
 

 

 

 

 

 

      tretie  jarné číslo  
2014/2015 

Ponúkame Vám informácie z našich škôl. 
     Čo sa plánuje i to, čo sa už odohralo.  

 

 
Biblická olympiáda ● Olympiáda z NJ ● 

Olympiáda ľudských práv ● 

Prednáška o finančnej gramotnosti 
Tri prasiatka ● Študentský ples ● Deň narcisov ● 

Celonočná adorácia ● Biblia očami  mládeže ● 
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Tento školský rok k pedagogickému zboru pribudla nová posila 

- pani profesorka Mgr. Zuzka Kubicová 
 

Aby ste lepšie spoznali vyučujúcu predmet anglický jazyk spravili sme pre vás menší rozhovor. 

 

Ste nová posila pedagogického zboru, aké boli vaše prvé pocity ? 

Moje prvé pocity boli zmiešané. Cítila som veľkú zodpovednosť, radosť, ale aj strach. Ten už vyprchal. 
Čo vás viedlo byť učiteľkou? Chceli ste ňou byť vždy? 

Áno, chcela som byť učiteľkou. Uvažovala som aj nad inými povolaniami, ale nakoniec zvíťazilo aj tak 
učiteľstvo. 

Na akej škole ste študovali? 

Na Prešovskej univerzite. 

Prečo ste si vybrali práve predmet anglický 
jazyk? 

Angličtina ma vždy priťahovala, vždy som jej 
venovala aj voľný čas. Bol a stále aj je môj 
koníček. V škole to bol môj obľúbený predmet. 

Ste tu krátko, ale predsa, ak by ste mohli 

zmeniť niečo na tejto škole, čo by to bolo? 

Zatiaľ nič. 

Teraz trochu do vášho súkromia. Máte rodinu? 

Áno, mám manžela a 3 deti. 
Mate pekné spomienky na detstvo? 

Samozrejme, veľmi rada naň spomínam. 

Roky vášho štúdia sú už dávno preč. Chýbajú 
vám? 

Veľa ľudí hovorí o strednej škole ako o 
najkrajších rokoch života. Aj ja som tam zažila 
veľa pekných chvíľ, na ktoré rada spomínam. 

Ktorý predmet ste mali rada a ktorý naopak neznášali? 

Ako som už spomenula, najradšej som mala anglický jazyk. Nemôžem tvrdiť, že by som nejaký predmet 
vyslovene neznášala, ale netešila som sa napríklad na matematiku. 
A čo učitelia? Ktorý bol váš obľúbený? 

Samozrejme, že na hodiny niektorých učiteľov som sa tešila viac ako na hodiny iných učiteľov. Z tých 
obľúbených si dnes beriem príklad. 

Vidíte sa v tomto zamestnaní aj o desať rokov? 

Áno, viem si to predstaviť. 
Podvádzali ste pri písomkách? 

Nie . 

Isto každý z nás má svoj tajný sen. Máte ho aj vy? 

Áno. Mne sa už niektoré plány a sny splnili a mám aj iné, ktoré si chcem naplniť. 
Riadite sa podľa nejakého hesla? 

Ja sa v živote riadim heslom „Vždy sa správaj ku každému tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.“ 

Máte tri deti. Ako to všetko zvládate? 

Snažím sa všetko zvládnuť najlepšie, ako len viem. Mám aj veľkú oporu vo svojom okolí. Rodina aj kolegovia 

mi veľmi pomáhajú. 

Na záver - čo by ste odkázali študentom? 

Študentom chcem odkázať, aby do školy chodili s radosťou :-)                                       
                                                                                                                                                    Alexandra Sagová, II. ZA 
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Prednáška finančnej gramotnosti 

 

3. 2. 2015 na pozvanie PhDr. Martiny Húšťavovej manželia Cyprichovci v zastúpení NFR  – Naučme sa 
rozumieť financiám - odprednášali  prednášku k finančnej gramotnosti, ktorá pozostávala z modulov: 

 tok peňazí, prerozdeľovanie príjmu, cashflow kvadrant, príležitosť. 

