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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Školské kolo biblickej olympiády sa v našich školách uskutočnilo dňa 

30.1.2014 počas tretej vyučovacej hodiny. Zúčastnilo sa ho 6 

študentiek zo SZŠ a 13 študentov z PaSA. Predmetom súťaže boli 

vybrané knihy Svätého písma. Starý zákon: Kniha proroka Jonáša Nový 

zákon: Evanjelium podľa Jána (kapitoly 1-11). Súťažilo sa formou 

písomného testu, s 

maximálnym počtom 

bodov 67. Za PASA sa na 

prvom mieste s plným 

počtom bodov umiestnila 

študentka II.VS triedy 

Gabriela Jurášová. Druhé 

miesto získala študentka 

III.VS triedy Eva 

Hanuliaková. Dve tretie 

miesta s rovnakým počtom bodov obsadili študentka II.UVA triedy 

Andrea Ondrušková a študentka I.UVA triedy Martina Švábiková.  

Za SZŠ si prvé tri miesta 

rozdelili študentky II.ZA 

triedy takto: prvé miesto 

Marcela Jarábková, druhé 

Veronika Kubicová, tretie Kristína Mosorová. Výhercovia školského 

kola budú reprezentovať naše školy v okresnom kole biblickej 

olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 27. 3. 2014.  

Prajeme im veľa úspechov!        Sr. Lujza 

 

LYŽIARSKY VÝCVIK 

Aj napriek slabej snehovej nádielke sa   žiaci prvých a druhých ročníkov 

zúčastnili lyžiarskeho  výcviku s stredisku Veľká Rača Oščadnica.  Ako sami 

žiaci povedali ,,lyžiarsky výcvik bol úplne najlepší zážitok .“ Výhodou bolo, že 

boli ubytovaní priamo v stredisku.  Žiaci boli do jednotlivých skupín zaradení 

podľa lyžiarskej zdatnosti. Jednotlivé skupiny viedli erudovaní inštruktori.  

Lyžiarsky výcvik bol zo strany žiakov veľmi pozitívne hodnotený, nedbali by 

ísť aj každý rok.   
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BENÁTSKY BÁL 

 

Vo štvrtok 27. 

februára 2014 sa 

žiačky našej školy 

mali možnosť 

preniesť do 

atmosféry 

čarovných Benátok, 

ktorú pre ne 

pripravili 

pedagogický zbor a 

žiaci  SOŠ sv. Jozefa 

Robotníka v Žiline. 

Slávnostný program 

bol úžasne 

pripravený a 

zrealizovaný v každom svojom bode. Jeho súčasťou bola 

sv. omša, slávnostná večera a samotný program 

„Benátskeho bálu“, ktorý otvorili pán riaditeľ SOŠ s 

našou pani riaditeľkou príchodom na gondole. Počas 

bálu sa za karnevalovými škraboškami skrývali žiačky IV. 

UVA, IV. UVB, III. VS, III. UVA a III. UVB. Našej družobnej  

škole ďakujeme za večer plný zábavy, vtipných aktivít, 

hier a tanca. 
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Študenti III. ZA navštívili Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne 

 

Študenti tretieho ročníka SZŠ sv. Františka z Assisi 

a trieda sanitárov navštívili v marci Hospic 

Milosrdných sestier v Trenčíne. Hospic prevádzkuje 

Refugium n.o., neštátne zdravotnícke zariadenie 

slúžiace chorým, ktorým choroba bezprostredne 

ohrozuje život. Súčasťou ich služby je poskytovanie 

opory aj rodinným príslušníkom. Táto forma pomoci 

ťažko chorým a umierajúcim ľuďom zanechala 

v študentoch pocit, že umieranie, prirodzená súčasť 

nášho života, môže byť dôstojná a zároveň uľahčuje 

pozostalým vysporiadať sa s odchodom blízkeho 

človeka. Taktiež pochopili, že pacienti neprichádzajú 

len zomrieť, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale 

prežiť svoj čas čo najhodnotnejšie. Preto návšteva 

v hospici nebola smutná, ale motivujúca k zmene vlastného postoja k smrti, umieraniu a taktiež k spôsobu 

poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Po návšteve hospicu si tretiačky pozreli Trenčiansky hrad a sanitárky 

navštívili kúpele.    

 

Nebuď otrok drog! 

 

V mesiacoch január - marec  2014 sa Stredná zdravotnícka 

škola sv. 

