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Milí čitatelia Ryže,
prichádzame k vám s ďalším 

číslom. Určite ste si všimli, že od 
posledného čísla sa udialo veľa vecí. 
O mnohých aktivitách, podujatiach a 
akciách z mládežníckeho sveta v 
Žilinskom kraji sa môžete dočítať aj 
na stránkach tohto časopisu. 

Určite veľa z vás plánuje pomaly 
a možno rýchlo letné aktivity. V 
mene celej Rady mládeže Žilinského 
kraja vám chcem popriať, aby všetky 
plánované podujatia, tábory a výlety 
dobre dopadli, a aby ste v každom 
dni, ktorý príde mali dôvod na úsmev 
a tešili sa... napríklad ako ja teraz, že 
čítate tieto riadky.

Všetko dobré

                                              Martin

Martin Šturek
podpredseda RMŽK

Rada mládeže Žilinského kraja

Bambiriáda 2010 - festival práce s deťmi a mládežou na 
Slovensku  už klope na dvere detských a mládežníckych 
organizácií, centier voľného času a iných inštitúcií, ktoré 
systematicky pracujú s deťmi a mládežou. Siedmy ročník 
podujatia organizovaný Radou mládeže Žilinského kraja 
(RMŽK) sa bude konať v týždni od 10. - 16. mája 2010 v 
Žiline, Námestove, Liptovskom Mikuláši, Martine a 
Ružomberku. Usporiadatelia tento raz zvolili pre 

Bambiriádu motto: „Prevencia je viac ako represia“.

„Hlavnou myšlienkou Bambiriády chceme v spoločnosti poukázať na zvýšenú 
potrebu uplatňovania preventívneho pôsobenia v živote detí a mladých ľudí pri ich 
výchove. Preventívne pozitívne vypĺňať ich čas, viesť ich k plneniu si povinností, 
učiť ich vážiť si život aj všetko, čo mu slúži, chrániť prírodne prostredie. Ak  
vychovávatelia, rodičia, učitelia, no aj ostatní, ktorí zasahujú do života detí a 
mladých ľudí budú uplatňovať princípy preventívneho pôsobenia, môžu si byť istí, 
že sklon k vandalizmu, hrubosti, ľahostajnosti a nutnosť trestu za delikty budú zo 
spoločnosti miznúť,“ povedala Darina Čierniková, predsedníčka Rady mládeže 
Žilinského kraja.

Detské a mládežnícke organizácie, centrá voľného času, materské, základné aj 
stredné školy, materské centrá a iní v dňoch 14. - 16.mája 2010 na námestiach 
uvedených miest chcú zviditeľniť, aké metódy používajú, aby preventívne 
pôsobili vo svete detí. Poukážu na to, kde a ako môžu v meste deti a mladí ľudia 
tráviť voľný čas. Vstup na podujatie je voľný. V rámci sprievodných aktivít môžu 
záujemcovia navštíviť aj zaujímavé objekty v meste za výhodné vstupné na 
vstupenku, ktorú deti dostanú v školách a na krúžkoch.

Záštitu nad Bambiriádou v Žilinskom kraji prijal Juraj Blanár, predseda Žilinského 
samosprávneho kraja a primátori jednotlivých miest, kde sa Bambiriáda 
uskutočňuje.

Projekt je spolufinancovaný Nadáciou MONDI SCP, Ministerstvom školstva SR, 
Radou vlády pre prevenciu kriminality, mestom Žilina a ďalšími sponzormi.

Podrobný program  Bambiriády 2010 pre každé mesto účastníci nájdu aj na 
www.bambiriada.sk

Rada mládeže Žilinského kraja pokračuje v práci pre skvalitnenie činnosti 
žiackych školských rad. V týchto dňoch sa RMŽK aktívne venuje príprave 
pracovných stretnutí pre žiacke školské rady stredných škôl (ŽŠR). 
Naplánovaných je 7 stretnutí v siedmich mestách . Na pracovné stretnutie sú 
pozvaní koordinátori a predsedovia ŽŠR stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na 
území mesta, príp. v jeho blízkosti. Oslovené sú všetky štátne, súkromné i 
cirkevné stredné školy v Žilinskom kraji. Cieľom stretnutí je okrem výmeny 
skúseností a zmapovania súčasného stavu aj zozbieranie dobrých príkladov do 
publikácie, ktorá má vyjsť na jeseň roku 2010 a príprava podkladov na súťaž o 
NAJ ŽŠR v kraji. 
 

Plánovaný harmonogram stretnutí:
Kysuce (Čadca) – 30. apríl  Ružomberok – 4. máj 
Horná Orava (Tvrdošín) – 7. máj  Dolný Kubín – 8. jún 
Horné Považie (Žilina) – 10. jún Liptovský Mikuláš – 15. jún 
Turiec – 16. jún
 

Pozvánky na stretnutia budeme posielať všetkým žiackym školským radám
Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Ministerstva školstva SR. 

Žiacke školské rady aj v roku 2010
  v zreničke RMŽK
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Inovujme mládežnícku participáciu 
na živote školy je názov projektu Rady 
mládeže Žilinského kraja, ktorý je určený 
študentom stredných škôl aktívne pôso-
biacich v žiackych školských radách. 
Vďaka  spolupráci s Medzinárodným 
pilotným inovačným lýceom (LP2I) malo 
desať  mladých lídrov v dňoch 9. až 16. 
marca možnosť zúčastniť sa aktivít 
Medzinárodného týždňa v meste Poitiers a 
spolu s delegátmi z deviatich európskych 
krajín spoznať osobitosti práce s francúz-
skou mládežou.

Začiatok Medzinárodného týždňa 2010 
na LP2I sa niesol v znamení vzájomného 
spoznávania sa a nadväzovania nových 
kontaktov medzi študentmi z Nemecka, 
Anglicka, Dánska, Španielska, Talianska, 
Holandska, Poľska, Rumunska, Ruska, 
Slovenska a hostiteľ-
ského Francúzska. V 
prvý deň sa delegáti 
zúčastnili vyučovania 
spolu s ich francúz-
skymi korešpondentmi 
a popoludní pripra-
vovali prezentácie svo-
jich krajín pre inter-
kultúrny večer. Slo-
vensko vsadilo na fol-
klór a žiaci v krátkom 
vstupe návštevníkom 
preds tav i l i  zau j í -
mavosti svojej vlasti. S 
veľkým ohlasom v publiku sa stretlo aj 
vystúpenie našej mažoretky. Druhý deň sa 
niesol v znamení medzinárodných 
ateliérov. Každý mal možnosť vybrať si z 
bohatej ponuky programu a profitovať z 
veľkého počtu zahraničných delegátov, 
ktorí si takouto formou vzájomne 
vymieňali skúsenosti. Niektorí dali 
prednosť semináru o geopolitickej situácii 
v Európe, iní sa naučili francúzsku znakovú 

abecedu, či interaktívnou formou si 
prehlbovali vedomosti z vyučovacích 
predmetov. Slovenskí mladí lídri sa naviac 
zúčastnili prednášky o formách fungo-
vania žiackej samosprávy vo Francúzsku a 
diskutovali o problémoch a výzvach v 
oblasti mládežníckej participácie. Za 
kultúrou sa delegáti vybrali do zábavného 
parku Futuroscope a históriu regiónu 
Poitou-Charentes im priblížila prehliadka 
centra Poitiers a fakultatívny výlet do 
prímorského mesta La Rochelle. Vyvrcho-
lením pobytu bol Deň otvorených dverí na 
LP2I, počas ktorého tamojší študenti 
prezentovali výstupy zo svojich celoroč-
ných projektov, ktoré pripravujú v rámci 
vyučovania. Záujem vzbudil napríklad už 
siedmy rok sa organizujúci projekt 
BURKINA´CF, v ktorom študenti vyces-

tujú do krajiny Burkina 
Faso a výrobou jedno-
duchých technických 
zariadení sa snažia zlep-
šiť život domorodých 
obyvateľov. Ďalšie pro-
jekty boli zamerané na 
súčasné umenie, progra-
movanie robotov, štúdi-
um krajín a ich histórie, 
či rozvoj študentského 
rádia na škole.
„Pre mladých lídrov to 
bola významná medzi-
národná skúsenosť, pre-
tože mali  možnosť 

inšpirovať sa z dobrých príkladov z praxe a 
získať cenné poznatky, ktoré budú 
uplatňovať pri práci v žiackej školskej rade 
na Slovensku,“ približuje význam výmeny 
predsedníčka RMŽK Darina Čierniková. 
P r o j e k t  I n o v u j m e  m l á d e ž n í c k u  
participáciu na živote školy sa mohol 
realizovať vďaka podpore Európskej únie 
z programu Mládež v akcii a Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky.

Medzinárodný týždeň v Poitiers
 aj so slovenskými lídrami žiackych samospráv

Barča
 

- vďaka výmene som uvidela opäť ďalší 
nádherný kus sveta a skvelo som si 
precvičila cudzí jazyk. Najkrajší deň som 
prežila v centre Poitiers, ako aj vo 
Futuroscope, kde som si fantasticky  
zatancovala s robotmi.

Gabika
 

- výmena mi priniesla hlavne 
zdokonalenie sa v jazyku, super zážitky, 
spoznala som nový spôsob fungovania 
školského systému a fungovania školskej 
rady a hlavne veľa nových ľudí, na 
ktorých nikdy nezabudnem.
 

- myslím, že sa nedá jednoznačne určiť, 
ktorý bol môj najlepší zážitok, pretože si 
myslím, že celý čas odkedy sme nastúpili 
na vlak zo Žiliny smer Bratislava, bol 
jeden veľký zážitok. Možno spomenúť 
interkultúrny večer, Futuroscope , La 
Rochelle, Poitiers a prezentáciu projektov 
na škole. Pre mňa bude asi najlepší 
zážitok, keď sa nám na Slovensku podarí 
zorganizovať aspoň niečo z toho, čo sme 
videli vo Francúzsku.

Monika
 

- výmena mi priniesla mnoho skúseností a 
poznania, či už čo sa týka  nových ľudí, 
kultúry,  umenia...Každá krajina je 
typická svojimi tradíciami, zvykmi a 
podobne... tak aj Francúzsko napr. ich 
školským systémom vzdelávania, 
spoločenským životom alebo francúzskou 
kuchyňou. Som  veľmi rada, že aj ja som 
mala možnosť zúčastniť sa tejto stáže vo 
Francúzsku a veľmi pekne za to všetkým 
organizátorom ĎAKUJEM.
 

- môj naj zážitok? Presne túto otázku mi 
položili aj moji „náhradní rodičia“. Alebo 
skôr:  „Čo sa mi najviac páčilo vo 
Francúzsku?“ A ja som im odpovedala: 
„VY“. To, že ma prijali a vôbec som sa u 
nich necítila ako hosť, ale ako súčasť  ich 
rodiny. A taktiež aj v škole, ako keby sme 
boli všetci kamaráti od detstva a nedelil 
nás ani rozdielny jazyk či kultúra, či už to 
boli Francúzi, Poliaci, Turci alebo 
ktokoľvek iný – každý bol milý a 
príjemný, takže jedným slovom: 
Spoznanie francúzskych  ľudí a ich 
kolektívu a spôsobu života.

Dominika
 

- výmena mi priniesla hlavne veľa 
zážitkov a skúseností, hlavne čo sa týka 
ľudí, ich kultúry a jazyka.
 

- no a môj naj zážitok. Určite nebol len 
jeden, pretože všetko tam bolo úžasné, ale 
čo ma asi najviac prekvapilo boli ľudia, 
ktorí boli úplne super a najmä rodina, v 
ktorej som bývala. Odtiaľ mám určite 
najkrajšie zážitky :)

Zuzka
 

- zlepšenie v jazykoch, veľa super 
zážitkov a skúseností, ale hlavne zábavu a 
spoznanie skvelých ľudí (Slováci, 
Francúzi, Nemci, všetci boli perfektní!! :)
 

- najlepší zážitok? tak to je problém, 
všetko to bolo skvelé... ale asi... tá 
uvoľnená atmosféra, čo tam panovala. 
taká pohoda. to na Slovensku nezažiješ! :)
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V jednej záhrade plnej nádherných 
stromov, kvetov a všemožných rastlín 
rástol najkrajší strom zo všetkých navôkol 
– mohutný bambus, aký doteraz nikto 
nikde ešte nevidel. Pán záhrady sa každé 
ráno, prechádzajúc sa po záhrade, vždy 
zastavil pri svojom milovanom bambuse, 
láskal ho a prehováral k nemu tie najkrajšie 
slová, aké kto kedy počul. Vtáky sa vtedy 
zlietali z celej záhrady k bambusu, aby si 
vypočuli nádherné slová lásky, vďaka 
ktorým bambus ešte viac krásnel, mohutnel 
a rástol do závratných výšok. V jedno ráno 
však Pán prišiel zamyslený s akousi 
škvrnou bolesti na jeho tvári.