 

 

Biblická olympiáda školské kolo 

Dňa 28.1.2015 (streda) sa konalo školské kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY na Pedagogickej a sociálnej akadémii 
sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi. Biblická olympiáda pozostávala z kníh:  
NZ - Skutky apoštolov, SZ - kniha Tobiáš a kniha Jozue (1-15, 24).  Zúčastnilo sa spolu 14 žiakov. Z 
Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti sa 
zúčastnilo 8 žiakov. Výhercovia: 
1. miesto – ANDREA ONDRÚŠKOVÁ (3.UVA) 
2. miesto – KLAUDIA MARTIKÁNOVÁ (3.UVA) 
3. miesto – NATÁLIA KASMANOVÁ  (4.UVA)  

4. miesto – SIMONA KAVECKÁ (1.UVB) 
Zo strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi sa 
zúčastnilo 6 žiakov. Výhercovia: 
1. miesto – MIRIAM LUŠNÁKOVÁ (1. ZA) 

2. miesto – KATARÍNA TRÚCHLA (1. ZA) 

3. miesto – BEÁTA MARCOVÁ (2. ZA) 

4. miesto – LENKA JURÁŠKOVÁ (2. ZA) 

Títo výhercovia postupujú do dekanátneho (okresného) 
kola, ktoré sa uskutoční v marci 2015, v Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti. Prvé 3 miesta 
boli ocenené vecnými cenami a všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou. Výhercom srdečne 
blahoželáme a vyprosujeme dary Ducha Sv. v dekanátnom (okresnom) kole. 

2 



 

Olympiáda ľudských práv 

Dňa 5. 2. 2015 sa konala na pôde školy Gymnázia sv. Františka z Assisi  v Žiline krajská súťaž  Olympiády 
ľudských práv. Táto súťaž sa koná každoročne. Tento rok to bol už  17. ročník, ktorý bol  vedomostne veľmi  

náročný. Každý z nás chcel byť úspešný, no nie 
každý sa dostal  do druhého kola. Táto súťaž má  2 

časti: prvá časť je písomná a druhá ústna. Prvých 20 
súťažiacich postupuje k ústnej časti. Tu si žiaci  
vyberú tému a majú 10 minút na jej spracovanie  a 

ďalších 10 minút na jej odprezentovanie.  Bola to 

náročná súťaž z pohľadu súperov, ale aj vedomostí. 
Výhercov, ktorí postúpili na celoslovenské kol,  bolo 

8. Z našich škôl sa zúčastnili za Pedagogickú  a 
sociálnu akadémiu sv. Márie  Goretti  Miška 
Hetflajšová z triedy III.VS a za  Zdravotnícku školu 
sv. Františka z Assisi Miriam Lušňáková z triedy I. 
ZA. Do druhého kola postúpila Mirka, ktorá prvýkrát 

bojovala o popredné miesta. Aj keď ani jedno z nich nezískala, úspech bol už aj to, že postúpila  do druhého 
kola. Prvé miesta obsadili študenti z gymnázií.   

                                                               Miriam Lušňáková,  I. ZA, Michaela Hetflajšová,  III. VS 

 

Anglické divadlo 

V stredu 11. 2. 2015  bolo 102 študentov našich škôl v 
žilinskom Dome odborov na divadelnom  predstavení "The 
Wave". Zažili sme príbeh, v ktorom učiteľ so svojimi 
študentami riešili situáciu vzniknutú na hodine dejepisu, kedy 
na základe osobného zážitku študenti pochopili, ako sa človek 
dá ľahko zmanipulovať. 
Predstavenie bolo v anglickom jazyku, hrali herci z "TNT 

Theatre Britain", mali sme teda príležitosť počuť "nati ve 

speakers" priamo z Anglicka. Študenti boli 
nadšení, pretože porozumeli základnej 
myšlienke divadelného predstavenia. Na 

hodinách anglického jazyka sme 
rozoberali hlavné myšlienky a ich odkaz 

pre súčasnosť. 
Tešíme sa, že aj v budúcnosti bude takáto 
možnosť  "to improve our ENGLISH". 