Františka 

z Assisi v Čadci  

zapojila do 

celoslovenské

ho projektu 

pod názvom  

„Nebuď otrok drog“, ktorý organizovala  TASR .   Do projektu 

sa zapojili dve študentky z  I. ZA  - Lenka  Jurášková a Agáta 

Kyzeková, ktoré mali za úloh opísať  skutočný príbeh 

z drogového prostredia . Lenka Jurášková napísala príbeh 

„Druhá šanca“, Agáta Kyzeková „Svetlo na konci  tunela“. 

Cieľom projektu bol prevencia drogových závislostí mladých 

ľudí - poukázať mládeži na riziká a následky pri užívaní drog.  

(obrázok: statedupage.sk, keepcalm-o-matic.co.uk 
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Stredoškolská odborná činnosť 

 

Dňa 12. marca 2014 sa na pôde  SOŠ drevárskej a stavebnej  

v Krásne nad Kysucou uskutočnilo obvodné  kolo SOČ. Na 

tejto  súťažnej prehliadke si  žiaci obhajovali  výsledky svojej 

dlhodobej činnosti aj  študentky SZŠ sv. Františka z   III. ZA 

triedy, ktoré si pripravili práce v odbore Zdravotníctvo a 

farmakológia. V záverečnom finále  Michaela Jedináková 

a Kristína Krupcová  obhájili 3. miesto  s prácou pod názvom 

Hormonálna antikoncepcia. Oblastného  kola sa zúčastnili aj 

žiačky Júlia Kristeková a Anna Slazeníková s prácou Spánok, 

ktoré získali účastnícky list. Študentkám aj Mgr. Jánošíkovej, ktorá konzultovala obidve práce srdečne  

ďakujeme.                                                                                                                                                            BB     III. ZA 

 

ŠPORT 

Okresné  kolo  vo volejbale žiačok SŠ 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR 

Usporiadateľ: CVČ Čadca  

Termín: 12.02.2014 

Miesto: Bilingválne gymnázium Čadca 

Kategória: žiačky nar. 01.09.1994 a mladšie 

Vedúci družstva: Mgr. Ivan Stranovský 

Účastníčky: Kyjaničková Kristína, Papíková Martina, Jurčová Nikola, Lachová Lucia, Hrdá Nikola, 
Bazelidesová Dominika, Klundová Michaela, Murgašová Nikola, Kvašňovská Patrícia, Kvašňovská 
Michaela, Jurášová Michaela, Skorčíková Renáta, Drdulová Michaela, Beláková Monika, Badurová Barbora, 
Jacková Martina, Tatarková Gabriela, Majchráková Katarína, Cibulková Lucia, Lukačovičová Marcela, 
Matláková Adriána, Holazová Zuzana, Krišicová Nikola 

Celkové poradie:  1. Gymnázium J. M. Hurbana Čadca 

                                 2. Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca 

                                3. SOŠ obchodu a služieb Čadca 

                               4. Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca 

                              5. Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca 
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VANSOVEJ LOMNIČKA 

 

Streda 19. marca 2014 sa niesla v duchu tradície súťaže v 
umeleckom prednese žien s názvom Vansovej lomnička. Išlo už o 
47. ročník interpretácie poézie a prózy na počesť autorky slovenskej 
literatúry Terézie Vansovej. Zúčastnili sa i dve žiačky z našej školy, 
a to Lenka Rišová z I. UVA a Veronika Gavláková z III. UVB. 
Absolútnou víťazkou sa stala Veronika Gavláková s ukážkou od Jana 
Podmanického – 

Detríkova nevesta. 
Našu školu 
reprezentovala teda aj 

ďalej – v krajskom kole 

5. apríla v žilinskej 
mestskej radnici. Tieto 

šikovné žiačky nás 
ďalej reprezentovali aj 

v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 26. marca 2014. 

 

DEŇ NARCISOV 

 

Dňa 11.4. 2014 sa žiaci 3. ZA 
zúčastnili zbierky Deň 
narcisov. Zbierka sa 

uskutočnila v Čadci. Aj 
napriek nepriazni počasia mali 
žiaci príjemný zážitok a dobrý 
pocit z toho, že aj oni môžu 
svojou troškou pomôcť 
onkologickým a ťažko 
chorým pacientom. Zbierka 
prebehla bez problémov, 
nevyskytli sa žiadne 
komplikácie, len nás nemilo 

prekvapil postoj a správanie niekoľkých našich občanov,  ktorí mali  z internetu posťahované rôzne "náučné" letáky o 
tom, aké sú onkologické ochorenia dobrý biznis a podvod. Aj napriek tomu sa našlo veľa ľudí, ktorí chcú pomôcť. 
Svedčí o tom aj vyzbieraná suma - 1.085 eur. Ako sme sa presvedčili hneď ráno, v meste nebola iba naša škola, ale 
zbierky sa zúčastnili viaceré školy z nášho mesta. Peniaze sme ešte v ten istý deň zaslali na účet LPR a dúfame, že sa čo 
najskôr rozdelia medzi jednotlivé nemocnice, aby sme našim pacientom mohli v ich ťažkej situácií čo najlepšie 

pomáhať.                                                                        PhDr. Šadibolová Ivana,  SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci   
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CELONOČNÁ ADORÁCIA 