Bambus hneď vycítil smútok svojho 
Pána a rýchlo sklonil svoju korunu blízko 
ku svojmu Pánovi, aby ho krásou svojich 
listov a kvetov potešil a rozveselil. Pán 
však povedal bambusu: „Môj milovaný 
bambus. Vieš, že ťa veľmi milujem.“ „Áno, 
môj Pane, viac ako čokoľvek na svete,“ s 
radosťou ale aj obavou o svojho Pána 
bambus odpovedal. „Chcel by som ťa 
použiť na vznešený a veľký cieľ,“ povedal 
Pán s vážnosťou a vznešenosťou. „Použi 
ma, môj Pán, použi na čokoľvek. Som 
pripravený ti slúžiť,“  zatriasol sa od veľkej 
radosti bambus. Tak predsa prišla jeho hodina a on môže byť 
svojmu Pánovi nápomocný. Ako veľmi túžil po tomto okamihu. 
Konečne sa bude jeho krása ešte viac skvieť. „Aby som ťa mohol 
použiť,“ pokračoval Pán záhrady, „musím ťa spíliť.“ „Spíliť?“  
zdúpnel bambus. To znamená, že celá jeho krása a majestátnosť, 
do ktorej sa celé roky snažil dorásť do závratných výšok bude 
nanič a v jednom okamihu bude zničená? To Pán určite nemyslí 
vážne. To nie! On si predstavoval inú užitočnosť, takú, aká 
nezničí jeho majestát. Bambus zmĺkol a spolu s ním zmĺkli aj 
všetky vtáky v záhrade, prilietajúce si vypočuť ďalší rozhovor 
Pána so svojím milovaným bambusom. Po ťažkom a 
namáhavom tichu bambus pozdvihol svoju skleslú korunu k 
Pánovi a ledva počuteľným šepotom k nemu prehovoril: „Tak ma 
zotni, môj Pane. Ak len takto ma budeš môcť použiť, píľ a rúb. 
Pre teba urobím všetko. Viem, že ma miluješ.“

Pánova tvár sa však nerozjasnila 
radosťou. „Môj milovaný bambus. Vieš, že 
ťa milujem viac ako všetky stromy na 
svete.“  pokračoval s ešte väčším smútkom 
Pán záhrady pozerajúc na bambus s takou 
láskou v očiach, akú ešte nikdy v jeho 
očiach bambus nezazrel. „Áno, môj Pane, 
viem to... Prečo sa to pýtaš znovu?“ s 
dôverou, no opatrne sa opýtal bambus. 
„Aby som ťa mohol použiť, musím orezať 
všetky tvoje konáre.“ „Moju nádhernú 
korunu?“ zasipel s bolesťou v srdci 
bambus. To nie, to je už veľa. Nech si Pán 
berie čokoľvek, no nech nezničí moju 
nádhernú korunu z krásnych listov a ešte 
krajších kvetov, ktoré potešovali všetkých 
navôkol. Nie, prečo chce Pán zničiť to 
najkrajšie, čo si tak pestoval dlhé roky? 
Prečo? Zmĺkol bambus a s ním od údivu a 
bolesti stíchli všetky stromy v záhrade. Aj 
vietor sa od prekvapenia zastavil a načúval, 
čo sa bude diať. Po dlhej chvíli naplnenej 
bolesťou oboch – bambusu aj jeho Pána, 
bambus už nepozdvihol svoju korunu, iba 
tíško zašeptal do ticha: „Orež ma, môj 
milovaný Pane, nech sa stane, ako chceš 
ty.“

BAMBOO

Pánova tvár sa však zastrela ešte 
väčšími mrakmi bolesti a smútku. „Môj 
milovaný bambus, vieš, že ťa...“ Ďalej už 
Pán nemohol pokračovať. Veľká slza sa 
skotúľala po jeho líci a dopadla na korunu 
bambusu. Horúca slza prebudila bambus zo 
smútku nad sebou do novej bolesti a starosti 
o svojho milovaného Pána. „Áno, viem... 
viem, ako nikdy predtým, že ma miluješ, 
môj Pane...“ pomohol bambus svojmu 
Pánovi a svojou korunou osušil jeho tvár od 
sĺz. „Chcem ti byť nápomocný, môj Pane, 
vo všetkom, ako to ty chceš, lebo viem, že 
ma miluješ... áno, chcem...“ Ťažko, ale 
predsa zdvihol Pán svoje oči k svojmu 
milovanému bambusu a vtedy zazrel 
bambus v jeho očiach bolesť tak veľkú, akú 
nikto nikdy nezazrel v ľudských očiach. 
„Aby som ťa mohol použiť,“ zašeptal Pán 
bambusu, „musím ťa rozrezať a z tvojho 
vnútra vytrhnúť tvoje srdce.“ Ako dýka do 
srdca sa zabodli slová Pána hlboko do duše 
bambusu a zrazili ho na kolená. Tentoraz sa 
bambus nezmohol na jediné slovo a celá 
záhrada, všetky vtáky i zvieratá, vietor i 
slnko sa ponorili do mora bolesti a smútku. 
V obrovskom tichu, ktoré ako balvan ležalo 
na srdci všetkých, zaznel po dlhej chvíli 
bambusov ledva počuteľný, no rozhodný 
hlas: „Urob, ako chceš, môj milovaný... 
Odovzdávam sa ti celý,“  dokončil bambus 
a jeho koruna sa zjednotila s náručím jeho 
milovaného Pána.

A tak Pán s bolesťou milovaného vzal 
pílu a spílil milovaný bambus, orezal jeho 
konáre, rozrezal ho na polovice a vytrhol 
mu srdce. Potom zaniesol obidve časti 
bambusu k neďalekému bohatému 
prameňu čistej osviežujúcej vody. Koniec 
jednej polovice bambusu priložil k 
prameňu a pod jej druhý koniec položil 
druhú polovicu a namieril prúd vody 
pretekajúcej bambusom na neďaleké 
vyschnuté polia. Tie zavlažené vodou z 
prameňa v poslednej chvíli znova ožili a 
priniesli Pánovi bohatú úrodu.

Tak sa stal úplne zničený bambus, hoci 
skolený, obrezaný, rozpolený s vytrhnutým 
srdcom obrovským požehnaním nielen pre 
pole a úrodu na ňom, ale aj pre všetkých 
ľudí v krajine jeho Pána, ktorí vďaka 
bambusu nezomreli hladom, ale prežili dlhé 
obdobie sucha.
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Každému to pravé

To je určite pravda. Každý 
potrebuje svojho vlastného dôverníka, iné 
rameno. To vysvetľuje dôvod, prečo sa 
niektorí mladí rozprávajú s najlepším 
priateľom, s rodičom, s vychovávateľmi, s 
trénermi, s mladým ujom, s kňazom, so 
sestrou z oratória. Každý hľadá iné uši, iné 
srdce. Dôležité je, aby všetci, ktorým bola 
zverená úloha počúvať, boli milí, chápaví, 
citliví a naozaj chápali problémy dospie-
vajúcich. 

Myslíte si, že jeden z nich je lepší 
než všetci ostatní? Omyl! Všetci, od mamy 
až po trénera, sa snažia dať zo seba to 
najlepšie. Nikomu nemôžeme darovať 
Oskara za „Najlepšie počúvanie“ či za 
„Najvýstižnejšiu radu“. Možno však 
hovoriť o troch kategóriách, ktoré sú vám 
zvlášť blízke. 

 
Priatelia

Slnko vašich dní, modrosť vášho 
neba. Priatelia. Sú to vaši najobľúbenejší 
dôverníci. Ak sa vám niečo prihodí a 
nemáte poruke vášho najlepšieho priateľa, 
idete takmer vybuchnúť, čo už nevládzete 
držať všetko vo svojom vnútri. Rozprávate 
im všetko o všetkých a o všetkom. Určite 
vás chápu. Akoby aj nie? Prežívajú tie isté 
problémy, tie isté pocity, vaše city rovnako 
intenzívne. Sú vám blízki zvláštnym a 
výlučným spôsobom.

Avšak pozor! Keď sa hra pritvrdí a 
problémy budú o čosi väčšie, priatelia vám 
vzhľadom na svoj vek nebudú vedieť 
poradiť, nech by vás mali akokoľvek radi. 
Budú z toho takí múdri ako vy.

Prečo si teda neosvojíte takúto 
stratégiu? Spoľahnite sa na podporu 
priateľov a spolužiakov, no udržiavajte 
otvorenú a úprimnú komunikáciu aj s 
dospelými, s rodičmi, učiteľmi, vychová-
vateľmi. Dožadujte sa ich pomoci.

Bez priateľov nemožno žiť. A bez 
pomoci dospelých, ktorí vám môžu 
poradiť, nemožno rásť.

 
Vychovávatelia

Pod touto kategóriou máme na 
mysli animátorov, učiteľov, katechétov a 
všetkých tých, ktorí sa okolo vás točia s 
cieľom napomôcť vášmu rastu. Dobro-
voľní či profesionálni odborníci na 
mladých sú osobnými strážcami vášho 
veku. Vedia byť otvorení, ochotní, vždy 
pripravení počúvať a poradiť. Je dobré, ak 
to vedia robiť diskrétne a nenásilne. Sú 
stelesnením odbornosti, istoty, skúsenosti a 
nemali by ste si ich nechať ujsť. Sú to vaši 
starší bratia, po ktorých ste vždy túžili, 
dokonalí priatelia, ktorí vás podporia. Prečo 
si nedať pomôcť aj z ich strany? Čakajú len 
na to!

 
Rodičia

 
Áno, viem, a aj vy to viete. Oveľa 

častejšie si obúvate papuče, než si sadáte 
jeden vedľa druhého, aby ste sa navzájom 
zdôverili. Niekedy sú vaše svety vzdialené 
na tisícky svetelných rokov. Pretože sú 
starí, myslíte si. Vekový rozdiel je tu 
zjavný, ale rodičia vás chápu, alebo sa o to 
aspoň snažia. Pozorujú vás a chránia vás 
(áno, aj keď vás pustia večer von). Otvorte 
sa im. Aj keď sa to nezdá, mohli by ste v 
nich nájsť ľudí ochotných počúvať vás, 
poradiť, milovať. Možno vám niekedy 
povedia: „Je načase, aby si sa rozhodoval 
sám. Musíš prevziať na seba zodpo-
vednosť.“ Ale vždy vás budú čakať s 
otvoreným srdcom, aby vás podporili vo 
vašom rozhodnutí. Nepremárnite príle-
žitosť porozprávať sa s rodičmi aj o 
„háklivých“ témach. Dovoľte im vstúpiť do 
vášho sveta. Vypočujú vás, opravia vás, 
„vyžehlia vás“: nechajte sa milovať!

1. Mám problém:                                                 
   a) nechám si ho pre seba                                        
   b) musím sa o ňom s niekým porozprávať            
   c) dobrá rada mi pomôže                                        

2. Najviac mi rozumejú:                                      
   a) rodičia                                                                
   b) vychovávatelia                                                    
   c) priatelia                                                               

3. Pre môj rast potrebujem:
   a) kohokoľvek
   b) priateľov
   c) rodičov a vychovávateľov,

4. Najkrajšie je:
   a) mať niekoho, kto ma vypočuje
   b) mať niekoho, kto ma chápe
   c) mať niekoho, kto ma miluje

Viac odpovedí a
Je pekné mať niekoho, kto ťa vypočuje. Si 
si však istý, že ktokoľvek je schopný dať ti 
odpovede, ktoré hľadáš? Pozor!

Viac odpovedí b
Problémom treba čeliť spoločne a ty to 
vieš. Obráť sa na toho, kto ťa vie najviac 
pochopiť a konkrétne pomôcť pri ich 
prekonávaní.

Viac odpovedí c
Máš okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi a 
pomôžu vždy, keď to potrebuješ. Pamätaj 
na tento poklad a prijímaj útechu od tých, 
ktorí ťa majú naozaj radi!

Nevyhranené odpovede
Klopeš na všetky dvere a hľadáš pomoc u 
všetkých tých, ktorí by ti podľa teba mohli 
pomôcť. V okamihu vážneho poplachu skús 
hľadať konkrétnejšiu pomoc!

 Minitest:
Kto mi pomôže?

KMU TO
POVIM?
O

E

„Mám problém! Kto ma vypočuje?
     Komu sa môžem zveriť?“

Sú to naozaj veľké otázky. Pozná z vás už 
niekto odpoveď? Niekto potrebuje komusi vyroz-
právať, že mu celý svet i okolitý vesmír padá na hlavu?

Uprednostníte veštca z ruky či psychológa? 
Zveríte sa trénerovi či klebetám kaderníka?
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Mladí z Obchodnej akadémie  
D. M. Janotu v Čadci

Dňa 11. 03. 2010 sa u nás na škole uskutočnilo školské kolo 
súťaže o najlepšiu prezentáciu cvičnej firmy. V tomto kole 
zo šiestich zúčastnených tried vyhrala 3. A1 – Martin 
Kolkus, Veronika Jendrišáková, Lucia Cerchlanová, Martin 
Vangel. Nad touto skupinou držala ochrannú ruku pani 
profesorka Ing. Katarína Bebejová. Títo študenti sa dňa 18. 
03. 2010 vybrali skoro ráno do Českého Tešína, aby obhájili 
svoju tvrdú prácu. A tu máte výpoveď jednej zúčastnenej, a 
to Veroniky Jendrišákovej: 

Mohla by si nám bližšie popísať, kde ste to vlastne boli?
Boli sme na Obchodnej akadémii v Českom Tešíne na súťaži 
cvičných firiem.

Čím sa zaoberá vaša firma?
Naša "firma" sa zaoberá organizáciou osláv rôzneho druhu. Taktiež sa to 
nazýva cattering.

Ako začínal, prebiehal váš deň D?
Ráno sme išli vlakom o 6,15. Do cieľa sme dorazili ako prví zo 
súťažiacich. Ohákli sme sa  a začali sme pracovať na výzdobe nášho 
stánku. O 9,00 sa začali zbiehať potenciálni zákazníci, medzi ktorými 
bola aj porota. Bolo to dosť namáhavé, no počet objednávok sa vyšplhal 
na veľmi vysoké hodnoty.  O 12,00 sme sa zúčastnili vyhodnotenia. 
Veľmi nás zaskočilo, keď našu firmu vyhlásili za víťaznú.

Aké máš z toho všetkého pocity?
Srdce nám podskočilo, radosť bola neopísateľná! Veď spomedzi 
šestnástich  konkurenčných firiem vybrali práve nás! Po ťažkom dni 
sme si vzali našu výhru, ktorá predstavovala poukážku do jednej 
vynikajúcej reštaurácie v Českom Tešíne, nasadli sme na vlak o 14.07 a 
vydali sa na cestu domov. Bol to krásny deň, veľmi veselý, ale hlavne 
namáhavý. Druhý deň sme prišli do školy ako veľkí víťazi a užívali si 
gratulácie.

Na záver by som Vám chcela popriať veľa úspechov a zážitkov, a to 
nielen s vašou cvičnou firmou. 

Pripravila: Janča z 2. A
Foto: zdroj „firmy“ Mon Ideé, s.r.o.

Mon Ideé, s.r.o.Mon Ideé, s.r.o.

Mladí zo Strednej odbornej školy  
drevárskej v Krásne nad Kysucou

Stredná odborná škola drevárska a 
Školské stredisko záujmovej činnosti v 
Krásne nad Kysucou sa zapojili do 
programu Ligy proti rakovine, ktorá 
organizuje už 14. ročník Dňa narcisov. 
Pomohli získať financie jednodňovej 
zbierke peňazí zrealizovanej 16. apríla 
2010. 
 Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný 
deň v roku má obrovskú silu a stal 
symbolom života a nádeje mnohých 
charitatívnych organizácií na svete 
bojujúcich proti rakovine. Dňu narcisov sa 
tradične dostáva pozornosť od významných 

osobností, spoločností, inštitúcií a škôl. 
Aj naša škola sa zapojila do tohto 
projektu. Pomohla získať finančné 
prostriedky jednodňovej zbierke peňazí, 
ktoré potom generálna rada Ligy proti 
rakovine rozdelí na prístrojové vybave-
nia, lekárske služby, klinické a výskumné 
projekty. Prostredníctvom školského 
rozhlasu bol zrealizovaný program 
zameraný na prevenciu proti rakovine. 
Tieto odporúčania mali za cieľ viesť 

mladých ľudí k zlepšeniu celkového 
zdravotného stavu. Každý jedinec má 
slobodnú vôľu zmeniť svoj životný štýl, 
čím si môže znížiť riziko vzniku 
rakoviny. 

