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Späť v škole 

Po dvojmesačných letných prázdninách sa 2. septembra 
2013 opäť  otvorili  brány našej školy. Prvý deň v škole 
začal triednickymi hodinami. Po nich sa žiaci  v sprievode 
svojich triednych učiteľov presunuli  do školskej kaplnky, 
kde sa  zúčastnili slávnostnej sv. omše, ktorú celebrolal 
vdp. Igor Čunlala pri príležitosti otvorenia nového školského 
roka 2013/2014. Po nej sa žiakom krátkým príhovorom  
prihovorila riaditeľka školy PhDr. Renáta Kasmanová, ktorá 
všetkým popriala veľa Božích milostí,  zdravia a trpezlivosti 
pri účení. Do lavíc našej školy v tomto školskom roku 
zasadne: na SZŠ sv. Františka z Assisi 106 žiakov denného 
štúdia a 35 žiakov večerného štúdia a PaSA sv. Márie 
Goretti 283 žiakov denného štúdia a 54 žiakov diaľkového 
štúdia.   

 

MODLITBA MLÁDEŽE žiakov a študentov 

Bože, otče náš, Stvoriteľ viditeľného i neviditeľného 
sveta, ďakujem ti, že si ma stvoril na svoj obraz. 
Požehnaj mojich rodičov, ktorí mi dovolili narodiť sa, 
prijali ma ako tvoj dar, aby som ťa mohol chváliť, 
velebiť, oslavovať a milovať Pane, Ježišu Kriste, 
jednorodený Boží Syn, stal si sa človekom a svojou 
smrťou a zmŕtvychvstaním si ma oslobodil od hriechu 
a smrti, aby som mohol získať večný život. Pomáhaj 
mi usilovne sa učiť a svedomito pracovať, aby sa 
svet stal lepším a spravodlivejším. Duch Svätý, 
Tešiteľ, Učiteť a môj Zástanca, nauč ma rozpoznávať 
pravé kresťanské hodnoty, ktoré sú dedičstvom 
otcov a múdrosťou národa. Daj, aby som v osobe 
Ježiša Krista spoznal nekonečnú Božiu lásku k 
ľudom a aby som sa stal odvážnym učeníkom a 
hlásateľom. Trojjediný Bože, môj najväčší Priateľ, ty 
si pri mne a držíš ma za ruku. Nauč ma vidieť seba i 
druhých ľudí očami lásky. Daj, aby som si vážil 
starších ľudí, nevylučoval ich na okraj života a 
spoločnosti, ale bol im ochotný pomáhať podľa 
svojich možností. Mária, Božia Matka a naša 
Patrónka, ty si svojím pokorným a nepoškvrneným 

srdcom zostala verná Bohu aj v najväčších životných utrpeniach. Pomôž mi, aby som po celý život 
verne kráčal s Bohom a aj napriek mojim slabostiam a pádom nikdy nepochyboval o nekonečnej a 
milosrdnej Božej láske. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech 
je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.  

Obrázok, zdroj: www.heaven-or-hell.sk 
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Duchovná obnova  2013 