Trojročná tradícia celonočnej adorácie sa ani tento rok 
neporušila. Prvý aprílový týždeň plný príprav, počas ktorého 
som ani sama nevedela, kde mi hlava stojí stál za to a po 
prebdených nociach prišiel ten čas, kedy sa to všetko malo 
odohrať. Noc z 10.4. na 11.4.2014 bola časom, kedy sme 
mali priestor na rozmýšľanie, modlitbu ale i rozhovor len TY 
a BOH. Celý program začal prednáškou pána kaplána Jožka z 
farnosti Čadca, po ktorom nasledovala sv. omša, ktorú 
celebroval náš školský pán farár Igor Čuntala. Po skončení 
omše bola pri speve nášho zboru R3 (Radosť Rozdávaním 
Rastie) vyložená sviatosť a adorácia bola v plnom prúde. Tá 
atmosféra v kaplnke, tá sa dala krájať. Bola plná Božej 
prítomnosti, príbehov a piesní o Božej láske, ale taktiež plná nás, našich osobných príbehov a modlitieb. Tie 
všetky pocity a atmosféra sa nedajú vyjadriť slovami, to treba jednoducho zažiť. Organizácia tejto adorácie sa 
posúva z ročníka na ročník, z žiačky na žiačku. Tento rok som sa organizovania ujala ja(Janka) spoločne s 
Evkou. Musím povedať, že aj keď to bolo veľmi náročné, ten pocit z dobre vykonanej práce je nezaplatiteľný. 
Som rada, že som práve ja mohla voľne tvoriť niečo tak úžasné ako adoráciu. Dúfam, že sa tradícia neporuší a 
že o rok sa znova spoločne stretneme na adorácii, ktorá nás všetkých spája v posolstve "RADOSŤ 
ROZDÁVANÍM RASTIE". (obrázok: www.scmlondon.com) 

                                                                                                                                       Jana Rypáková, III. UVA 

 
 

SPOLUPRÁCA SLOVÁKOV A POLIAKOV POKRAČUJE 

 

 Začiatkom apríla sa študenti oboch našich škôl 
zúčastnili medzinárodného  3- dňového podujatia 
,,Trzymaj Forme“ (Udržuj si kondíciu), ktorý bol 
zameraný na podporu zdravého a aktívneho 
životného štýlu mladých ľudí.  Spoločne so 
študentmi zo Spojenej všeobecnovzdlávacej 
strednej školy č. 4 – ekonomiky a spoločného 
stravovania v Oswienčime plnili program 
cezhraničného projektu. Počas pobytu cvičili pod 
vedením vyučujúcich telesnej výchovy 
s používaním paličiek ,,nordick walking“. 
Súčasťou akcie bolo aj mnoho rôznych 

športových akcií ako napríklad  korčuľovanie na ľade, volejbalové zápasy medzi školami, diskotéka 
s cvičením podľa hudby, návšteva fitnes.  Počas pobytu žiaci navštívili aj Oswiecimsky zámok. Pamiatku 
umučených väzňov si uctili položením kytice kvetov pri ,, Múre mučeníkov“.  Počas pobytu si študenti 
vymieňali osobné skúsenosti, vznikali nové priateľstva. Ďalšie pokračovanie projektu sa uskutoční na 
Slovensku v dňoch 27.-28. 5. 2014. Na priateľov z Poľska sa veľmi tešíme. 

                                                                                                                                           PhDr. Anna Šimášková 
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OSVIENČIM 14. APRÍL 2014 

     

„ Nech naveky zostane výkrikom zúfalstva a výstrahou pre ľudstvo to miesto, na ktorom Hitlerovci 
zavraždili asi poldruha miliónov mužov, žien a detí, zväčša Židov z rôznych krajín Európy. 