Škola bude podporovať projekty, 
ktorých cieľom je vychovať generáciu 
mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že 
zmena životného štýlu je kľúčovou 
stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.
 

- Mgr. Mária Gavenčiaková -

Deň Zeme
Keďže je Apríl mesiac Zeme, tak sa 

žiaci zo Strednej odbornej školy v Krásne 
nad Kysucou, v spolupráci so Školským 
strediskom záujmovej činnosti v Strednej 
odbornej škole v drevárskej v Krásne nad 
Kysucou a Zelenou školou zúčastnili akcie 
s názvom Deň Zeme. 

Cieľom tohto dňa, 21. apríla 2010, bolo 
upevňovať v žiakoch kladný vzťah k 
prírode, k životnému prostrediu, naučiť ich 
skrášľovať a zdokonaľovať si ho. 

Deň Zeme sa skladal z piatich akcií, 
zameraných na ochranu prírody a 
životného prostredia:

1. Odborný seminár: Ochrana orla 
skalného.

2.  Odborná tur is t icko-náučná 
exkurzia: Ropný prameň Korňa a 
Živčáková Turzovka.

3. Spolupráca na projekte: Od domu k 
domu.

4. Aktivita žiakov: Čistenie okolia 
školy.

5. Turisticko-náučný a poznávací 
výlet: Krásno nad Kysucou – Čadca- 
Rieka.

6. Aktivita žiakov: Návšteva triediacej 
linky plastov mesta Krásno nad Kysucou.

Narcis, jarný kvet, sa stal
symbolom života a nádeje



Mladí zo Strednej odbornej školy  
technickej v Čadci

Niekoľko vybraných žiakov SOŠ technickej sa zúčastnilo v uplynulých 
dňoch na troch súťažiach, kde priam excelovali. Najskôr to bola prestížna 
súťaž Autoopravár junior CASTROL 2010, ktorej výberové oblastné 
testovacie kolo sa uskutočnilo 8.3.2010 v SOŠ v Senci. Zo 195 
súťažiacich sa medzi postupujúcich 12 za danú oblasť dostali až traja 
Čadčania – Patrik Pagáč, Viktor Dedič a Pavol Belko. O deň neskôr sa v 
Čadci na Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi uskutočnilo 
okresné kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), kde opäť Patrik 
Pagáč a Jaroslav Pitoňák (na obr.) obsadili prvé miesto v odbore učebné 
pomôcky, kde navrhli diagnostické prístroje v autoopravárstve, ktoré sú 
zároveň výbornými učebnými pomôckami. Dňa 9.4.2010 na krajskom 
kole SOČ na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste obsadili druhé 
miesto a čaká ich reprezentácia na celoslovenskom kole 28. až 30. apríla v 
Košiciach. 
Uvedených žiakov na súťaže pripravovali Ing. Anton Freiwald, PhD. a 
Bc. Rudolf Gužík. Všetkým držíme palce a srdečne im blahoželáme.

SOŠ technická na Okružnej vyučuje kvalitných autoopravárov

Patrik Pagáč (vľavo) a Jaroslav Pitoňák
 so svojím diagnostickým prístrojom

zo života mladých
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VNa základe opätovného spustenia 
európskej kampane SPRING DAY 2010 
naša škola nezaváhala a opäť sa zapojila do 
aktivít, ktoré boli zamerané na splnenie 
hlavného tohtoročného cieľa – Občianstvo 
a základné ľudské práva, s podporou 
solidarity a boja proti chudobe.

Našou  akciou, konanou na škole 29. marca 
2010, sme chceli odštartovať uvedomenie 
si, že aj keď v krajinách EÚ žije veľa 
chudobných, vo svete je však bieda ešte 
väčšia, bolestivejšia. Ľudia sú tam 
šťastní za pohár čistej vody, či za 
hrsť ryže, strechu nad hlavou a 
deň bez výbuchov mín či hvizdu 
guliek zo samopalov. Preto jej 
súčasťou bola  a j  kampaň 
„Tehlička pre Keňu“, ktorú 
organizuje Občianske združenie 
SAVIO a naša škola sa do ich 
aktivít pravidelne zapája.

V rámci akcie sa v priestoroch školy 
predávali za symbolickú cenu žiačkami 
vyrobené perníkové tehličky, z ktorých 
príspevok sa venoval na pomoc deťom v 

Keni. Celkovo sa podarilo vyzbierať od 
žiakov a učiteľov cca 90 €.

Priestory školy boli dotvorené 
projektami žiakov, ktorí výtvarne 
stvárnili odpor proti násiliu, chudobe, 
nenávisti, nevzdelanosti, hladu, 
chorobám ... .Žiačka 1. ročníka – 
Vanesa Filová stvárnila na textilnom 
posteri pomoc pre deti v Keni 
symbolickou mapou Slovensko a 

vytehličkovanou mapou Keňu. Žiaci pod 
vedením učiteliek Mgr. Martiny 
Lengvarskej, PhDr. Heleny Draganovej, 
Ing. Silvie Blcháčovej  pripravili infor-
mačné tabule o životných podmienkach 
v Keni a o kampani Spring day 2010.

V tento deň k nám zavítali aj hostia: 
zástupca Ozbrojených síl SR – zdravot-
nícky pracovník čatár  Marián Pačnár, 
príslušník 5. pluku špeciálneho určenia v 

Žiline. Formou prezentácie nám priblížil 
zážitky  a skúsenosti z humanitárnej 
pomoci Ozbrojených síl SR v Afganistane. 
Záujem vzbudil aj prinesený afgánsky 

odev, ktorý ožil na postave nášho 
spolužiaka.

Mladé členky Slovenského Červeného 
kríža, Územného spolku Liptov v 
Liptovskom Mikuláši nám zase  poroz-
právali o humanitárnych aktivitách SČK.

Na overenie získaných vedomostí 
bol po skončení prezentácií 
pripravený súťažný kvíz. Súťažili 3 
družstvá, zložené zo zástupcov 
jednotlivých tried. Kvôli remíze sa 
pokračovalo v kvízových otázkach 
ďalej. Do súťaže sa potom zapojili 
aj ostatní žiaci školy. Spomedzi 
družstiev nakoniec vyhralo prvé 
družstvo, v zložení žiačok druhého 
ročníka - Ivana Pilarčíková a Nora 

Kovalčíková. Nielen pre víťazov družstiev, 
ale aj pre víťazov kvízu spomedzi žiakov, 
boli pripravené hodnotné ceny.

Chudoba sa môže v akejkoľvek životnej 
situácii týkať každého z nás. Bez ohľadu na 
to, či práve pracujeme, študujeme, 
vlastníme byt a sme zdraví. Stačí naozaj 
málo a môžeme sa ocitnúť na opačnej 
strane. Pred tým však neraz zatvárame oči. 
Touto akciou sme zistili, že ich treba nechať 
konečne otvorené!

Petra Lisá, žiačka 2.ročníka
odboru Masér, SZŠ LM 

Mladí zo Strednej zdravotníckej školy  
v Liptovskom Mikuláši

SPRING DAY 2010
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Žiaci Školského internátu na Námestí 
A. Hlinku 76 v Ružomberku sa zapájajú do 
mnohých aktivít, súťaží či projektov. 
Svojou tvorivosťou podporili aj projekt „ 
Krajina za školou“, ktorý bol schválený v 
rámci výzvy „ Elektronizácia a revitalizácia 
domovov mládeže“.

Na webe www.krajinazaskolou.sk  si 
prezreli viaceré projekty a prezentácie a 
rozhodli sa ten svoj nazvať Pátranie po 
stopách dávnej minulosti mesta Ružom-
berok. Práca bola dlhodobá, ale zaujímavá. 
Chceli hlbšie poznať mesto, v ktorom 
študujú, prostredie, ktoré ich obklopuje, v 
ktorom žijú. 

Minulosť poznávali zo starých 
fotografií, dokumentov, kníh i súčasných 

historických objektov. Spolupracovali s 
Liptovským múzeom v Ružomberku, 
mestskou knižnicou, súkromnými osoba-
mi, ktoré im poskytli mnohé vzácne 
dokumenty a materiály. Chodili do terénu a 
podľa starých fotografií vyhľadávali 
historické pamiatky a objekty, porovnávali 
historické obdobia, ktorými budovy za 
mnohé stáročia museli prejsť, a hlavne 
fotili. V literatúre sa dopátrali napríklad kto 
a kedy dal objekt postaviť, na aký účel 
slúžil, aké osobnosti v ňom pôsobili, akými 
zmenami prechádzal až po súčasnosť. 
Mnohokrát boli prekvapení, že napríklad z 
malej barakovej nemocnice sa stal veľký 
kolos celoslovenských rozmerov, akým je 
Ústredná vojenská nemocnica SNP. Tiež z 
malej rodinnej vilky, potom sirotinca, sa 
stal veľký detský domov pre deti z celého 
Slovenska, z Piaristického kolégia sa stala 
Katolícka univerzita v Ružomberku, jediná 
svojho druhu na Slovensku, z Kostola sv. 
Ladislava sa stal Farský kostol svätého 
Ondreja atď. 

Najväčšiu zásluhu na tvorbe projektu, 
jeho spracovaní vo photoshope, na rôznych 
úpravách  fotografií a textov mal žiak        
2. ročníka ŠÚV v Ružomberku Lukáš 

Mladí zo Školského internátu  
v Ružomberku

Lukáček, ktorý so svojimi spolubývajúcimi 
v ŠI pod vedením p. zástupkyne riaditeľky 
Bc. Evy Jóžovej a vychovávateľky Anny 
Ulíkovej projekt spracoval a uverejnil na 
webovej stránke www.krajinazaskolou.sk. 

Do tejto stránky je možné vstúpiť ako 
hosť, vyhľadať Ružomberok a prezrieť si 
projekt  „Pátranie po stopách dávnej 
minulosti mesta Ružomberok“. 

Táto práca je obohatením vedomostí, 
zručností i skúseností nielen pre žiakov 
nášho školského  internátu, ale môže slúžiť 
ako učebná pomôcka pre rôzne školské 
predmety či olympiády.

 Anna Ulíková

Mladí z Gymnázia sv. Andreja  
v Ružomberku

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku 
ponúklo pre svojich učiteľov a žiakov, ale aj pre 
desiatky návštevníkov, ktorí vo štvrtok  11. marca 
2010 navštívili GSA v rámci Dňa otvorených dverí 
mimoriadny zážitok v podobe prezentácie 
vyučovania 3D stereoskopickej projekčnej 
techniky.  Momentálne je tento spôsob vyučovania 
niektorých predmetov (biológia, chémia, 
matematika, dejepis, fyzika) absolútnou technickou 
novinkou a GSA je jedinou školou na Slovensku, 
ktorá bude realizovať takýto trend vo vyučovacom 
procese. 3D stereoskopická projekcia využíva 
technológiu polarizácie svetla pre oddelenie 
obrazov pre jednotlivé oči, čím sa dosahuje vysoká 
kvalita výsledného 3D zobrazenia.

Okrem toho, že žiaci a učitelia budú mať 
originálny zážitok z vyučovania, umožní táto 
technika prípravu výukových textov v problematike 
3D stereoskopického zobrazovania, ako aj tvorbu 
3D výukových videí. Kompletné technické 
vybavenie umožní, aby sa vyučovanie týmto 
spôsobom na GSA začalo realizovať už v 
najbližších týždňoch. Ohľadom funkcionality 
systému bude teda možné v našej škole využiť 3D 
systém pre zobrazenie 3D fotografie, 3D videa a 3D 
modelov a pre 3D konferenciu.

PaedDr. Stanislav Bella
riaditeľ GSA

3D vyučovanie
Schopnosť komunikovať v iných 

jazykoch sa stáva jednou z prioritných 
zručností občana EÚ. Gymnázium sv. 
Andreja v Ružomberku aplikuje ešte do 
konca tohto školského roku inovatívnu 
a modernú formu vyučovania 
niektorých predmetov prostredníctvom 
m e t ó d y  C L I L –  I n t e g r o v a n é  
vyučovanie cudzích jazykov a 
nejazykových predmetov.

V pondelok 22. marca 2010 sa 
mohli študenti GSA prvýkrát oficiálne 
stretnúť na hodine matematiky s touto 
metódou. Gymnázium sv. Andreja 
navštívil prof. Peter Kertési z 
Univerzity v Miskolci a študentom v 
angličtine odprednášal celú hodinu 
matematiky. Podľa informácií riaditeľa 
GSA PaedDr. Stanislava Bellu do 
konca šk. roka budú v angličtine 
odprezentované minimálne ďalšie tri 
predmety (náuka o spoločnosti, 
dejepis, myslím ekonomicky). V šk. 
roku 2010/2011 bude tento európsky 
trend vyučovania pokračovať v ďalších 
predmetoch. O tom, čo GSA očakáva 
od tohto inovatívneho programu hovorí 

riaditeľ Gymnázia sv. Andreja 

Stanislav Bella: „CLIL (Content and 
Language Intergratead Learning) 
predstavuje vzdelávaciu metódu 
vyučovania nejazykových predmetov 
prostredníctvom cudzieho jazyka. 
Cudzí jazyk sa tu využíva ako nástroj 
vzdelávania, nie len ako výsledok 
procesu vyučovania. CLIL považujem 
za vzdelávaciu metódu, ktorá 
podporuje lingvistickú rôznorodosť 
preferovanú EÚ a má kladný vplyv na 
jazykové vzdelávanie. A konkrétne 
očakávania? Celkové zlepšenie 
komunikačných kompetencií žiaka, 
pozitívny postoj k cudziemu jazyku, 
rozvoj národného a kultúrneho 
povedomia, príprava na život v 
mult ikultúrnej  spoločnosti ,  sú 
poskytované príležitosti na používanie 
cudzieho jazyka v praktickom a 
mot ivujúcom kontexte ,  naš im 
absolventom ponúkame touto metódou 
zvyšovať svoj osobný potenciál k 
výhodnému postaveniu na trhu 
vzdelávania a trhu práce.“

Z. Lesáková

S metódou CLIL do Európy



Mladí z Evanjelickej spojenej školy   
v Liptovskom Mikuláši

Ples stredoškolákov Liptova 2010 
organizovaný Žiackou školskou radou 
Evanjelickej spojenej školy v spolupráci s 
mestom Liptovský Mikuláš sa uskutočnil 
6.februára. 217 zúčastnených sa zabávalo 
do skorých hodín ranných v priestoroch 
Kultúrneho domu v Lipt. Mikuláši a mnohí 
by hádam ostali aj dlhšie.