                                                                                      

Ing. Anna Mackovčáková 
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Olympiáda v nemeckom jazyku 

Dňa 11. februára 2015 sa konalo  krajské kolo 

Olympiády v nemeckom jazyku. Za PaSA sv. 

Márie Goretti sa súťaže zúčastnila Patrícia 
Jantošová z III. UVB a Strednú zdravotnícku 
školu sv. Františka z Assisi reprezentovala Gréta 
Reistererová z III. ZA. Na súťaž som prišla 
medzi prvými.  Už len z pohľadu na ostatných 
som nadobudla pocit, že všetci ostatní sú lepší 
ako ja. Ale zabojovala som. Aj keď som sa 
neumiestnila na žiadnom z popredných miest, 
získala som aspoň nové skúsenosti.  

                                                          Patrícia Jantošová, III. UVB 

                                                      

Tri prasiatka 

 

Dňa 4.3. 2015 sme odohrali divadelné predstavenie  
,,Tri prasiatka“ v DSS  na Vlčincoch  a v DSS na 

Moyzesovej ulici, ktoré majú sídlo v Žiline. . 
Veselým vystúpením, ktoré sme na hodine Tvorivej 
dramatiky pod vedením Mgr. Art. Sabínky 
Liptákovej pripravili a  sme mohli klientom spestriť 
a obohatiť deň o úsmevný a poučný zážitok. V rámci 
návštevy zariadení sme si prehliadli priestory daných 
zariadení a mali sme možnosť nahliadnuť do práce 
sociálnych pracovníkov, vychovávateľov 
a špeciálnych pedagógov. Tiež sme mali možnosť 
spoznať klientov v uvedených zariadeniach.                                                                                               

Kubalová, IV. UVA 
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Študentský ples 
Dvanásty február 2015 bol pre nás výnimočným dňom. Konal sa študentský ples, na ktorý nás pozvali 
pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Tematický bol menovaný roku 
zasväteného života a je veľká pravda, že nás svojím programom obohatil aj duchovne prostredníctvom 
svätej omše a cez slová moderátorov. Jednou z moderátorskej dvojice bola naša sestrička Lujza. Ples bol 

plný tanca, rytmickej hudby, radosti a smiechu.  Ďakujeme organizátorom!                          IV. UVB         
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Dopoludnie s Milosrdným 

Dňa 6. 3. 2015 sme 

s veľkou radosťou  
prijali možnosť 
podeliť sa so 
svedectvom z nášho 
života a tým, čo 
v našom živote koná 
milosrdný Boh... 
Svätá omša a po nej 

príhovory (sr. Faustie 
a postulátky Evky) 
nám dodali vnútorný 
pokoj a radosť 

z toho, že môžeme svedčiť o Božom  milosrdenstve a šíriť v dnešnom svete posolstvo jeho milosrdnej lásky, 
ktoré nám zanechal prostredníctvom sestry Faustíny. 

Ďakujeme za krásne prijatie, spoločne strávený čas a spoločnú modlitbu. 

                                                                                    S vďakou a modlitbou v srdci    sr. M. Fausia  KMBM  

 

Okresné kolo SOČ 

 

Piateho marca 2015 sme sa zúčastnili okresného kola SOČ, ktoré sa konalo v Spojenej škole v Kysuckom 

Novom Meste. Súťažili sme v odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia. Naša práca mala názov Kliešťová 
encefalitída.  Podrobne sme v nej venovali jej prenášačom, prevenciou a liečbou tohto ochorenia. Osobitnú 
kapitolu sme venovali prvej pomoci. Umiestnili sme sa na 3. mieste. V našom odbore bola silná 
konkurencia. Ich práce boli pre nás veľmi prínosné. Prostredníctvom nich sme sa stretli s problematikou, 

o ktorej sme doposiaľ nevedeli. Počas prezentácie sme boli veľmi vystresované, berieme to ako veľkú 
skúsenosť do budúcnosti.  Veríme, že naša práca bude prínosom pre tých, ktorí je budú čítať. 