Auschwitz – Birkenau 1940 – 1945. “ 

     

      Dňa 14. 4. 2014  sa študentky  Pedagogickej a sociálnej akadémie 
sv. M. Goretti  v Čadci pod vedení pedagogičiek PhDr. M. Húšťavovej 
a Mgr. E. Ponechalovej  zúčastnili plánovanej odbornej exkurzie 
z premetu  občianska náuka  do Oswienčimu  (Poľsko). Za sprievodného 
slova lektoriek študenta spoznali  pamätník  holokaustu. Čo všetko videli 
a spoznali sa dočítate v nasledovnom článku". 
 

Vzduchom sa nesú nemé výkriky doznievajúce mnoho rokov po 
ukončení vrážd. Ten nepočuteľný krik tu ostane navždy, tak ako tu 
naveky ostanú dôsledky nacistických zločinov. Pôda, po ktorej dnes 
kráčame bola pôdou, po ktorej ľudia pochodovali v ústrety smrti. Stavby, 
do ktorých vstupujeme boli mučivým väzením a ich steny boli svedkami 

desivej hrôzy. To je Osvienčim. Miesto neodpustiteľných, 
neprekonateľných a nezabudnuteľných zverstiev konaných na ľudských bytostiach. Úbohé obete 
hrdinsky znášali bezcitné zaobchádzanie a neľudské podmienky. S trpkosťou prijímali nemilosrdné 
odoberanie cti a identity. Zažívali neoprávnené ponižovanie, mučenie, neprávie, bolesť, hrôzu 
a strach. Počas celého trápenia ich krvácajúce srdcia pukali vo vedomí, že ich blízky umierajú 
v hrozných mukách. 
      Ako sa mohlo niečo takéto diať? Kto z ľudí má právo rozhodovať o osude človeka? Aký 
príšerný vrah dokáže zabiť nevinného muža? Aké zviera sa odváži vztiahnuť ruku na plačúcu ženu? 
Čo za monštrum dokáže bez výčitiek svedomia vziať život krehkému dieťaťu? Bol to sám diabol pod 
maskou človeka, ktorý na Zemi zriadil toto peklo ničiace životy miliónov ľudí.  
 

      V dnešnom relatívne pokojnom svete je ľahké zabudnúť na krutú minulosť. Mnohí bezohľadne  
prehliadajú hlboké jazvy našej 
existencie. Nesmieme dopustiť, aby sme 
podliehali ilúzii pokoja. Ak budeme slepí 
voči minulosti, sme odsúdení na 
opätovné pochybenia našich činov. 
Myslím, že po dosiahnutí určitej vekovej 
hranice by mal každý prejsť bránou 
Osvienčimu a pocítiť smútok, 
skľúčenosť a utrpenie sálajúce z tohto 

príšerného miesta. Mnohí by potom 
určite prehodnotili svoje správanie. Už 
nikdy nesmieme dovoliť páchaniu násilia 

na nevinných, ničeniu ľudskej dôstojnosti, beztrestným vraždám, zaslepenému odsudzovaniu, 
bratovražedným vojnám, nevraživosti a rasovej nenávisti. 
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Osvienčim (po nemecky Auschwitz), bol najväčším nemeckým koncentračným a vyhladzovacím 
táborom. Bol založený na Himmlerov rozkaz v apríli 1940 v blízkosti rovnomenného poľského 
mestečka. V marci 1941 prikázal Himmler vedľa kmeňového tábora postaviť druhý rozsiahlejší 

komplex, ktorý nazval Osvienčim 
II Birkenau (Brzezinka). Ten sa 

stal centrom masového 
vyvražďovania Židov. V marci 
1942 v neďalekých Monoviciach 
zriadili tábor Osvienčim III, ktorý 
sa stal továrňou na výrobu 
syntetického kaučuku. K 
Osvienčimu patrilo aj 45 ďalších 
pracovných táborov.    

 

V plynovej komore v 

Birkenau v septembri 1941 prvý raz vyskúšali na stovkách sovietskych zajatcov vražedné účinky 
cyklónu B. Neskôr tam boli postavené štyri veľké plynové komory, v ktorých mohlo byť denne 
zavraždených šesťtisíc ľudí. Podľa väčšiny zdrojov sa na týchto miestach prvá masová vražda Židov 

pomocou plynu uskutočnila 12. mája 1942. Od konca marca 1942 začali do tábora prúdiť židovské 
transporty z nacistami ovládaných krajín a zastavili sa až v júli 1944. Končili sa tam aj takmer všetky 
transporty z nášho územia. Podľa rôznych odhadov bolo v Osvienčime zmarených 1,2 až 1,6 miliónov 
ľudských životov prevažne Židov, ale aj Poliakov, Rusov a Rómov. Keď 27. januára vstúpila do 
tábora Červená armáda, našla tam 7650 vyčerpaných a chorých väzňov a veľa dôkazov o zločinoch, 
ktoré nacisti nestačili včas zničiť. 