Po úvodnom slove  pána primátora 
mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča a 
pani riaditeľky Evanjelickej spojenej školy 
Janky Chaloupkovej výbornú tanečnú 

a tmos fé ru  na l ad i l  t anečný  k lub  
Kopáskovcov. Ich príklad nasledovali 
dámy v krásnych róbach a gentlemani v 
oblekoch valčíkom Na krásnom modrom 
Dunaji a následne skvelý DJ rozprúdil 
kvalitnú zábavu. 

Pestrý program dávkovaný vždy v 

pravý čas, zahŕňajúcim dvojnásobného 
maestra Slovenska v spoločenských 
tancoch Juraja Matíseka s tanečnou 
partnerkou Barborou Močilanovou, 
hudobnú skupinu KDFB Quartet či tanečnú 
skupinu Pimpz crew, nenechal nikoho 
chladným a barmanská show  v podaní Jana 
Jurečku či sólové vystúpenie Tonyho 
Respecta len zlepšili náladu všetkým 
hosťom. 

Chvíľku oddychu a oslobodenie nôh od 
tanečného parketu ponúkal červený 
koberec pri chutnom občerstvení v podobe 

studených bufetov a švédskych mís . Hudba 
utíchla len okolo polnoci, keď trošku 
napätia do rozbehnutej zábavy vniesla 
tombola s vyše 60 cenami.  

Dobrá organizácia je základom každej 
väčšej či menšej akcie. Na základe spätných 
väzieb od všetkých zúčastnených hostí 

Plesu stredoškolákov Liptova si dovolíme 
tvrdiť,že celá Žiacka školská rada odviedla 
skvelú prácu.

Ples stredoškolákov LiptovaPles stredoškolákov Liptova
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V projekte Zelená škola pracujeme od 
roku 2006. Každoročne sa snažíme 
vylepšovať prácu v oblasti prírodovedného a 
environmentálneho povedomia, ale aj 
konkrétnych činov. Svedčí o tom veľké 
množstvo aktivít, ktoré každoročne robíme. 
Práca v prírode a o prírode nás neomrzela, 
lebo bola aj je súčasťou nášho života.

Deň stromov sme ako správna Zelená 
škola oslávila zasadením stromu. Náš lesný 
pedagóg p. B. Gazda je zamestnancom 
TANAP-u. Vybral pre nás strom - 
borovicu limbu. V školskej záhrade 
máme už veľa stromov, ale borovicu 
limbu ešte nie. Miesto pre nový 
stromček sa predsa len našlo. Po 
zasadení sme stromčeku zaželali, aby 
rástol a aby sa mu v našej záhrade páčilo. 
Tak ako o ostatné stromy, aj o tento sa 
budeme s láskou starať. 

Od jari do jesene sa staráme o 
stromy, ktoré nám pribudli, v spolupráci 
s lesníkmi v projekte Stromy poznania. 
Všetku zeleň, o ktorú sa spoločne 
staráme, využívame na vyučovanie príro-
dovedy v prírode. Svojpomocne sme si 
vybudovali bylinnú špirálu. Bylinky, ktoré v 
nej pestujeme nám slúžia na výborný čaj, 
ktorý nám varí teta školníčka Janigová. S 
bylinkami sa občas podelíme aj so starými 
babičkami, ktorým už neslúžia nohy a 
nemôžu si ich natrhať v lese a na lúkach.

Okrem starostlivosti o zeleň v školskej 
záhrade sa zaoberáme aj triedením odpadu na 
škole. V každej triede máme kartónovú 
škatuľu na použitý papier a košík na 
bioodpad. Triedime tetrapaky, sklo, plasty, 

hliník, malé batérie. V školskej záhrade 
máme vybudované kompostovisko. 
Papier nám pomáhajú triediť aj deti v 
materskej škole. Sídlime spolu v jednej 
budove, a tak veľa aktivít robíme 
spoločne. Aj v kanceláriách, v zborovni a 
riaditeľni triedime papier. Staré obálky a 
prázdne strany tlače využívame ešte raz. 
Snažíme sa tak šetriť naše lesy. Počas 
celého školského roka sa zapájame do 
súťaží s environmentálnymi témami. Sú 
to napríklad : Zelený svet, Svet chudoby, 

Medveď, Ochrana pred požiarmi a mnohé 
iné.

Spolupracujeme s Priateľmi Zeme, sme 
aj v Klimatickej aliancii. Zapájame sa 
úspešne do projektu Zelená míľa. Na jeseň 
sme si spolu s OZ ČIMO zorganizovali Deň 
zdravia. Venovali sme ho starým a zdravým 
receptom zo zemiakov. Okrem toho si často 
robíme vitamínové bomby v jednotlivých 
triedach. Učíme tak zdravému štýlu života.
Nedávno sme oslávili Deň vody. Poučili sme 
sa z prezentácie o vode, najstarší žiaci 
predviedli ostatným kolobeh vody v prírode 

a napokon sme ochutnávali minerálnu 
vodu a vodu z vodovodu.

V našich aktivitách sa zapájame do 
charity tým, že organizujeme v obci 
verejné zbierky na Deň narcisov a Biela 
pastelka.

V našej práci sa zameriavame na šetrenie 
energiami, preto pracujeme v projekte 
Energia v škole, energia doma. Zapojili 
sme sa aj do kampane Vypínaj vypínače.

Naši žiaci aj učitelia, ako aj ostatný 
personál školy, či niektorí rodičia dokázali, 
že nám už dlhé roky záleží na ochrane 
životného prostredia. Naším tajným želaním 
je to, aby každý rok pribúdalo inštitúcií, 
ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijú a 
aby preto aj niečo urobili. V konečnom 
dôsledku treba myslieť aj na budúcnosť, aby 
sme sa neocitli pred totálnou záhubou 
ľudskej civilizácie. Myslime teda na planétu 
Zem, na nás ľudí, ale hlavne na tých, čo prídu 
na svet po nás...

Viac nájdete na www.zscimhova.edu.sk.
Mgr. O.Nowaková, 

koordinátorka Zelenej školy

Deti a mladí zo ZŠ s MŠ Čimhová 
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Mladí z DOMKY, Námestovo

Pozrime sa na túto akciu z iného uhla - 
asi tak 86° =)

Bolo to už dávnejšie, keď som dostala 
telegram: "Prosím STOP pripravíš program 
na tú dievčenskú zoznamovačku? STOP" 
Odpovedala som: "Áno. STOP." Jedno-
duché, že?

Nie tak celkom. Času nikdy nie je 
nazvyš a ani kreativita jednej osoby nikdy 
nie je dosť. Rozhodla som sa zavolať o 
pomoc. Pomóóóc!!! Ako prvá na toto 
volanie odpovedala Janka S., známa 
ako teta Janka alebo najlepšia 
kaderníčka v meste. Nuž, tak sme sa 
pozvali na pizzu a príprava mohla 
začať.

Počas tej samotnej prípravy v 
nemenovanej pizzerii, ktorej názov sa 
spieva v známej talianskej serenáde, 
sme stretli veľa známych ľudí 
(napríklad Tomáš Rypák spravil 
vodičák a bol to tam osláviť- 
gratulujeme!).

A nastal deň Ď a išlo sa na to! Len 
čo ste všetky, milé dievčatá, prišli, 
nenechali sme vám vydýchnuť, že? Pre 
tých, ktorí tam neboli - vyhnali sme naše 
animátorky do chladných ulíc nášho 
veľkomesta. Zistili sme, že máme medzi 
sebou veľa dobrých ľudí, ktorí nenechali 

blúdiť a mrznúť tieto 

animátorky. Zavolali z okna na ne a pozvali 
ich na čaj, čistenie zemiakov, zdobenie 
veľkonočných medovníkov a podobne. 
Boli to rodiny, ktoré by som nemohla 
nespomenúť, pretože im vďačíme za 
záchranu asi 30 ľudských životov: rodina 
Juriňáková, rodina Laštíková, rodina 
Šelianová, rodina Čierniková a rodina 
Slovíková.

Okrem práce im rodiny odovzdali aj 
obálku s tajnými kódmi, ktoré tu 
zverejňovať nemôžem, ale animátorky sa o 
tom celou cestou schuti bavili. Keď trafili 
do strediska, poslali sme ich do 
pyžama...aby mohla začať pyžamovica! =) 
Vtipné videá, ktoré tu vznikli, snáď 

čoskoro rozdistribuuje firma KAMERA 
ŠELIANOVÁ.

Modlitbou skupinky Katky K. sme 
zakončili piatkový deň. Ráno sme 
naštartovali sobotu svätou omšou, ktorú 
nám vďačne odslúžil don Vladko. Po ňom 
sa začala práca v skupinkách - premýšľali 
sme o tom, čo bolo, komu sme vďační za to, 
čo bolo, kde sme to všetko prežili a 

podobne. A samozrejme, nahliadli sme 
aj do budúcnosti, do našich túžob a 
snov.
    Po tejto namáhavej práci sme sa 
mohli rozísť domov. No nie, niekomu 
bolo málo a začal upratovať stredisko- 
vraj idú sviatky, treba, aby bolo všade 
čisto a tak. Ach tie ženy! 

Na záver záverečný nesmiem 
zabudnúť poďakovať aj ďalším 
osobám, bez ktorých by táto dámska 
jazda nevznikla - vďaka Katke P., 
Monike Š., Marcelke B. - ženám, ktoré 
toto všetko majú na rováši! Že tvoria, 
žijú aktívne a naplno aj mimo svojich 
rodín aj v nich,  starajú sa o deti svoje i 

menej svoje... Pán Boh nech vám to bohato 
odmení!

Tak čo, bol to pohľad trochu iný? Za 
vaše prečítanie, no najmä prítomnosť na 
Akcii A - Dámska jazda vám zo srdca 
ďakuje  Deniska Graňáková.

DIEVČENSKÁ ZOZNAMOVAČKA

Mladí z Laury, Námestovo

Konečne nastálo ráno, na ktoré sa všetci chalani tak túžobne 
tešili. Bolo totiž 6. apríla roku Pána 2010. Mal sa začať 
hokejbalový turnaj, ale keďže nebolo veľmi pekné počasie, 
usporiadatelia (saleziáni spolu s animátormi) boli na 
pochybách, či účastníci prídu. Na naše prekvapenie prišli 
všetky tímy. Čo bol asi zázrak - kvôli počasiu, aké bolo. Na 
tých chlapcoch bolo vidno chuť hrať a bojovať. Čo je teraz 
veľmi málo vidieť na mladých. 

Celý turnaj mal takýto priebeh: 
O 8. hodine ráno bol príchod na Cirkevnú školu svätého Gorazda v 
Námestove, kde prebehlo zapísanie tímov. Okolo 8:45 bola svätá 
omša, kde sme prosili Pána Ježiša za celý priebeh turnaja a ďakovali 
mu za to, že sme sa v takom hojnom počte zišli. Po svätej omši sa 
začalo hrať, boli tri kategórie M, L, XL. Celý turnaj prebiehal v 
dobrej atmosfére a bojovnosti chlapcov. Aj keď bolo možno 
chladno, ale na chlapcoch to nebolo vôbec poznať, bolo vidno, že 
ich hreje šťastie a snaha vyhrať tento turnaj. Ako v každom zápase 
vyhrá ten, ktorý dá do toho všetko, vtedy to aj Pán požehná. Bolo 
veľa tímov a každý bol svojím spôsobom víťaz. Na konečných 
prvých miestach predsa len nemohli byť všetci. Na stupeň víťazov 
sa dostali tí, čo mali najviac bodov vo svojej kategórii. Tak ako 
chlapci, aj rozhodcovia sa snažili pískať najlepšie podľa svojho 

svedomia. 

Na konci sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným 
chlapcom a víťazom popriať veľa šťastia do ďalších 
zápasov. 

Vďaka animátorom, rozhodcom, saleziánom a hlavne Tonkovi 
Podstavkovi, ktorý mal celý turnaj na starosti, ktorý to celé pre vás, 
chalani, pripravil.

 - Milan Kozák - 

Hokejbalový turnaj



Mladí z CVČ Maják

Príležitostnej akcie, ktorá sa uskutočnila 
počas jarných prázdnin sa zúčastnilo 22 detí. 
Deti sa počas nočnej karaoke show mohli 
zapojiť do súťaže, ktorá pozostávala zo 
semifinálového a finálového kola, do ktorého 
postúpili najlepší speváci.
     Súťažiaci si sami vybrali pieseň z 
internetu v programe karaoke. Nasledovala 
druhá časť nočnej Karaoke show, a to 

Dňa 20. marca 2010 sa v kultúrnom 
dome vo Vavrečke konal 8.ročník Aerobic  
show. Program bol nasledovný:
10.00 – 11.00 Take it dance
11.10 – 12.10 Body max
12.20 – 13.20 Dance explosion
13.30 – 14.30 Aerobic dynamic kickbox

O občerstvenie, pitný režim a tombolu 
bolo postarané. Ženy, mladé dievčatá a 
dokonca i mladý muž si mohli zacvičiť, a tak 

NOČNÁ KARAOKE SHOW 

AEROBIC SHOW

náhodný výber piesne z počítača  odprezen-
toval každý bez prípravy. Víťaza si deti určili 
tajným hlasovaním.
     Celkom na záver bol pre deti pripravený 
slávnostný sladký banket.
     Súťažilo sa v dvoch kategóriách staršej a 
mladšej, v rámci ktorých boli ocenení  prví 
traja najlepší. Tak ako víťazi, aj ostatní 
súťažiaci boli ocenení sladkými cenami a 
diplomom.

urobiť niečo pre seba a svoje telo počas 4 
hodín. Celkovo si na akcii zacvičilo 90 
cvičencov. Do Vavrečky prišli za športom z 
rôznych kútov Slovenska: Košice, 
Prievidza, Bratislava, Martin, Liptovský 
Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Oravská Polhora, Oravské Veselé, 
Námestovo, Dolný Kubín, Sihelné, Klin, 
Žilina. Prezentérmi Aerobic show boli 
Lukáš Kolek a Petr Dostál z Českej 
republiky, ktorí svojimi choreografiami 
splnili očakávania cvičencov. 

zo života mladých
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Deti a mladí z CVČ Trstená

Centrum voľného času  v Trstenej, tak ako 
každoročne, i toho roku z príležitosti DŇA 
ZEME pripravilo upútavaciu akciu pod  
názvom PLANÉTA ZEM, s cieľom 
uvedomiť si potrebu chrániť našu planétu, 
bojovať proti jej znečisťovaniu a ničeniu, 
predchádzať dôsledkom, ktoré naše 
správanie a neúcta k prírode spôsobujú. 20.
aprí la  sme sa po dohode s  pani  
vychovávateľkou L.Pastýrovou, G. Gelčin-
skou a A. Šprlákovou a ich zverencami, 

deťmi ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova v 
Trstenej stretli v areáli školy, kde sme sa 
formou rozprávania a rozhovoru snažili 
prísť na to, ako a čo vidíme okolo seba - 
následne čo môžeme zlepšiť, ako sa 
zúčastňujeme a prispievame k ozdraveniu 
našej ZEME. Deti sa veľmi živo zapajáli do 
debaty, ktorá v globále vystihla všetky pre a 
proti k uvedenej téme. Súčasťou akcie  bolo 
kreslenie na chodníky - výtvarné vyjadrenie 
pocitu:
    - Smutná verzus veselá planéta zem
    - Zdravá verzus chorá planéta zem

- A. Neubauer -

PLANÉTA ZEM 2010

Mladí z NODAMu, Orava

Združenie detí a mládeže NODAM, ktoré je členom Rady 
mládeže Žilinského kraja má za prvé mesiace nového roku v 
stredisku KLIN za sebou veľa aktivít pre deti a mládež. 
Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska v grantovom 
programe HODINA DEŤOM sme mohli uskutočniť tvorivé 
dielne a víkendovky, veľkonočné dramatizované programy 
a stretnutia pre deti a mladých ľudí. Tým sa podarilo účelne 
a zmysluplne využiť voľný čas detí a zároveň sa využili ich 
umelecké talenty a dary. Dramatizované programy 
prebiehali pred obecnou komunitou za veľkej účasti 
občanov dediny Klin. Takto sa prezentuje aj práca mladých 
ľudí v združení NODAM, ktorí sa bez nároku na odmenu 
venujú deťom.

