedersehenWien. 

           PhDr. Mária Kuljovská 
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iBobor

Informatický bobor overoval schopnosti na�ich dobrovo¾níkov z 1. a 2. roèníkov 

V pondelok 10. 11. 2014 v èase od 9:30 do 13:30 mali na�i dobrovo¾níci mo�nos� postupne si 
vyskú�a� svoje vedomosti a schopnos� logicky myslie� v 
informatickej sú�a�i iBobor.  

Hlavným cie¾om sú�a�e, ktorá je urèená pre ka�dého �iaka vo 
veku 8 a� 18 rokov (na�i sú�a�iaci patrili do kategórie Junior 
zacielenej na prvý a druhý roèník gymnázií a stredných �kôl), 
bolo a je podpori� u �iakov záujem o informaèné a komunikaèné 
technológie (IKT). Sú�a� chce iniciova� v de�och vyu�ívanie 
IKT, posmeli� ich v intenzívnej�om a kreatívnej�om pou�ívaní 
moderných technológií pri uèení sa. On-line sú�a� �pri poèítaèi o 
poèítaèoch� sa skladala z 15 otázok: 5 jednoduchých, 5 �a��ích a 5 nároèných. Na rie�enie úloh 
bol èasový limit 40 minút a ka�dý registrovaný prihlásený (okrem svojho kódu, pera a papiera 
potreboval vyhovujúci poèítaè a pripojenie na internet) mal na konci testu mo�nos� ihneï 
vidie� svoj poèet bodov. Sú�a�né úlohy sa lí�ili svojím zameraním, nároènos�ou i spôsobom 
rie�enia. Kým niektoré z úloh mali formu otázok s výberom odpovede zo �tyroch mo�ností, 
sú�a�iaci sa mohol stretnú� i s interaktívnou úlohou, v ktorej mal presunú�, usporiada� alebo 
doplni� èas� rie�enia. Úlohy bolo mo�né tematicky zaradi� do nieko¾kých oblastí: 

· fakty (terminológia, história), 

· algoritmizácia a programovanie (tvorba algoritmov, analýza algoritmov, formálny zápis), 

· porozumenie informáciám (h¾adanie relevantných informácií, kategorizácia informácií,  modelovanie, 

reprezentácia informácií), 

· logika (logické hry, predikátová logika, argumentácia a zdôvodòovanie), 

· praktické a technické otázky (kódovanie, generovanie, zákl. aplikácie, formáty súborov,  bezpeènos�), 

· IKT v ka�dodennom �ivote (IKT v iných predmetoch, sociálne otázky, autorské práva,  globalizácia), 

· matematické základy informatiky (kombinatorika, teória grafov, vyh¾adávacie stromy). 
 

Solídny a najlep�í výsledok (53,35 bodov) z na�ich zúèastnených dosiahla Michaela 

Cvachová, �iaèka I. UVA triedy, ktorej percentil mal hodnotu 81. 

                                                       Ing. Viktor Kubinec, �kolský koordinátor sú�a�e iBobor 
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Magnificat 

V sobotu  29. Novembra sa 

v Dome kultúry v Èadci 
uskutoènil 21. Festival duchovnej 
piesne katolíckej mláde�e Kysúc 
Magnifikat. Ako ka�dý rok sa ho 
zúèastnil zbor Goretti pod 
vedením Mgr. Martina Klimeka. 
V�etkým úèinkujúcim a divákom 
v závere galaprogramu udelil 
adventné po�ehnanie vdp. 
Miroslav Janás.  
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Vianoèná akadémia 