 

             NECH ŽIJE VEČNÁ PAMIATKA OBETIAM HOLOKAUSTU! 

  

Heinrich Luitpold Himmler ( 7. október 1900, Mníchov - † 23. máj 
1945, Lüneburg) bol nemecký politik, člen nacistickej strany NSDAP, 

blízky spolupracovník Adolfa Hitlera, jeden z najmocnejších mužov 
Tretej ríše a vojnový zločinec. Himmler bol najvyšším veliteľom 
vojenských zložiek Waffen-SS, v rokoch 1933-1936 bol veliteľom tajnej 
polície Gestapa, v rokoch 1943 - 1945 bol ríšskym ministrom vnútra. 
Priamo sa podieľal na realizácii vraždenia v koncentračných táboroch a 

na popravách špeciálnymi jednotkami bezpečnostnej služby. Má na 
svedomí 6 až 12 miliónov obetí.  
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Zelený svet 

 

V roku 2014 sa koná už 19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej 

tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2014. Vyhlasovateľom súťaže 

je Ministerstvo životného prostredia SR. Realizuje sa v spolupráci so 

Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a pod patronátom 

Slovenskej komisie pre UNESCO a Európskej environmentálnej 

agentúry. Cieľom súťaže je vštepovať deťom a mládeži vzťah 

k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov 

a zručností v umeleckom prejave. Témou pre tento rok je M(I)ESTO 

PRE ĽUDÍ. Do súťaže sa zapojila naša žiačka Mirka 

Ramšáková z III. UVB umeleckou digitálnou 

fotografiou, a to troma snímkami s názvom Deň 

zaspáva, Cesta nádeje a Harmónia duše.      

     

 

 

 

 

 

RAJECKÁ LESNÁ 

     V jeden upršaný deň, sme sa my druháci vydali na exkurziu do Rajeckej Lesnej, aby sme 
navštívili Slovenský betlehem. Cesta tam bola pokojná a veselá, modlili sme sa a spievali piesne. 
Betlehem bol veľmi pekný a veľký, preto je na Slovensku taký známi. 
Bolo v ňom veľa postavičiek a každá z nich znázorňovala rôzne 
remeslo. Niektoré sa dokonca hýbali. Po predstavení betlehemu sme 
si mohli zakúpiť rôzne suveníry (obrázky, ružence, náramky a sošky). 
Po obhliadke betlehemu nasledovala 

svätá 
omša v 
tunajšo
m 

kostolík
u.       
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PREDNÁŠKA O ŽIVOTE A TVORBE P. H. JURINU 

 

Študentky III. UVA a III. UVB s Mgr. D. Strakovou 

a Mgr. E. Ponechalovou sa zúčastnili prednášky s      

PhDr Pavlom Holeštiakom v Kysuckej knižnici 
v Čadci. Predmetom prednášky a diskusie bol život 
a tvorba Pavla Hrtusa Jurinu. Pán Holeštiak 
oboznámil študentky s originálnou tvorbou autora 
a s jeho životným postojom k literatúre. Okrem 
iného predstavil aj vlastnú tvorbu.  Študentky sa 
aktívne zapájali do záverečného kvízu, ktorého 
cieľom bolo preskúšať, čo všetko si z prednášky 
zapamätali. Obstáli výborne a niektoré z nich si 

domov priniesli knižnú odmenu. Ďakujeme 
Kysuckej knižnici za organizáciu podujatia.  

 

 

 

ŽIAČKY I. UVA sa zapojili do výtvarných súťaží 

 

Žiačky I. UVA prejavili svoje výtvarné nadanie a zapojili sa do výtvarných súťaží, ktorých cieľom bolo obohatiť 

svoj vlastný svet a zamyslieť sa nad niekoľkými témami, ktoré zasahujú do nášho života. Výtvarnými prácami 

reagovali na súťaž CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI 2014, a to konkrétne na témy: Prečo mládež siaha po 

alkohole, cigaretách a iných drogách?, Pre vábivý chodník neopúšťaj cestu!, Aj malý skutok je viac ako veľké 

slová, Dobrý priateľ ti pomôže, ale tvoje chyby nezakrýva. Ďalšou súťažou bol celoslovenský protidrogový 

výtvarný projekt PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA, v ktorom sa dievčatá venovali téme rôznych závislostí. 
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