Mgr. Eva Matlová
predseda združenia
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Mladí z Úsmev ako dar, Dolný Kubín

Dňa 17. 04. 2010 sa v Bábkovom divadle v 
Žiline konal koncert občianskeho 
združenia Úsmevu ako dar pod názvom 
Najmilší koncert roka - NKR.  NKR je 
prehliadka tvorivosti detí z detských 
domovov a detí z náhradných rodín. Deti tu 
majú priestor na prezentáciu v rôznych 
kategóriách ako spev, tanec, hra na 
hudobný nástroj, dramatická tvorba, 
scénický tanec... Na tohtoročnom koncerte 
v apríli vystupovali deti z detských domov a 
náhradných rodín z celého Žilinského 
kraja, ktoré mali možnosť predviesť svoje 
talenty, umenie a nadanie. Celkovo sa 
predviedlo 16 vystúpení. Hlavný program 

síce začínal až poobede, ale mladí umelci z 
detských domovov prichádzali už pred 
obedom, aby si svoje predstavenia mohli 
pred samotným vystúpením precvičiť na 
pódiu pod vedením skúseného režiséra. 
Každý detský domov hneď ako prišiel a 
zaregistroval sa na NKR dostal svojho 
anjela /dobrovoľníka/, ktorý sa o nich staral 
počas celého dňa. Tí, čo si neprecvičovali 
svoje vystúpenia, aby sa nenudili a len tak 
neposedávali, boli pre nich vytvorené 
stanoviská s rôznymi aktivitami:  
vytváranie záložiek, preťahovanie sa lanom 
alebo preteky v skákaní cez švihadlo. Za 
skvelé výkony boli deti odmeňované 
rozličnými odmenami.
 Nakoniec prišiel čas na to, aby ukázali čo v 
nich je, a tak sa program začal. Celý 
program moderovali herci z Bábkového 
divadla, ktorým sa to podarilo na výbornú. 
Zo 16 vystúpení mohla vyhrať len jedna 

skupina a tak sa všetci snažili, aby si práve 
ich porota vybrala. Deti, od tých najmladší 
až po starších, nám predviedli úžasné 
scénky, krásne zaspievali, ale tak isto aj 
dobre zatancovali. Na záver vystúpenia 
zaspievala Katka Koščová. Po Katke sa 
vyhodnocovali skupiny a ďakovalo sa 
vychovávateľom za ich snahu a celé 
zariadenie bolo odmenené krásnou tortou. 
Celý koncert sa zakončil diskotékou, kde to 
DJ rozprúdil a aj tu deti ukazovali svoj 
tanečný talent, čo sa im darilo veľmi dobre. 
Koncert sa vydaril a všetci odchádzali 
šťastní. Ostáva nám len čakať ďalší rok, aby 
sme videli, čo nám deti z detských domov a 
náhradných rodín predvedú v poradí na    
21. ročníku NKR.

M. Biňas, 
Úsmev ako dar
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Deti a mladí zo ZŠ R. Dilonga

V rámci európskej kampane 
pre školy „Flick the Switch – 
Vypínaj vypínače“ sa škola ZŠ R. 
Dilonga  26. marca 2010  zapojila  
do   celoeurópskej  akcie pod 
názvom Flick the Switch Day. 

V rámci tohto dňa počas 
niektorých hodín učitelia spolu so 
žiakmi pripravili rôzne aktivity, 
napr. riešenie slovných úloh na matematike, tvorba plagátov na základe 
rozhovorov a besied v triedach, výtvarné práce, básne, prezentácie či 
slohové práce, ktorými sa snažili upútať pozornosť na problematiku 
plytvania energiou a vplyvu ľudských aktivít na zmenu klímy. 
Alarmujúca je správa, ktorá uvádza, že každú minútu je na 
svete zapnutých viac ako 3 miliardy  televízorov, 
počítačov a iných elektrických zariadení v pohotovost-
nom  režime, čo predstavuje obrovské straty energie po 
celej Európe!

Kampaň „Flick the Switch Day“ pripomenula nám 
žiakom i  dospelým, že všetci jednoduchými, ale účinný-
mi opatreniami môžeme plytvanie energiou na školách i v 
domácnostiach výrazne zmierniť: zhasínaním svetiel a 
vypínaním spotrebičov  (aj v pohotovostnom režime) v 
čase, keď sa nepoužívajú. Dajú sa tak ušetriť nemalé 
finančné prostriedky a každý môže svojím zodpovedným 
správaním prispieť k ochrane životného prostredia.

Mgr. Eva Ragalová

V dňoch od 25.2. - 26.2.2010 sme sa my, žiaci zo 
základnej školy Rudolfa Dilonga, zúčastnili 
každoročnej celoslovenskej súťaže RoboCup 
Slovakia 2010 v stavbe a programovaní robotov. 
Tento rok sme si pre porotu a divákov pripravili 
tanec robotov na tému „101 Dalmatíncov“. Po 
náročnom mesiaci pripravovania sme sa 
konečne dostali do Liptovského Hrádku na 
súťaž, kde nás už čakali príjemní ľudia, ktorí 
nám pomohli s registráciou a ubytovaním. 
Väčšiu časť dňa sme trávili pripravovaním na 

súťaž a zoznamovaním s ostatnými tímami. Noc sme strávili 
pri modlitbách a veľkej netrpezlivosti. Našou častou 
myšlienkou bolo: „Vyhráme to?“ Konkurencia bola silná, 
veď vyhrať chcel každý tím. Počas interview i vystúpenia 

sme mali trému, ale 
nakoniec sa nám to 
podarilo. Už šiesty rok 
po sebe vyhral tím z 
našej cirkevnej školy 1. 
miesto. Postúpili sme 
tak na majstrovstvá 
sveta v programovaní 
robotov RoboCup 2010 
v  áz i j skom meste  
Singapur. 

Žiaci ZŠ R. Dilonga, Trstená

RoboCup SlovakiaVypínaj
vypínače
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Mladí zo Strednej odbornej školy  

polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažia

Žiaci zo SOŠ-polytechnickej v DK-
Kňažej 1.C ročník odbor: pracovník marke-
tingu so zameraním na cestovný ruch  v rámci 
odbornej výchovy pod vedením majstrov OV 
(Bc. Vraňák, Bc. Kilianová) si vo februári 
pripravili sprievodcovský deň v DK.

Naším cieľom bolo spoznať naše mesto 
očami historika.Trasa viedla cez historický 
cintorín, kde odpočívajú velikáni našej 
minulosti: P.O. Hviezdoslav, Janko Matúška, 
L.N. Jégé a iní. 

Pokračovali sme cez historické námestie 
obhliadkou historických budov: Kostol sv. 
Kataríny, evanjelický kostol, Čaplovičova 

knižnica, Židovská synagóga, Gymnázium 
P.O.H., Župný dom, Pamätný dom P.O.H. V 
parku dejateľov sme si pripomenuli vzácne 
osobnosti mesta.

Pehliadku sme zavŕšili vo Florinovom 
dome, kde sme si prezreli aktuálnu tematickú 
výstavu: Dolný Kubín od praveku po 
súčasnosť.

Každé mesto má svoje čaro a mnoho 
zákutí, kde je stále čo objavovať a žasnúť nad 
nevyčerpateľnou studnicou múdrosti a 
šikovnosti našich predkov.

K. Hutárová, V. Líšková
 študentky 1.C

rok. Riešili sme túto problematiku počas 
celého týždňa. Boli rôzne besedy, aktivity. 
Taktiež bola vyhlásená rozhlasová relácia. 
A na konci týždňa ŽŠR usporiadala 
medzitriedny volejbalový turnaj. Tento 
turnaj bol nesený na báze rovnosti tried. 
Takže nebol rozdiel či sú to prváci alebo 
štvrtáci. Tam si boli všetci rovní. Mohol si 
zahrať každý rovnocenne. Bola výborná 
nálada. Triedy si super zahrali a víťazi 
získali aj pekné ceny.

SOŠ technická v Is tebnom – 
zriaďovateľ ŽSK v rámci projektu Leonardo 
da Vinci už päť rokov úzko spolupracuje s 
Českou zemědelskou akadémiou v 
Humpolci.

Spolu s majstrom odborného výcviku 
Janom Koudelkom v tomto roku od 14. 
apríla do 5.mája prišlo odbornú stáž 
absolvovať sedem žiakov. Študenti z 
Humpolca z odboru autoelektrikár a 
autoklampiar vykonávajú prax na 
prevádzkových pracoviskách  v autoservise 
I.M.P.-A .s.r.o. Dolný Kubín. Prax študentov 
odboru tesár a murár po dohode organizačne 
zastrešila Stredná odborná škola obchodu a 
služieb v Dolnom Kubíne.

Českí praktikanti sú ubytovaní v 
Domove mládeže  v SOŠ technickej v 
Istebnom, kde sa pre nich vždy pripravujú 
bohaté voľnočasové aktivity ako halový 
futbal, tenis či turistické výlety do Vrátnej 

doliny, Šútovských vodopádov i skanzenu v 
Zuberci. Nadväzujú priateľské vzťahy so 
slovenskými študentmi a odnášajú si z 
výletov do oravskej prírody spomienky na 
celý život. 

Aj študenti  zo  SOŠ technickej v 
Istebnom absolvovali v posledných rokoch 
odbornú prax v Českej republike, 
oboznamovali  sa s organizáciou a chodom 
autoservisu v správe školy a pracovali na 
produktívnych prácach pre bežných 
zákazníkov. 

Študenti sa počas takýchto odborných 
stáží naučia samostatnosti, osvoja si inú 
techniku práce, spoznajú nový kraj a jeho 
zvyky i prírodu. Prínos možno vidieť aj v 
živom kontakte so slovenčinou, ktorá sa 
pomaly stáva pre mladých Čechov cudzím 
jazykom. 

Projekt je zaujímavý aj vďaka výmene 
pedagogických skúseností, názorov a 

didaktických materiálov medzi vyučujúci-
mi daných odborov a majstrami odbornej 
výchovy z Čiech a  Slovenska, čo v koneč-
nom dôsledku skvalitňuje a inovuje vyučo-
vací proces.

Víziu v tejto plodnej spolupráci 
pokračovať aj v budúcnosti potvrdilo i 
stretnutie Ing. Milana Čellára, riaditeľa SOŠ 
technickej v Istebnom a Mgr. Otakara 
Březinu, riaditeľa Českej zemědelskej 
akadémie v Humpolci, ktorý osobne Istebné 
navštívil. 

Mladí zo Spojenej školy  
Slanícka osada, Námestovo

Mladí z SOŠ technická v Istebnom  

Dolný Kubín očami mladých sprievodcov

EURÓPSKY TÝŽDEŇ  BOJA PROTI RASIZMU
Slovo rasizmus sa rozberá v mnohých 

ohľadoch. Rasizmus je všade okolo nás, len 
si to neuvedomujeme alebo pred tým 
zatvárame oči, aby sme sa tým nemuseli 
zaoberať. Ale to nie je správne. Bojujme 
proti  rasizmu. Dajme najavo, že 
RASIZMUS nie je medzi nami vítaný. 
Pomôžme tým, ktorí sú diskriminovaní.

Vždy od 19. – 25. marca prebieha 
EURÓPSY TÝŽDEŇ BOJA PROTI 
RASIZMU. Naša škola sa do tohto boja 
zapája pravidelne. A inak nebolo ani tento 

Návšteva z Humpolca
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AIESEC je organizácia, kde platí 
heslo, najprv práca, potom zábava. A potom 
zasa práca. Treba sa spojiť s firmami a 
opýtať sa na záujem o zahraničného 
stážistu, ktorý by im mohol pomôcť 
pracovať na pripravovanom projekte. 
Reálne do Žiliny príde študent z Číny, aby 
mohol pracovať v žilinskej spoločnosti na 
pár týždňov. Prečo? Študent vysokej školy 
má veľa znalostí, má chuť pracovať, má 
nové myšlienky, ktoré dlhoročným 
zamestnancom firmy nenapadnú, je z 
medzinárodného prostredia, pre firmu 
znamená priamy kontakt s krajinou, do 
ktorej sa chcú rozšíriť. Môže byť z Číny, 
Brazílie alebo Turecka, ak bude vyhovovať 
požiadavkám firmy.  