 
V dňoch 27. - 28. 8. 2013 sa pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili 
duchovnej obnovy. Začali trochu netradične, a to výstupom na kopec Ducové – Kostelec, ktorý je 
v lokalite Považský Inovec. Kostelec sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie nateraz známe 
pamätníky veľkomoravskej kultúry na Slovensku. Po  krátkej prehliadke pozostatkov románskej 
rotundy a palisádového opevnenia  naša cesta pokračovala do Nitrianskej Blatnice, kde sme si 
prezreli jednu z najstarších stavieb, najstaršiu rotundu na Slovensku a najstarší kostol na 
Slovensku. Rotunda sv. Juraja sa práve reštaurovala a my sme mali možnosť  si vypočuť aj 
pútavú prednášku od reštaurátorov. Oddychli sme  si, aby sme potom plní síl mohli pokračovať            
v ďalšom putovaní   do Dražoviec na vrchu Zobor.  Dražovce patria medzi významné 
archeologické lokality na Slovensku. Našli sa tu nálezy z veľkomoravskej doby (hradisko 
a kostrové hroby) a z poveľkomoravskej doby (pohrebisko z 11. - 15. storočia). Na  tomto 
skalnatom kopci sme  obdivovali  kostol sv. Michala Archanjela. Keď sme sa dostatočne pokochali 
pohľadom z vrchu Zobor, ubytovali sme sa v Nitre v kňazskom seminári, kde duchovná obnova  
pokračovala pokrmom pre telo – dobrou večerou a kávičkou  a pokrmom pre dušu - sv. omšou 
a hodnotnou prednáškou vdp. Igora Čuntalu. Na druhý deň sme sa po sv. omši a po prednáške 
presunuli na Nitrianský hrad do  katedrály sv. Emeráma. Pre zlé počasie sme neabsolvovali púť 
na Kalváriu, ale navštívili sme  Diecéznu knižnicu. Dôstojno-humorným spôsobom nám  
informácie  podal  ThDr. Ladislav Belás.  Z knižnice naša cesta viedla už smerom na Kysuce. 
Jedinou zastávkou na nej bola 
Skalka nad Váhom. Tu sme 
navštívili horský masív Skalky 
s kláštorným komplexom na 
Veľkej Skalke  a Kostolom 
Panny Márie na Malej Skalke. 
Naplnení duchovne a unavení 
telesne sme sa plní zážitkov 
podvečer vrátili domov.                            
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Pomáhame nevidiacim vrátiť sa do života 

 

Každoročne v mesiaci september Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska od 
roku 2002  organizuje verejnú zbierku  Biela 
pastelka. Tejto akcie sa zúčastnili aj 
študentky z III. a IV. ZA.  Počas akcie  sme 
boli  označení  pútačom v tvare bielej 
pastelky. Oblečené sme mali  tričká s logom 
zbierky a v rukách sme  držali zapečatenú 
lepenkovú pokladničku s evidenčným číslom 
a  s logom zbierky. Za príspevok dostali tí, 
ktorí túto zbierku podporili,   praktickú sponku 
v tvare bielej pastelky alebo drevenú 
pastelku. Biele 

pastelky sme rozdávali v Čadci, v Turzovke a v Krásne nad Kysucou. 
Počasie nám prialo, ľudia neboli nepriateľskí, práve naopak,  niektorí 
veľmi milí. Akcia sa nám veľmi páčila a ak budeme mať môžnosť,  
určite pôjdeme aj na budúci rok. 

                                                                   Martina Gavlasová, III. ZA 

 

Deň srdca 

 

Dňa 27. 9. 2013 sa žiačky IV.ZA   zapojili  do 
kampane MOST „Dni srdca“, ktorá bola  
zameraná na informovanie občanov o 
závažnosti hlavných srdcovo cievnych 
rizikových faktorov. Hlavnými organizátormi 
kampane sú Slovenská nadácia srdca a 
Slovenská kardiologická spoločnosť. Za našu 
školu sa akcie  zúčastnili študentky:  Barbora 
Kaderková, Petra Marčišová, Martina 
Ondrová Ivana Kvašňovská, Miroslava 
Michalisková,  Kristína Kubošková. Nad 
akciou mala patronát      Mgr. Alena 
Cudráková. 

                                                      
Ivana Kvašňovská, IV. ZA 
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SPEVÁCKY ZBOR GORETTI VYDAL DRUHÉ CD 

 

Po dlhých týždňoch namáhavých a nekonečných skúšok sa to konečne podarilo. Školský 
spevácky zbor GORETTI pri Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti v Čadci vydal už 
druhé CD pod názvom ,,Chvíle chvál", ktoré bolo oficiálne predstavené pri príležitosti spoločnej 
oslavy sviatku sv. Františka z Assisi, patróna Strednej zdravotníckej školy v Čadci, s ktorou zdieľa 
spoločné priestory. CD obsahuje 22 duchovných populárnych piesní, tzv. gospelovú hudbu, na 
povzbudenie i potešenie duše.  