                                                                                                                         Manáková, Podstávková, II. ZA 

 

Okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ 

Vyhlasovateľ:  MŠ SR z poverenia OÚ Žilina 

Usporiadateľ:  CVČ Čadca 

Miesto konania:  OA Čadca 

Vedúci družstva:  Mgr. Ivan Stranovský 

Celkové poradie:  3. miesto PaSA sv. Márie Goretti Čadca 

                              4. miesto SZŠ sv. františka z Assisi Čadca 
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KRÁSA SLOVA - Hviezdoslavov Kubín 

 

Streda 11. marca 2015 sa niesla v duchu 

umeleckého prednesu textov poézie a 
prózy. Našu školu reprezentovali žiačky 
Lenka Rišová z II. UVA a Romanka 

Sihlovcová z I. UVA. Obe žiačky sa 
rozhodli pre poézie, v ktorej vynikol ich 
talent – interpretovať literatúru a umelecké 
prostriedky, sprostredkovať svoj čitateľský 
zážitok divákom. Dôkazom je tretie  
miestoy v okresnom kole, o ktoré sa naše 
žiačky podelili. 

                                                                             

Gratulujeme! 

 

 

Na lyžiarskom bolo supéééééér !!!!!!!!!!! 

 

23. - 27. 2. 2015 – I. UVB + I. VS 

16.-20.3. 2015 – I. UVA + I. ZA 

Inštruktori: PaedDr. Marianna Jelenčiaková, Mgr. Petra Gašparíková, Oľga Šimášková, Mgr. Marián Ponek 

  

V týždni od 16. - 20. 3. 2015 sa 

zúčastnili lyžiarskeho výcviku na 
Veľkej Rači. Čas sme trávili 
lyžovaním, snowbordovaním, 
spoločenskými hrami, bobovaním, ale 

i spoločnými chvíľami, počas ktorých 
sme sa len tak rozprávali. Aby nám 
nebolo smutno, boli tam s nami i 

,,zdravoťáci“. Spoznali sme mnoho 
nových kamarátov a spoločne sme  
prežili veľmi veľa zábavných chvíľ. 
Slniečko nám svietilo, aj nás opálilo. 
Ak by sa dalo, určite by sme si to ešte 
raz zopakovali. Neľutujeme ani 

sekundu a každému odporúčame, ak budú mať možnosť, aby to vyskúšali – bolo SUPER! Ďakujeme 
inštruktorom za všetko, čo pre nás urobili, aby nám spestrili spoločne strávený čas.        kolektív I. UVA 
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Na lyžiarskom bolo SUPER! Najviac sa mi páčila bobovka a večerné aktivity, za ktoré sme dostávali 

odmeny. Počasie nám vyšlo, naučila som sa dobre lyžovať.                                                      Miriam, I. ZA 

Na lyžiarskom sme sa zabávali, najviac sa mi páčila bobovka.                                                      Aďa, I. ZA 

Na lyžiarskom sme si super zalyžovali, navzájom sme sa poznali a zažili sme spolu super chvíle a kopec 

zábavy.                                                                                                                                             Ivka, I. ZA 

 

Dekanátne kolo Biblickej olympiády 

Dňa 13.3.2015 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády v priestoroch našej školy. Predmetom 

súťaže boli vybrané knihy Svätého 
písma.  

Nový zákon:  Skutky apoštolov 

Starý zákon:  Kniha Tobiáš, Kniha 
Jozue (1-15, 24)  

 

SZŠ sv. Františka z Assisi  

reprezentovali študentky:  
 

Miriam Lušňáková   1.ZA 

Katarína Trúchla       1.ZA 

Lenka Jurášková       2.ZA 

Obsadili sme krásne 4. miesto.  
PaSA sv. Márie Goretti  
reprezentovali študentky: 
Andrea  Ondrúšková  3.UVA 

Klaudia Martikánová 3.UVA 

Simona Kavecká  1.UVB 

Obsadili sme krásne 3. miesto.  

Srdečne blahoželáme a za vzornú reprezentáciu školy veľmi pekne ďakujeme ! 