A čo Ty, chcel by si vidieť Veľký 
čínsky múr aj inak, ako len z obrázku na  

internete? Máš rovnakú možnosť ako 
zahraniční študenti. Takisto môžeš ísť na 
stáž. Môžeš robiť webovú stránku v Žiline, 
či inom slovenskom meste. Nebude však tá 
istá práca zaujímavejšia v Kolumbii, 
Nórsku, Španielsku? Nebude príťažlivejšie 
pracovať na marketingovom projekte v 
Indii alebo vzrušujúcejšie čakať na 
výsledok Tvojej práce v technickej firme v 
Turecku? 

Aj o to sa staráme my, AIESEC, aby to 
vôbec bolo možné zrealizovať, aby sme Ti 
to vôbec mohli ponúknuť, aby sme sa 
potom mohli spýtať, či to stálo za to.

Prečo to robíme, čo chceme a kto 
vlastne sme? Sme medzinárodná nezisková 
organizácia, v ktorej pôsobia študenti. 
Snažíme sa pracovať, zabávať a vzdelávať s 
ľuďmi, ktorí jednoducho v sebe „niečo 
majú“. Minimálne chuť robiť nové veci, 
zlepšovať seba a pokračovať možno v 

aktivitách, ktoré mali radi na strednej škole. 
Komunikujeme s firmami, so študentmi 
ohľadne stáží. Vzdelávame a podporujeme 
tých, ktorí si chcú vyskúšať prácu v tíme a 
dávame možnosť podieľať sa na 
organizovaní  viacerých akci í ,  č i  
konferencií v rámci AIESEC. Je potrebné 
vybaviť miesto, zosúladiť program akcie a 
dotiahnuť celý projekt do konca.  

Pripomína Ti to v niečom študentskú 
radu či senát na strednej škole? Vidíš 
celkom fajn možnosť, ako sa dostať do 
zahraničia a spoznať sa s novými 
nadšencami cestovania, kultúrneho 
spoznávania aj serióznej práce? 

Sme Ti k dispozícii v siedmich 
slovenských mestách prostredníctvom 
našich ôsmich pobočiek, na vlastnej www 
stránke – www.vezmem.sk, 
www.aiesec.sk, ako aj e-mailovej adrese 
aiesecza@aiesec.sk. 

AIESEC V ŽILINE

Každý z nás sa nevedel dočkať, kedy už 
nastane ten deň s veľkým D, a to 27.3.2010. 
Netrpezlivo sme čakali pred školou na autobus, 
ktorý nás mal doviezť do Paríža. Čakala nás dlhá 
cesta. Keď  sme konečne dorazili do Paríža, bolo 
približne sedem hodín ráno, a to sme sa ešte len 
prebúdzali. 

Prvé dojmy boli úžasné. Našou prvou 
zastávkou bol veľkolepý Louvre, ktorého 
prehliadka nám trvala dve hodiny. V tomto 
múzeu sveta sme si pozreli jeho najväčšie 
skvosty, akým je fascinujúca presklená 
pyramída, svetoznámy obraz Mony Lisy, 
sochu Venuše milónskej a prešli sme sa aj 
Napoleonovými izbami. Odtiaľ nás čakala 
pešia prehliadka s p. sprievodkyňou. Začala 
sa prechádzkou po nábreží Seiny, nad ktorou 
sa nachádza mnoho historických mostov. 
Nasledovala cesta rozsiahlymi, nádhernými 
Luxemburskými záhradami a Luxembur-
ským palácom. Prešli sme aj uličkami 
Latinskej štvrte. Je známa ako štvrť študen-
tov, univerzít a kníhkupectiev, kde boli veľmi 
milí ľudia. Nezabudli sme ani na parížsky 
Panteón,  blízko ktorého je významná univerzita 
Sorbona. Na koniec dňa sme si nechali návštevu 
ospevovanej katedrály Notre Dame. Čereš-
ničkou na torte tohto dňa bola prechádzka po 
modernom Centre Pompidou. No a potom nás 
čakala cesta do hotela Formule 1. Unavení, 
ubolení a hladní sme tam dorazili. Konečne sme 
sa dobre vyspali a ráno sa pokračovalo v 

prehliadke. 

Tá začala o 07:15, keď sme všetci už sedeli 
v autobuse. Čakala nás okružná jazda po 
historickom centre mesta a odtiaľ návšteva 
Víťazného oblúka a prechádzka svetoznámym 
bulvárom. Ďalej sme pokračovali prehliadkou 
paláca Invalides, kde sa nachádza hrobka 
Napoleona. Po dúšku histórie sme sa konečne 
dočkali pre mnohých vysnívanej Eiffelovej veže 
(La Tour Eiffel). Z tejto vyše 300 m vysokej 
architektonickej dominanty bolo možné vidieť 

všetku tú krásu mesta... Neskôr sme sa metrom 
presunuli do La Defense. Tam sme si pozreli 
najmodernejšiu časť mesta ležiacu na pravom 
brehu Seiny. Nachádzajú sa tu vysoké moderné 
budovy. Aj preto táto štvrť dostala názov 
„parížsky Manhattan“. Tu sme dostali voľno a 
mohli sme sa pustiť do nákupov. Po pár hodinách 
nás čakal odjazd okolo parížskej opery a Moulin 
Rouge do umeleckej štvrte Montmartre. Pozreli 
sme si baziliku Sacré Coeur. Odtiaľ sme mali 
krásny výhľad na mesto. Keďže sa začínalo 
stmievať, začali svietiť svetlá lámp a tým to bolo 

ešte čarovnejšie. Navštívili sme ešte pár 
obchodíkov a nakúpili suveníry. Tým sa končila 
prehliadka Paríža. Vrátili sme sa autobusom do 
hotela, kde nás  čakala sprcha a spánok.

Ráno sme skoro vstali. Asi polhodinu sme 
cestovali z hotela F1 do Disneylandu. Na uvítanie 
sa konal prvý menší sprievod Disney-
postavičiek. Najprv sme skúsili atrakciu Toy 
Story 2. Neskôr sme si išli po časenku na atrakciu 
Space Mountain 2, kde bol vždy neskutočný rad. 

Keď sme nasadali do vozíka, tak sa každému 
zdvihol adrenalín. Bolo to perfektné. Na 
tabuli pri východe sme si mohli pozrieť fotky. 
Celkom sme sa zabávali na našich výrazoch v 
tvári. Neskôr sme si išli pozrieť pirátov z 
Karibiku, Indiana Jones. Išli sme aj v 
loďkách po vode. Škoda, že začalo pršať, ale 
to nás neodradilo od toho, aby sme si zábavu 
neužili. Išli sme pozrieť aj do kina. Prehrávali 
tam veľa častí rozprávok od Disneyho. Bolo 
pekné sa vrátiť do detských čias. Keď 
prestalo pršať, prešli sme sa do ďalšieho 

sveta, kde sme si prezreli strašidelný domček a 
vyskúšali texaský vláčik. Ale pomaly sa blížil 
koniec nášho pobytu. Kráčali sme k východu, 
kde sa zrazu začalo záverečné vystúpenie 
všetkých Disney-postavičiek. Bolo to super. 
Veľmi nás to chytilo, až tak, že sme kvôli tomu 
meškali viac ako polhodinu. 

Keď predstavenie skončilo, pomaly a 
unavene sme sa poberali k autobusu. Bola to 
krásna bodka za našou exkurziou.
 

J. Stupňanová, P. Pecková, 1.B

Mladí z Obchodnej akadémie  
na Veľkej Okružnej v iŽ line
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Máme záver súťažnej sezóny 
2009/10, a preto si dovoľujeme zhodnotiť 
výsledky snahy a práce všetkých, ktorí 
pomáhali FSC Žilina v ich  napredovaní. 
Všetko je to o súlade trénerov s deťmi a 
rodičmi. Tréningy menších detí, ktoré ešte 
nevedia ani koľko je hodín, sú odkázané na 
rodičov, či ich privedú na tréning a zaviažu 
im korčulky. Väčšie zasa bojujú so svojou 
pohodlnosťou, či stíhajú zo školy na 
tréning, či po tréningu do školy. Je to ťažké, 
aj rodičia majú povinnosti, ktoré ich živia a 
musia sa im prispôsobiť, aj zvládnuť 
dochádzku detí, ktoré majú tréningy pred 
pracovnou dobou a aj počas pracovnej 
doby. Preto ďakujem v mene vedenia klubu 
rodičom v prvom rade, že sa snažia 
zabezpečiť prípravu ich detí a v druhom 
rade trénerkám, ktoré ich vedú, aby mali i 
do budúcna silu a motiváciu rásť a 
napredovať v tomto nadšení pre 

krasokorčuľovanie. Náš klub je veľmi 
mladý, pôsobí necelé 3 sezóny, ale má 
veľmi vysoké umiestnenia v rámci 
Slovenskej republiky i v zahraničí. 
Celkovo FSC Žilina počas sezóny 2009/10 
získal vo výkonnostných kategóriach - 4x 
bronzovú medailu a 2x strieborné 
umiestnenie. V interpretačnom korčuľo-
vaní - 6x zlatá priečka, 7x strieborná 
mediala, 1x bronz. Celkovo 20 cenných 
kovov, ktoré si nesmierne vážime a taktiež 
bronz za umiestnenie klubu na medzinárod-
ných pretekoch v Maďarskom Miskolci.

Náš klub stále napreduje a sme hrdí, 
že sa na majstrovstvá SR, ktoré sú dané 
určitými kritériami a výberom dostalo 7 
pretekárov. Vo výkonnostných testoch, 
ktoré určujú aj postup na majstrovstvá sa 
nám podarilo splniť 18 testov, t. j. obrovský 
úspech vo zvládnutí techniky korčuľovania 
a prvkov našich zverencov.

Táto sezóna bola pre FSC Žilina veľmi 
dôležitá, dovolili sme si zorganizovať i 
celoslovenský pretek – Finále Inter-
pretačného korčuľovania či neoficiálne 
majstrovstvá SR pod názvom Žilinská 
piruetka 2010, ktoré mali veľký úspech a 
radi by sme do budúcej sezóny pokročili i v 
organizácii Žilinskej piruetky aj pre 
výkonnostné kategórie.

Záverečné hodnotenie klubu je veľmi 
vysoké, čo znamená, že z počtu 17 klubov 
na Slovensku sa Figure Skating Club Žilina 
s počtom 906 bodov umiestnil na 6. mieste, 
čo je naozaj hodnotné a historicky najvyššie 
umiestnenie klubu. Veríme, že sa nám 
spoločne s deťmi, trénermi, vedením klubu 
a rodičmi podarí v tomto tempe napredovať 
a spoločným úsilím dosahovať i v 
následujúcej sezóne krásne umiestnenia a 
výsledky.

Viac je možné nájsť na našom webe 
www.fsc.wbl.sk.

KRASOKORČULIARI FIGURE SKATING CLUBU ŽILINA

Deti a mladí z Figure Skating Žilina 

Už od mája začína Ekoskanzen pod 
hradom Lietava svoju 8. sezónu. Tento areál  
vybudovali  Združenie Lietavského 
Panstva spolu  s OZ  Pre Zdravý Život, 
hlavne pre deti, mládež,  školské výlety, 
rodiny s deťmi, ale aj pre širokú verejnosť. 
Návštevníci tu môžu vidieť a zažiť veľa 
zaujímavostí. 

Ekoskanzen ponúka
- mini ZOO (hospodárske zvieratá)
- Galériu Guinnessových  rekordov
- MiniSlovensko (20 modelov naj hradov 

Slovenska)
- skanzenovú časť (7 gazdovských dielní)
- botanickú časť (okrasné, úžitkové, 

liečivé rastliny)
- zajačia mini dedinka 

- detský dvor (veľké detské ihrisko)
- občerstvenie, suveníry

 

Tento areál je v mesiacoch máj, jún 
zameraný hlavne na prednášky pre školské 
výlety.

V okolí Ekoskanzenu môžete navštíviť 
ruinu hradu Lietava, kúpeľné mestečko 
Rajecké Teplice, Slovenský betlehem v 
Rajeckej Lesnej, Čičmany a mnoho 
zaujímavých miest. Okrem tejto ponuky v 
Ekoskanzene organizujeme rôzne kultúrne 
podujatia a výstavy počas celého roka. Ak 
vás naša ponuka zaujala, môžete nás 
navštíviť i osobne. 
 

Ekoskanzen
Lietavská Svinná (na začiatku obce)

www.ekoskanzen.com

Deti a mladí zo ZŠ Do Stošky 8             
v Bánovej - Žilina

Je tomu už pár mesiacov, čo som 
prečítala knižku Strom pokladov. Príbeh 
knižky rozprával o štyroch priateľoch - 
zvieratách – levovi, psíkovi, vydre a 
bobrovi. Každý z nich bol celkom iný, no 
predsa v niečom výnimočný. Keď dali 
hlavy dokopy, podarilo sa im prekonať 
všetky prekážky, ktoré im prišli do cesty a 
napokon našli vytúžený strom pokladov.

Napadlo mi, aké by to bolo úžasné, 

keby sa i nám - ľuďom podarilo niečo 
podobné. Každý z nás je niečím 
výnimočný. Jeden má výborné nápady, iný 
ich dokáže perfektne uskutočňovať. Ten 
dokáže nádherne tancovať, a tá zas vyniká v 
ručných prácach... Zvykli sme sa tešiť z 
našich talentov len tak sami pre seba, 
možno v našej najbližšej rodine. Aké by to 
bolo krásne, keby sme sa naučili robiť veci 
spoločne. Využívali by sme pritom 

šikovnosť každého jedného z nás. Prestali 
by sme byť voči sebe ľahostajní, viac by 
nám záležalo na každom jednom z nás. 
Niekto múdry raz povedal: „Všetky živé 
tvory okrem človeka už pochopili, že 
hlavným zmyslom života je tešiť sa z 
neho!“
   Keď sa naučíme tešiť z maličkostí, 
budeme na seba lepší a raz sa stretneme pri 
tom pomyslenom strome života, kde spolu 
nájdeme najväčší poklad- ľudské šťastie.