Zahájenie akadémie 
patrilo úspe�ným 
tímov vo 
volejbalovom turnaji 

O pohár riadite¾ky 
�koly a oceneniu 

absolventom 

olympiád v cudzích jazykoch. Následne 
moderátorky Martina Jacková a Veronika 

Gavláková od�tartovali vianoèný program, ktorý 
odhalil umelecké ambície na�ich �tudentov 

z oboch �kôl. Program bol zostavený ve¾mi dobre 
a rôznorodo � z ka�dého ro�ku tro�ku. Veselé scénky s vianoènou tematikou, paródia na 
reklamu alebo taneèné kreácie striedali sondy do Vianoc na�ich predkov. Taktie� by to ne�lo 

bez piesní. Okrem tých slávnostných sme sa nauèili aj novú � 

a hoci mala zlo�itej�í text, v�etci sme to úspe�ne zvládli. 
Program vygradoval spoloèným vystúpením  Luká�a Polku 
z II. VS a prof. Michala Majchráka. Harmonikové 
a basgitarové duo postavili divákov zo stolièiek. Na záver pani 

riadite¾ka popriala v�etkým po�ehnané vianoèné sviatky. 
Dynamický program, ktorý priniesol rados�, humor, zábavu, 
ale aj pripomienku skutoèného významu Vianoc.        
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Vianoèná anketa 

Pred vianoènými prázdninami dostalo 30 �tudentov otázku:  Na èo sa na Vianoce te�ia 
najviac.  

 

Jednoznaène je to rodina, ktorá je zdrojom najväè�ej radosti pre�ívania vianoèných sviatkov. Je 
to tak správne, veï aj die�a Je�i� sa narodilo Márii a Jozefovi. Len pre pre�ívaní radosti s inými 
je rados� úplná.  

Olympiáda z anglického jazyka 
 

Vïaka �kolskému kolu anglickej olympiády sa �tudentky Veronika Serde¾ová z II. UVA 

a Marianna Barèíková z II. ZA  prebojovali do 

okresného kola, ktoré sa konalo na Gymnáziu 
v Turzovke. 

Olympiáda sa skladala z testu z gramatiky, èítania, 

posluchu a rozprávania. Poèiatoèná nervozita opadla 
a potom to i�lo ,,ako po masle,,. Vïaka na�ej kolegyni 
Ing. Anne Mackovèákovej boli �tudentky ve¾mi dobre 
pripravené. �ikovnej Marianke  sa podarilo získa� I. 
miesto a postupuje na krajské kolo do �iliny. V�etci jej 
budeme dr�a� palce. 

                                                                                                         Veronika Serde¾ová II. UVA 
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Jurinova jeseò 

 

 

Dòa 18. novembra 2014 sa �tudentky 2. 
UVB Pedagogickej a sociálnej akadémie 
sv. Márie Goretti zúèastnili 10. roèníka 
Jurinovej jesene. Do Kysuckého festivalu 
duchovnej tvorby, ktorý ka�doroène 
organizuje �ilinský samosprávny kraj v 
spolupráci s Kysuckou kni�nicou v Èadci, 
prispeli tvorivým èítaním Biblie  

 

spojeným s dramatizáciou. 
�tudentky pod vedením Mgr. Dany 
Strakovej netradiène spracovali známe 
podobenstvá, ktorých platnos� mo�no 
postrehnú� aj v dne�nej dobe. 
Program, plný aktivít, hier a piesní, bol 
venovaný �iakom tretieho roèníka 
základných �kôl. 
 

 

Vianoèný kapor 
 

 

Dòa 9.10. 2014 sa v mestskej plavárni Èadca uskutoènila ka�doroèná sú�a� v plávaní s názvom 
½Vianoèný kapor½. Podpori� túto akciu pri�lo ve¾ké mno�stvo ¾udí, èi u� plavcov alebo 

fanú�ikov tohto �portu. Úèastníkmi boli �tudenti z rôznych 
základných a stredných �kôl. Pedagogickú a Sociálnu akadémiu 
sv. Márie Goretti a Strednú zdravotnícku �kolu sv. Franti�ka z 
Assisi na tejto sú�a�i reprezentovala �iaèka Barbora Badurová z 
3.UVA triedy. Zahájenie sú�a�e prebiehalo pri bazéne, pod 
vedením CVÈ Èadca. Sú�a�ilo sa v dvoch druhoch plaveckého 
�týlu, ktorými boli kraul a prsia. Na�a �iaèka sa zúèastnila oboch 
plaveckých �týlov, prièom dosiahla dve 2. miesta. Poèas celej 

sú�a�e bolo medzi plavcami cíti� napätie, malé kvapky stresu a tú�bu po ví�azstve,  
      Barborka Burdová 
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