 Názov„Chvíle chvál“ je vyjadrením 
obsahu viacerých piesní na CD. Účinkujúci ho 
tvorili       s nadšením a bez veľkých očakávaní, 
dúfajúc, že pri počúvaní bude každý poslucháč 
prežívať chvíle chvál za všetko stvorenstvo, 
ktorým nás Pán Boh obklopil a tiež za dar 
života, ktorým nás pozval zdieľať všetku túto 
krásu. Za vydaním tohto CD sa skrýva veľké 
úsilie najmä študentov a učiteľov. Hlavným 
iniciátorom bol vedúci zboru, pedagóg Mgr. 
Martin Klimek. Obal CD navrhla Mgr. Eva 
Ponechalová v spolupráci s Ing.Viktorom 
Kubincom. CD bolo vydané aj vďaka fnančnej 
podpore Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska, MUDr. Miroslava 
Mikolášika, Ing. Františka Prívaru, Ing. Pavla Gomolu, Ing. Martina Mravca a Mgr. Ľubomíra 
Šteinigera, za čo srdečne ďakujeme. 

 Dúfame, že naše CD bude šíriť radosť a hlásať Božie kráľovstvo všade kde bude znieť.    

                         Mgr. Martin Klimek 
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Moja misia 

Dňa 17. 10. 2013 sme boli my, III.VS - 
skupina VOČ, s pani profesorkou 
Švaňouvou na Deň otvorených dverí 
navštíviť Diecéznu charitu Dom sv. Giany. 
Pracovníčka charity  nás informovala  o 
rôznych zbierkach, a tak sme sa rozhodli, 
že zorganizujeme zbierku aj na našej škole. 
Bola to zbierka trnvanlivých potravín. 
Trvala od 21. 10. - 28. 10. 2013. Pani 
profesorka Mgr. Marta  Švaňova vyzbierala 
od kolegov sumu, ktorú im odevzdala a  
ktorú využili na  kúpu drogérie.   Katarína 
Kullová a  Ivana Capková  vyzbierali od 
študentov trnvanlivé potraviny. Zberným 
miestom bola kmeňová trieda III. VS. Žiaci 
nám priniesli napr.: ryžu, múku, cestoviny, 
sladkosti, kečup, kávu a potraviny.  

Všetkého spolu bolo asi  40kg. Dňa 28. 10. 2013 sme vyzbierané potraviny a peniaze  odovzdali  v 
Dieceznej charite. Pani riaditeľka bola veľmi rada a vyslovila všetkým jedno veľké ďakujem.  

Katarína Kullová a  Ivana Capková, III. VS 

 

 

Strelecký deň v Zákopčí 

Dňa 18. 10. 2013 sa konal strelecký deň 
na strelnici v  Zákopčí. Streľbe 
predchádzala krátka beseda, ktorá bola 
na OA v Čadci.  Na čele tímu 
organizátorov bol pán Jozef Kuric. Medzi 
zúčastnenými boli pozvaní študenti nielen 
zo Slovenska, ale i z Polska. Študenti si 
mohli vyskúšať streľbu z mnohých zbraní 
(samopal, malorážka, revolver a pod.) a 
priateľsky porovnať svoje zručnosti. 
Počasie síce neprialo, ale aj napriek tomu 
si všetci tento deň užili a odniesli 
mnoho zážitkov s novými priateľmi. 

Ilustračný obrázok, zdroj: www.aktualne.atlas.sk                                                  Kristeková, Baroňáková a Jedináková, III. ZA 
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Kysucký mikrofón  2013 

 
Na 35. ročníku súťaže sa mi veľmi páčilo. Súťažili sme v dvoch kategóriach.  V prvej kategórii vo 
veku od 15 do 18 rokov a v druhej kategórii od 19 do 25 rokov. Ja som bola v 1. Kategórii, kde 

spolu so mnou súťažilo 12 ďalších 
súťažiacich. Táto súťaž sa mi veľmi 
páčila. Odniesla som si z nej 
príjemný zážitok, ale aj nové 
skúsenosti a obrovskú chuť súťažiť aj 
v ďalšom ročníku súťaže. Najviac ma 
ale potešilo, keď mi jeden z porotcov 
povedal, že sa mu veľmi páčila moja 
detská relácia, na ktorú by určite 
nechal pozerať aj svoje deti. Poradil 
mi, že by som mohla robiť vlastnú 
reláciu s týmto zameraním. Na 
začiatok by som to mohla skúsiť v 
rádiu a potom neskôr možno aj 
televízii.  
                                                            