Marta Matušíková, 6.trieda

STROM POKLADOV

Malý svet Veľkých prekvapení

Mladí z OZ Pre Zdravý Život



Stopácke leto sa hlási

zo života mladých

Rada mládeže Žilinského kraja

P
O

V
A

Ž
IE

Mladí zo Žiackeho parlamentu  
Základná škola Hájik, iŽ lina

Školský rok sa pomaly končí a nás už 
čaká len málo akcií. Dnes vám popíšeme 
akciu, ktorú sme si pripravili v marci.  Dňa 
26.3 2010 sa na našej škole už tradične 

uskutočnila akcia ,,Deň učiteľov“. Členovia 
Žiackeho parlamentu zorganizovali anketu, v 
ktorej boli zastúpené kategórie: najmúdrejší 
učiteľ, najvtipnejší učiteľ, najsympatickejší 
učiteľ, najobľúbenejší predmet I. a II. stupňa. 
V pripravených anketových lístkoch žiaci 
priradili určitý počet bodov tomu učiteľovi 
alebo predmetu, ktorý preferujú. Tie sa potom 
tiež spočítali, a tak vznikli výsledky, s ktorými 
predsedkyňa Žiackeho parlamentu Michaela 
Kráľová oboznámila pedagogický zbor v 
piatok 26. marca na slávnostnom stretnutí 
učiteľov. Ešte predtým však každý učiteľ na 
našej škole prevzal z rúk zástupcov Žiackeho 
parlamentu originálny ručne vyrobený 
pozdrav k sviatku s poďakovaním. Svojich 
spolužiakov s výsledkami ankety oboznámila 

Miška v pondelok prostredníctvom školského 
rozhlasu. Vyhodnotenie: Ankety sa zúčastnilo 
11 tried 1.stupňa a všetky triedy 2.stupňa. 
Spolu 535 žiakov.  Na 3.mieste v kategórii 
Najobľúbenejší učiteľ sa umiestnila p.uč. 
Stoilová, na 2.mieste p.uč. Čapeková a na 
1.mieste p.uč. Miková. V kategórii 
Najmúdrejší učiteľ sa na 3.mieste umiestnila 
p.uč. Hučková, na 2.mieste p.uč. Porubčanská 
a na 1.mieste p.uč. Gáboríková. V kategórii 
Najsympatickejší učiteľ sa na 3.mieste 
umiestnila p.zást. Šenková, na 2.mieste p.uč. 
Čapeková a na 1.mieste p.uč. Miková. V 
kategórii Najvtipnejší učiteľ sa tento rok 

umiestnil na 3.mieste p.uč. Korman, na 
2.mieste p.uč. Rabčanová a na 1.mieste p.uč. 
Stoilová.

Medzi najobľúbenejšie predmety na       
1. stupni patrí Informatická výchova, ktorá sa 
umiestnila na 3. mieste, na 2. mieste 
Matematika a na 1. mieste Telesná výchova. 

Na 2. stupni sa na 3. mieste umiestnila 
Výtvarná výchova, na 2. mieste Telesná 
výchova a za najobľúbenejší predmet sme si 
vybrali Informatiku. Učitelia, ktorí sa 
umiestnili v ankete na prvých troch miestach, 
dostali okrem blahoželania aj diplomy, 
navrhnuté a vyrobené žiakmi. A napokon nám 
patrí ešte milá povinnosť aj takouto cestou 
poďakovať sa Vám, našim učiteľom za 
všetko, čo pre nás robíte a čo možno do hĺbky 
pochopíme o niečo neskôr. Medzi akcie, ktoré 
ešte pripravujeme patrí Bambiriáda, 
záverečné zasadnutie parlamentu a rozlúčku 
deviatakov.
 

Záverečný príhovor predsedu parlamentu
A máme to čoskoro  za sebou. Ďalší a myslím 
si, že aj úspešne zvládnutý rok spolu so 
ž i ackym pa r l amen tom.  Opäť  sme  
organizovali plno akcií, na ktorých sme sa 
podieľali my všetci. Z najlepších spomeniem 
Naša škola má talent, Vianočnú triedu, 
Mikulášsku a Valentínsku  poštu, Deň 
učiteľov a ďalšie. A ako sa končí ďalší rok 
parlamentu, tak aj ja ako predsedkyňa končím 
svoju úlohu v ňom. Parlament mi za tie roky 
veľa dal a veľa som sa tu naučila. Bolo mi 
cťou, že som mohla byť jeho súčasťou. Do 
budúcnosti mu prajem ešte veľa rokov 
pôsobenia a o to viac úspešnosti.  A novému 
predsedovi želám veľa nervov,  aby to všetko 
zvládol riadiť. 
 

Lucia Havlíková, 5. C, 
Miška Kráľová, IX.A

 (predseda parlamentu) 

Mladí z OZ Stopy

OZ Stopy zo Žiliny a ich priaznivci sa 
už pomaly chystajú na leto. Prázdniny budú 
ako obyčajne plné zaujímavých aktivít a 
naše decká sa rozhodne nebudú nudiť. 

Hneď od 2. - 8. 7. 2010 sa spoločne s 
partiou amerických stredoškolákov 
vyberieme do Nízkych Tatier, do krásneho 
prostredia dedinky Bystrá, kde v hoteli 
Biela medvedica rozbehnú už druhý English 
Camp. Týždeň anglickej konverzácie, 
zoznamovania sa so životom v zámorí a 
množstvo zábavných aktivít a športu medzi 
vrstovníkmi ponúkame všetkým stredoško-

lákom, ktorí majú čas a neboja sa prísť 
medzi nás. 

Po ťažkom období skúšok si vysoko-
školáci a ich pracujúci vrstovníci (18 – 25 r.) 
môžu oddýchnuť v príjemnom prostredí 
Liptovského Jána v čase od 12. – 17.7. 
Športy, turistika, zábavné aktivity, hudba a 
spev, diskusie a veľa, veľa príjemného 
oddychu určite príde vhod všetkým. Však si 
to decká zaslúžia, mnohí z nich „makali“ 
celý školský rok tiež ako naši skvelí 
dobrovoľníci na Klube Odpoj sa! a na iných 
aktivitách.

Pre vekovú skupinu 12 – 15 rokov 
príde čas 1. – 8.8. v okolí Muránskej Lehoty. 
V spolupráci so švajčiarskou kresťanskou 
organizáciou Juropa vybudujeme spoločne 
stanový tábor a na pár dní sa premeníme na 
vojsko tajomnej krajiny Narnia. Čaká nás 
isto veľa dobrodružstiev a vyskúšame si, či 
ako moderní ľudia ešte vieme prežiť troška 
nepohodlia v prírode.

V rovnakom čase 1. – 8. 8. budú naši 
mladší kamaráti (7 – 12 rokov) šantiť v 
chate Borovica pri Varíne. Ani oni nechcú 

ostať pozadu, preto preniknú do tajomných 
príbehov, ktoré určite veľmi zaujímavo 
spracujú na rôznych dramatických a 
výtvarných dielňach. Uprostred peknej 
prírody nemôže chýbať ani turistika a 
nejaké to hľadanie pokladu.

Ak sa ti páči niečo z našej ponuky a 
rád/rada by si sa pripojil/a, viac informácií 
nájdeš na www.ozstopy.sk   alebo  na
www.ecamp.odpojsa.sk.

A cez leto čaká všetkých Stopákov 
veľa roboty na príprave novej klubovne v 
centre Žiliny, kde by sme od septembra 
pokračovali s našimi klubmi Odpoj sa! a 
ďalšími projektmi pre mladých od 12 – 25 
rokov. Takže sa máme stále na čo tešiť!

Stoácke leo sa hlsip t á

16



zo života mladých

www.rmzk.sk
17

T
U

R
IE

C

Milí mladí priatelia,
v minulých rokoch nám už mnohí z 

vás venovali svoj čas a priazeň nie len 
počas našich športových aktivít, ale 
spolupracovali ste s nami aj na dni osvety o 
ochorení svalová dystrofia spojenom s 
verejnou zbierkou, pod názvom „DEŇ 
BELASÉHO MOTÝĽA“ – deň ľudí so 
svalovou dystrofiou. Chceme vám 
všetkým úprimne poďakovať za vašu 
doterajšiu aktívnu pomoc, ochotu a 
podporu, ktorá prináša ovocie v podobe 
výrazného skvalitnenia života ľudí so 
svalovou dystrofiou a pomoci pri ich 
integrácii do spoločnosti. 

Organizácia muskulárnych dystrofi-
kov v SR organizuje už  10. ročník tejto 
kampane. V tomto roku sa bude konať 11. 
júna 2010.

Od konca mája 2010 do 31.7. 2010 
môžu našu zbierku darcovia podporovať aj 
prostredníctvom mobilných telefónov, 
pomocou tzv. DARCOVSKEJ SMS-ky, 
zaslaním správy v tvare: DMS MOTYL na 
číslo: 877. Cena takejto SMS je 1€. Viac 
info o tejto forme nájdete na
 .www.darcovskasms.sk

Belasý motýľ

Klub organizácie muskulárnych dystrofikov 

Sme Klub Organizácie muskulárnych 
dystrofikov (OMD) Farfalletta v Žiline, 
ktorý bol založený s cieľom zabezpečiť 
všestrannú integráciu ľudí s ťažkým 
telesným postihnutím do spoločenského 
života. Venujeme sa špecifickej športovej 
hre BOCCIA (boča), ktorá je určená 
predovšetkým pre ľudí pohybujúcich sa na 
mechanickom alebo elektrickom vozíku . 
Boccia je loptová hra. Hráči, ktorí nemôžu 
samostatne uchopiť loptičku do ruky alebo 
ju odhodiť, hrajú pomocou rôznych 
pomocných zariadení, ktoré im pridržiava 
asistent. Výhodou tejto hry je, že aj ťažko 
telesne postihnutý človek môže športovať 
ako ktokoľvek iný. Stačí, ak sa nájde niekto, 
kto mu napr. podáva alebo zbiera loptičky, 
vylepí hraciu plochu, zaznamená výsledky 
hry, prípadne pomôže pri premiestňovaní a 
preprave na tréning… Aktívna pomoc 
dobrovoľníkov je pre nás handicapovaných 
hráčov boccie nevyhnutnou súčasťou nášho 
športového vyžitia. Veríme, že vzájomná 
výmena duchovných darov prinesie skupine 
handicapovaných ako i skupine zdravých 

mladých ľudí úžitok, vzájomné obohatenie a 
zbúranie vnútorných bariér medzi dvomi 
svetmi.
Preto hľadáme dobrovoľníkov, ktorí 

- cítia, že majú vzťah k handicapovaným 
osobám alebo chcú spoznať svet očami 
ľudí na vozíku

- nám pomôžu pri troche vynaliezavosti a 
veľkej chuti s nami hrať nájsť vždy 
spôsob na získanie skvelých športových 
zážitkov 

- budú nás sprevádzať na našich 
podujatiach 

- sú chápaví pre problémy všedných dní 
- si myslia, že nič nevedia, pretože my im 

ukážeme, že toho veľa vedia… 
Viac na  klubfarfalletta@azet.sk alebo 
www.omdvsr.sk.

BOCCIA RÚCA BARIÉRY
- BOCCIA ĽUDÍ SPÁJA!

Evanjelická základná škola 
v Martine realizovala v 
mesiaci apríl celoškolský 
environmentálny projekt s 
názvom Neoxiduj. Tento 
projekt sa uskutočnil 
vďaka programu Školy pre 
b u d ú c n o s ť  N a d á c i e  
Orange.  Jeho cieľom bolo 
upriamiť pozornosť žiakov 
na problém 
globálneho 
otepľovania 
so zamera-

ním sa na pro-
dukciu CO2 a presvedčiť ich, že aj oni môžu svojimi 
aktivitami a správaním prispieť k zmene tohto 
negatívneho javu. Tento cieľ sme sa snažili 
dosiahnuť pomocou zážitkových spôsobov 
vyučovania, ako sú animácia, skupinová hra, 
experiment. Na základe reakcií žiakov môžeme 
povedať, že realizované aktivity prispeli k celkovej 
zmene atmosféry na vyučovaní a pomohli k širšiemu 
pochopeniu učebnej látky a jej konkrétnej aplikácie 
do života žiaka.  

Deti a mladí z Evanjelickej ZŠ  
v Martine

NEOXIDUJ!
Rozvíjanie podnikateľského ducha žiakov je cieľom projektu 
Business Schoolgames. V rámci aktivít tohto  projektu 
Evanjelickej základnej školy (EZŠ) sme sa snažili zážitkovou 
formou vzbudiť u žiakov záujem o vzdelávanie, rozvíjať ich 
podnikateľské myslenie a ekonomické zručnosti. Business 
Schoolgames je v Rakúsku najúspešnejším oficiálnym 
školským projektom, ktorého sa každoročne zúčastní viac ako 
50.000 študentov. Na Slovensku štartuje v školskom roku 
2009/2010 a zúčastní sa ho približne 35.000 študentov 
stredných škôl a EZŠ ako pilotná ZŠ. Projekt Business 

S c h o o l g a m e s  
pozostáva z dvoch 
častí: 1. Spoločenská 
hra Business Master, 
2.  Turnaje v hre 
Bus iness  Mas te r,  
ktoré sa na našej škole 
realizujú v rámci 
k r ú ž k u  Z á k l a d y  
podnikania určeného 
pre žiakov V. a  VI. 
r o č n í k a  a  p o č a s  
p o p o l u d ň a j š e j  
záujmovej činnosti 
žiakov týchto tried v 
ŠKD.   

Praktická ukážka fungovania slnečného
 kolektora na hodine Fyziky

NEOXIDUJ!

Žiaci pri tréningu školskej hry Business Master

  BUSNES 
SCHOGAMES

IS
OL



zo života mladých

18
Rada mládeže Žilinského kraja

T
U

R
IE

C
Mladí zo Spojenej školy v Turanoch 

Počas víkendu od 19.3. do 21.3.2010 sa 
traja  žiaci našej školy – členovia Kolégia 
Zelenej školy zúčastnili  „Víkendovky“, v 
rámci plnenia programu v projekte Zelená 
škola.
        Víkendovka pod názvom Zaježovský 
Avatar – „Zavatar“ ponúkla našim mladým 
v Zaježovej - vo Vzdelávacom centre na 
lazoch neďaleko od Zvolena pestrý 
program s hlavným cieľom – priblížiť sa 
bližšie k prírode a sebe. Naši žiaci v zložení 
Monika Bosíková, Zuzka Ťapajová, Braňo 
Kolada prešli meditáciami, ľudovými 
remeslami, folklórom a zvykmi sloven-
ského ľudu, žijúceho na lazoch. Dôraz sa 
pritom kládol na ekológiu a estetiku. Naši 
reprezentanti nesklamali, hájili farbu našej 

Zelenej školy. Zoznámili 
sa so zaujímavými ľuďmi, 
našli tu potrebnú inšpi-
ráciu, energiu a hlavne... 
relax! Ich názor:
 „Bolo super, treba to vi-
dieť a zažiť. Skvelá orga-
nizácia, úžasné prostredie, 
tímová práca, dobrá partia, 
nové známosti, kopec 
zážitkov. O rok chceme ísť 
opäť!“

 Mgr.Šarkányová
koordinátor environm. vých.