                                                                                                                                                     Sr. Bernadeta 

Deň narcisov 27.3. 2015 

Dňa 27. 3. 2015 sa žiaci II. ZA zúčastnili finančnej zbierky Deň narcisov. Tento 
rok bola zmena – žiaci nemuseli mať 18 rokov, minimálne 1 osoba z dvojice 

musela mať 15 rokov. Všetci žiaci mali povolenia na zbierku pri sebe. Počasie 
nám tento rok neprialo, bola zima a veľmi pršalo. Občanov bolo v meste 
pomerne málo, no aj napriek tomu, sa podarilo žiakom vybrať sumu 736,76 eur. 

Tento rok boli opäť kontroly povolení na zbierku od príslušníkov mestskej 
polície, ale aj niektorí občania nechceli prispieť, kým sa im študentky 

nepreukázali povolením na zbierku. Po ukončení zbierky sme  výnos  odovzdali  
do Tatra banky na účet. Počas zbierky sa nevyskytli žiadne ťažkosti a žiaci sa tešia aj na budúci rok.  

                                                                                PhDr. Ivana Šadibolová  
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Celonočná adorácia 26. 3. 2015 

Ako každoročne, tak aj tento rok sa na našej škole uskutočnila predveľkonočná celonočná adorácia, ktorá sa 
stala školskou tradíciou. Atmosféru tvorili študenti a pedagógovia, ktorí mali možnosť bližšie pocítiť Božiu 
prítomnosť.  Často nám víria hlavou niektoré otázky, 
ktoré súvisia s našou kresťanskou vierou a preto 

program sa niesol v duchu témy ,,Prečo mám byť 
veriaci“. Program začal prednáškou vdp. Michala 
Meliška z farnosti Čadca mesto, ktorý poukázal na 
význam krstu v živote mladých ľudí. Potom  
nasledovala krížová cesta v podaní našich študentov, 
ktorí stvárnili umučenie Ježiša Krista v tieňovej 
divadelnej hre. Toto predstavenie nám opäť priblížilo 
utrpenie Ježiša Krista za naše hriechy. Po krížovej ceste 
nasledovala sv. omša, pri ktorej sme mohli prijať do 
našich sŕdc živého Ježiša Krista, a tak sme sa mohli pripraviť na celonočné bdenie. Pred vyložením sviatosti 
oltárnej študenti nasledovalo video, ktoré sme natočilo na našej škole, kde žiaci odpovedali na otázku 

,,Prečo som veriaci.“ 

V úvode videa nás 
vdp. Čuntala  pozýval 
k adorácii krátkou 
reklamou na ticho. 

Poukázal na to, že keď 
otvoríme seba,  
budeme v tichosti, 

stretneme sa 

s Kristom. Vyjadriť 
k téme mali možnosť 
aj  študenti. 
Niektorých táto otázka 
zaskočila a ťažko sa 
vyjadrovali na takúto 

osobnú tému do kamery, ale svedectvo každého jedného 
diváka povzbudilo a možno aj posunulo o krok vpred. 

Potom nasledovalo vyloženie sviatosti oltárnej. Celú 
noc sme mali možnosť bdieť s Ježišom a zamýšľať sa 
nad našim vzťahom  k Nemu, ale i k rodine, priateľom, 
či k samým sebe. Adoráciu dotvárali modlitby a spevy 

až do samého rána. Našli sa aj takí, ktorí vydržali až do 
rána. Táto adorácia v nás posilnila hlbšiu vieru, ktorú 
sme si odniesli do života. 
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Biblia očami mládeže 

V tom školskom roku sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže zapojilo niekoľko študentiek 
z oboch škôl. Dievčatá výtvarne zobrazovali niekoľko myšlienok zo Svätého písma rôznymi výtvarnými 
technikami. Víťazné práce školského kola sme odoslali do ďalšieho kola súťaže. Gratulujeme víťazkám: 
Pasa sv. Márie Goretti 
1. miesto – Majka Kasajová, II. UVB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. miesto –  

Miška  Papučíková, II. UVB 

 

 

3. miesto – Adela Chládecká, I. UVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZŠ sv. Františka z Assisi 

1. miesto – Peťka Gelačáková, I. ZA 

2. miesto – Monika Kubánková, I. ZA 

3. miesto – Monika Sýkorová, I. ZA 
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