                       Lenka Rišová, I. UVA 

 

 

Nemusíš robiť nič - najdôležitejšie je však rozhodnutie empatického srdca 

 

Študenti  SZŠ 
sv. Františka 
z Assisi a PaSA 
sv. Márie 
Goretti  urobili  
dobrú vec a  
zapojili sa 
aktívne  do 

kampane 
"Študentská 

kvapka krvi 2013", ktorú organizuje 
Slovenský Červený kríž       v 
spolupráci s Národnou transfúznou 
službou SR a hematologicko-

transfúznymi oddeleniami nemocníc SR. Jej cieľom je primäť najmä mladých ľudí, aby chodievali 
darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi v našom zdravotníctve. Už takmer 
dvadsaťročná tradícia kampane prináša ovocie.  Výsledkom je získanie tisícov pravidelných 
darcov krvi.  Zo SZŠ sv. Františka z Assisi darovalo krv 10 darcov a z  PaSA sv. Márie Goretti  
darovalo krv  13  darcov. Srdečná vďaka! 
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Navždy sa zachová v pamäti stužková  - IV. VS 

Stužková 4.VS sa konala 26. 10. 2013. 
Počiatočná nervozita opadla a mohol 
sa začať náš veľký deň -  deň 
stužkovej. Na úvod sme sa prihovorili 
profesorom a rodičom. Následne sa 
nám prihovoril pán zástupca a po ňom 
naša triedna pani profesorka Mgr. 
Renáta Fonšová. Po spoločnom 
prípitku sme si zaspievali Gaudeamus 
igitur a po ňom pieseň pre mamu. Po 
piesňach nás naša pani profesorka 
ostužkovala. Po stužkovaní sme si 
zatancovali s rodičmi i s profesormi. Po 
večeri a tanečnom kole nasledoval náš 
program. Ako prvú scénku sme si 
pripravili Tour de France v našom 
podaní. Ako po každom predstavení, i 
po tomto nasledovala reklama v podobe hranolčekjov. Ďalšou scénkou sme sa preniesli do 
predvianočného obdobia. Zaspomínali sme si na našu vianočnú akadémiu, ktorou sme našich 
rodičov veľmi pobavili. Po tanečnom kole nám prišla zatancovať hip-hopová skupina. Po vydarenej 
zábave sme posadili našu triednu pani profesorku spolu s pánom zástupcom na stoličky pred 
nášho kata. Kat prečítal obom naše požiadavky a pedagógovia boli nútení pod hrozbou odťatia 
hlavy vlastnoručne podpísať, že s nimi súhlasia. Záverom nášho programu bola tombola, v ktorej 
 sa nachádzali lukratívne ceny napr. v podobe: umývačky riadu alias špongie, sušičky na bielizeň 
v podobe šnúrky so štipcami, cesty okolo světa - alias okolo glóbusu, večere pre dvoch v podobe 
„vifóniek“ a mnohých iných cien. Zábava pokračovala v tanečnom rytme až do skorých ranných 
hodín. 

 

Stužková slávnosť IV. ZA 

Stužková slávnosť jedinej triedy štvrtého 
ročníka Strednej zdravotníckej školy sv. 
Františka z Assisi sa konala 25. Októbra 
2013. 
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Imatrilulácie – Šmolkulácie 

„My šmolkovia sme to vychytali!“ Bolo to super, 
veľa sme sa nasmiali. Šmolkulácie boli fajn, 
najlepšia bola diskotéka, no mohli viac vetrať 
!. Programy boli super pripravené, no chybali 
nám úlohy od tretiačok.                                                                                                        
Stanka, I. UVA 

,,Chceme re-play!!!´´                                                                                       
Žaneta, I. UVA 

Bolo to super!                                                                                                                            
I. UVB 

Imatrikulácie sa nám páčili. Ďakujeme tretiačkam, že neboli na nás kruté.                                 I. ZA 

Na imatrikuláciách sa nám veľmi páčilo, bola super zábava a príjemní ľudia.                            I. VS 
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Exkurzia Dejepis 2013 

V dňoch 29. a 30. 10. 2013 sa pani riaditeľka  PhDr. Renáta Kasmanová a pedagógovia                 
Mgr. Stanislava Kubincová a Mgr. Michal Majchrák zúčastnili exkurzie s metodickým zameraním 
na učiteľov dejepisu a náboženstva. Počas exkurzie sme navštívili viaceré významné pamiatky 
slovenskej histórie a kresťanského života. Prvý deň bol zameraný na prehliadku Trnavy a 
Bratislavy. S odborným sprievodom sme 
navštívili viaceré chrámy a deň bol 
zakončený svätou omšou v Dóme svätého 
Martina.Počas druhého dňa sme navštívili 
pútnický chrám v Báči ako aj Charitný 
domov v správe Slovenskej katolíckej 
charity, kde sme stretli bývalé sestričky z 
našej školy. Potom nasledovala cesta do 
Ostrihomu a svätá omša  v Ostrihomskej 
katedrále. Exkurzia v nás zanechala hlboké 
dojmy, inšpirovala nás v pohľade na 
slovenské a cirkevné dejiny a povzbudila 
nás v našej práci. 

 

Cezhraničný veľtrh práce – burza informácií o vzdelávaní a zamestnanosti 

Cezhraničný veľtrh práce – burza informácií o vzdelávaní a zamestnanosti sa konal 6. 11. 2013 
v Dome kultúra v Čadci. Akciu organizoval ÚPSAaR Čadca, EURES -T- Beskydy v spolupráci 
s CPPPa P Čadca, Združenie miest a obcí Kysúc, Mestom Čadca. Veľtrhu sa zúčastnili žiaci ZŠ 
okresu Čadca, výchovní poradcovia ZŠ, rodičia. Pedagógovia našich škôl informovali záujemcov 

o študijných  odboroch, ktoré máme 
aktivované na našich školách, 
o aktivitách a živote školy.   
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Jurinova jeseň 

Dňa 8. 11. 2013 o 8.00 hod. sa v študovni nášho internátu konala beseda s literárnym vedcom 
Jánom Gallikom, ktorý si   pre žiakov našej školy pripravil pútavé rozprávanie o významnom 
predstaviteľovi katolíckej moderny, básnikovi, kňazovi, pedagógogovi, saleziánovi Gorazdovi 
Zvonickom. Besedy sa zúčastnili žiaci triedy: II. UVA, II. UVB a IV. UVB. Atmosféra bola príjemná 

a žiaci si vyslúžili 
pochvalu. Besedu 

sprostredkovala 
Kysucká knižnica 
v Čadci. 

 

 

 

 

 

 

 

Gaudeamus 2013 

Dňa  15. októbra 2013 sa naši maturanti zúčastnili 1. ročníka  Európskeho pomaturitného a 
celoživotného vzdelávania - Gaudeamus 2013, ktorý sa uskutočnil  na výstavisku Agrokomlex 
Nitra. Veľtrh je jedinečnou akciou, ktorá poskytuje aktuálne ústne a písomné informácie o 

podmienkach prijímacieho konania o 
štúdiu na univerzitách, vysokých 
školách, zahraničných školách a iných 
vzdelávacích inštitúciách.  Veľtrh bol 
organizovaný za podpory Ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Cieľom veľtrhu 
bolo poskytnúť čo najviac informácií o 
vysokoškolskom vzdelávaní 
študentom a absolventom stredných 
škôl študentom a absolventom 
bakalárskych študijných programov a 
celému spektru záujemcov o 
celoživotné vzdelávanie.  

                                                
Zuzka Dubovická, IV. ZA   
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obrázok, zdroj: www.newyork.sk 
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