Nábytok a bývanie, 20. medzinárodný 
veľtrh nábytku a bytových doplnkov  v 
Nitre 9.-14.marca 2010 prilákal 430 
vystavovateľov z 10 krajín (Slovenská 
republika, Česká republika, Francúzsko, 
Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, 
Rakúsko, Taliansko, Turecko) a takmer 
70000 návštevníkov na ploche výstaviska 
Agrokomplex s rozlohou 25000 m2. 
Autobusový zájazd na túto prestížnu 
výstavu súčasných trendov v nábytkárstve 
zorganizovala Spojená škola TURANY  
11. marca pre žiakov viacerých odborov:   
4-ročný študijný odbor Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby, nadstavbové 2-
ročné štúdium Drevárstvo a nábytkárstvo, 
3- ročný učebný odbor stolár. „Bolo čo 
obdivovať,“ konštatovala mlaď v sprievode 
svojich pedagógov: pestrá druhová škála 
nábytku, rôzna cenová dostupnosť 
výrobkov z viacerých krajín. Mnohí 
výrobcovia predstavili zaujímavé nápady, 
moderné technológie, dizajn v inšpira-
tívnom farebnom prevedení. Nábytkárske 
firmy  hľadajú touto cestou poten-
cionálnych zákaznikov pre svoju výrobu, 
možnosť uchytiť sa na trhu  v súčasnej dobe 
ekonomickej krízy.

 Škola musí komplexne všetky teoretické aj 
praktické zručnosti v mladých umne 
rozvíjať, aby sa po škole uplatnili na trhu 
práce.Výrazne sa v SŠ Turany toto realizuje 
cez projekt: „ Škola 21.storočia“ spolufi-
nancovaný zo zdrojov ES.  Uskutočňuje sa 
výrazná modernizácia vzdelávania a 
odbornej prípravy prostredníctvom 
Školského vzdelávacieho programu 
implementáciou nových trendov v oblasti 
informačno-ko-
m u n i k a č n ý c h  
technológií pro-
stredníctvom e-
learningového 
portálu pre po-
treby školy v 3 
p l á n o v a n ý c h  
novozriadených  
multimediálnych 
učebniach. 

VíkendovkaNA VÝSTAVE
V NITRE

Mgr. Jarmila Roháčeková  
Spojená škola TURANY

Mladí z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha  
v Martine

Dňa 23.3 2010 sa na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine 
uskutočnil v poradí druhý ročník krajského kola dejepisnej olympiády. 
Otvárací ceremoniál sa uskutočnil v priestoroch našej jedálne. Stretli sa tu 
žiaci základných a stredných škôl, aby preukázali svoje poznatky z dejín. 
Stredné školy boli rozdelené na kategórie A a B. Kategória A mala za úlohu 
spracovať ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska a témou pre 
kategóriu B boli príbehy objavov a ich vynálezcov:  neznámi - známi Slováci 
na poli vedy, vynálezov, objavov a reforiem. Po úvodnom zoznámení sa s 
porotou si študenti postupne vylosovali čísla na určenie poradia. A potom to 
začalo. Nervozita na niektorých bola priam citeľná. Každý túžil vyhrať. 
Stredné školy sa presunuli do klubovne, kde im bol odovzdaný test, lístok na 

obed, voda a keks. Na hodinkách nabehlo odrátavanie 60 minút. 

Študenti sa zahľadeli do testov a začali pracovať. Ako 
účastníčka a reprezentantka hostiteľského gymnázia 
môžem povedať, že po mojom pohľade na prvú 
otázku prišiel najprv šok a potom strach. Všetko, čo 
som sa naučila mi v tom momente vyfučalo z hlavy. 
Po chvíľke som sa však spamätala a ani sama neviem, 
ako tých 60 minút ubehlo. Po napísaní testov sa 
stredné školy presunuli do priestorov Slovenského 
národného múzea. Na rad prišla obhajoba písomných 
prác. Už na nás čakala nekompromisná trojčlenná 

porota a plátno, na ktorom sa premietala 
naša prezentácia. Myslím si, že porota  bola 
vcelku milá a vyšla nám v ústrety. Po 
skončení súťaže sa asi ešte dve hodiny 
čakalo na výsledky. Boli to asi najner-

vóznejšie strávené dve hodiny v mojom živote. Keď 
prišlo na lámanie chleba, celá som sa triasla. No 
výsledky boli pozitívne. Odchádzala som s  prvým 
miestom a postupom do celoštátneho kola, ktoré sa 
bude konať 19.-21. apríla. Bola som šťastná a 
vysmiata.  Hneď som utekala za pani profesorkou 
dejepisu, bez ktorej by som to nezvládla. Som vďačná 
za radosť a nové skúsenosti, ktoré mi tento deň dal.

Dáša Gáborová, 
16 rokov

Dejepisná olympiáda
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Deti a mladí zo ZŠ Žabokreky 

... sa ozývalo v základnej škole v Žabokrekoch v 
piatok 30. apríla o 10.00. Naša škola spolu so škôlkou 
si ctí ľudové tradície, a preto zážitkovou formou 
sprostredkúva deťom, ako sa kedysi stavali máje. 
Urbárske spoločenstvo Žabokreky poskytne máj, 
žabokreckí mládenci ho dovezú a výsadou štvrtákov z 
našej školy je ho očistiť, vykopať jamu a postaviť. 
Dievčatá ho vyzdobia stužkami, po zasadení ponúknu 
stavačov cukríkmi. Tento rok nám prialo aj počasie, 
nefúkal vietor a prežili sme krásne piatkové 
dopoludnie.

Mgr. Miroslav Polonec,
ZŠ Žabokreky

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne...Sadíme my máje, čo nám dajú za ne...

sme mali aj vedomostnú súťaž, zameranú na vodu, vtáky, žaby, 
les a rekordy živej a neživej prírody. K súťaži patrila aj výtvarná 
časť, kde deti vytvárali pomocou rôznych techník pekné diela na 
témy prírody. Potom sme šli aj s deťmi von a poupratovali  smeti 
na školskom dvore a vykopali jamy na stromčeky, ktoré sme ale 
zasadili až poobede. Deti z toho boli veľmi nadšené a páčilo sa im 
to. Na školskom dvore sme vysadili tisy, jasene, javor a aj zopár 
tují. Na cintoríne sme vysadili smreky, javory a jasene.  
 

 - Mgr. Miriam Krkošová -

Naša škola sa zapojila do projektu Stromy poznania. Projekt 
organizujú Lesy Slovenska , koordinátor je p. Bihári, ktorý nám 
doniesol stromčeky. V rokoch 2007 - 2009 sme vysadili smrek, 
jedľu, borovicu, smrekovec, kosodrevinu, limbu, dub a buk. Tento 
rok sme v piatok 23. apríla 2010 pri príležitosti Dňa Zeme vysadili 
tis obyčajný, jaseň štíhly, javor horský, tuje, ktoré zakúpil Obecný 
úrad, smreky od Urbárskeho spoločenstva Žabokreky.  S deťmi 

DEŇ  ZEME

Jeseň 2009
„Už idú!“ zakričal brat. So zvláštnym 
pocitom vnútorného napätia (cca 600 V) 
som odložila dejepis a pozrela von oknom. 
Ocko s mojou staršou sestrou Veronikou 
práve doviezli tri dievčatá z Holandska, 
ktoré mali u nás zostať cez víkend. Volali sa 
Nienke, Eva a Pauline. Hneď sme všetci 
zišli dole, aby sme ich privítali. Veronika im 

predstavila celú rodinu, lebo ako jediná 
aktívne ovláda angličtinu. Zaviedli sme ich 
do izby, ktorú im uvoľnili moji traja mladší 
súrodenci: Dominika, Dávid a Terezka. 
Kým sa ubytovali, rozprávali sme sa o 
našich prvých dojmoch. O chvíľu sme 
všetci zasadli okolo okrúhleho stola, ktorý 
stojí uprostred našej kuchyne. Nasledovalo 
príjemné zoznamovanie. Najprv nám 

Holanďanky rozprávali o sebe, 
potom sa pýtali na nás. 
Všetkým nám bolo spolu dobre.    
Ako poďakovanie za poskyt-
nutie ubytovania nám doniesli 
košík plný dobrôt a maličkostí 
charakteristických pre Holand-
sko. Bolo v ňom arašidové 
maslo, pelendrekové cukríky, 
čokoláda na chlieb, syr, ďalšie 
sladkosti, šálky a cibuľky 
tulipánov. Cibuľkám tulipánov 
sa maminka potešila najviac, 
lebo rada pestuje kvety. 

Počas svojho pobytu na Slovensku dievčatá 
spoznávali naše mesto, navštívili na 
Donovaloch Rozprávkový svet  a pútnické 
miesto Staré Hory. Deň strávili aj na výlete 
vo Vysokých Tatrách a hoci celé prišli pre-
mrznuté, boli šťastné a plné nových 
krásnych zážitkov. Výborne sme sa  
zabavili aj na spoločnej prehliadke mesta a 
večernej diskotéke.
Dni ubiehali rýchlo a našim kamarátkam sa 
pobyt chýlil k záveru.. Pred odchodom sme 
sa všetci usadili v obývačke, lúčili sme sa a 
odovzdali sme dievčatám  na pamiatku 
malé darčeky. Ako bonus každá dostala od 
sestričky Terezky obrázok, ktorý vlastno-
ručne nakreslila.
Pravdupovediac, pri rozlúčke nám všetkým 
vyhŕkli slzy. 

Jar 2010 
Cibuľky holandských tulipánov sa 
prebudili. Maminka sa o kvietky dobre 
stará a nám všetkým títo poslovia jari 
pripomínajú pekné chvíle jesenného 
družobného stretnutia. Kúštik Hoogevenu 
zostal v nás a kvitne aj v záhradke.    

 

Monika Mužilová,
 3. D trieda

Zopár postrehov a zážitkov z návštevy mladých ľudí
z holandského družobného mesta Hoogeveen v Martine

Družba alebo niečo viac?
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Mladí zo Spojenej školy v Martine 

Zo Spojenej školy v Martine (bývalé 
strojárske učilište, teraz v pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja) vzišlo 
mnoho výborných športovcov, ktorí 
dokonca reprezentovali Slovensko. 
Medzi nich určite patrí motocyklový 
pretekár Jaroslav Katriňák, ale dobré 
meno robili aj hokejisti Jaroslav Török, 
Michal Beran, Rastislav Rovnianek a v 
poslednom čase bežecký vytrvalec Matej 
Fedák. Tých, ktorí „drali nohavice“ a 
popri štúdiu vzorne reprezentovali 
mesto a Slovensko v športových 
odvetviach je ďaleko viac.

Šport má v škole zelenú aj v súčasnosti. 
Podporu získava vďaka vedeniu školy, 
ktoré vychádza požiadavkám klubov 
všemožne v ústrety. V škole bola v 
školskom roku 2008/2009 zriadená prvá 
športová trieda, do ktorej sa prihlásilo 35 
adeptov, skúšky urobilo 30 študentov. V 
minulom školskom roku sa na talentové 
skúšky prihlásilo 31 študentov, úspešne ich 
zvládlo 30. Tohto roku sa skúšky 
uskutočnili v piatok 26. marca a z 35 
prihlásených talentov zvládlo úspešne 

skúšky 24 nádejných športovcov. 
M e d z i  p r i h l á s e n ý m i  b o l o  2 6  
futbalistov, 8 hokejistov a dvaja 
džudisti. Zaujímavosťou je, že 
prihlásený Tomáš Kalnický je v čase 
skúšok s reprezentáciou Slovenska v 
zámorí a skúšky absolvuje 9. apríla. 
Raritou je i účasť dievčiny – dokonca 
Bratislavčanky zo Senice, Niny 
Gegáňovej, ktorá v metropole Slovenska 
hráva ženský hokej.
Futbalisti, hokejisti, hokejbalisti, džudisti – 
všetci majú na športovanie vytvorené 
výborné podmienky. Veľká a malá 
telocvičňa, posilňovňa, nové multifunkčné 
ihrisko s umelou trávou, veľké trávnaté 
ihrisko a k tomu tréner špecialista Anton 
Poruba (FOMAT Martin a FK Sučany) sú 
predpokladmi, že liaheň talentov v 
metropole Turca nevyschne. Perspektíva 
špor tových  t r i ed  má teda  svo je  
opodstatnenie. Športové triedy (doteraz 
fungujú 1. B a 2. B trieda a pripravená je 
tretia) sú zamerané na futbal, hokej, 
hokejbal a džudo. Pre športovcov je 
zaujímavý aj študijný odbor, ktorý má v 
súčasnom hospodárskom prostredí 

V Spojenej škole v Martine popri dvoch ročníkoch
   otvoria od septembra tretiu športovú triedu

Zelená pre mladé talenty

Ani neviem  ako začať. O našom lyžiarskom výcviku by 
som pokojne mohla napísať knihu. Lyžiarsky mi dal veľa! Spoznala 
som kopu skvelých ľudí a navštívila mnoho miest, ktoré za bežných 
okolností nemám možnosť navštíviť a spoznať.

Môj asi najsilnejší zážitok  bol ten, keď som videla a počula 
padať malú lavínu cestou z Popradského plesa na Štrbské pleso. Bolo 
to nádherné, ako aj všetky ostatné pohoria, hory a plesá, ktoré sme 
videli. Jediným negatívom lyžiarskeho kurzu bolo to, že trval tak 
strašne krátko. Bolo to šesť úžasných, krásnych, ale krátkych dní. 
Dala by som všetko za to, len  aby som sa tam mohla vrátiť ešte aspoň 
na jeden týždeň. Mnoho vecí by som urobila inak. Ja osobne chodím 
do Tatier každý rok, ale vďaka vám, pani učiteľky, som tam spoznala 
miesta, o ktorých som do dnešného dňa len počula .

Za veľkú starostlivosť, trpezlivosť a dobrú atmosféru patrí 
veľké „ĎAKUJEM“ pani učiteľke Hanečákovej, Tormovej a p. 
inštruktorovi Zrelicovi  a samozrejme aj pani riaditeľke Matejčí-
kovej, ktorá nám túto cestu umožnila .

Bol to pre mňa jedinečný a nezabudnuteľný lyžiarsky kurz .

Mladí zo SOŠ dopravnej  
Martin - Priekopa

AKO BOLO
by Janka Ferčeková, študentka 1. C

l u k r a t í v n u  p o d o b u :  m e c h a n i k  
elektrotechnik. Ide o štvorročný odbor 
končiaci maturitou a navyše aj výučným 
listom. Po skončení aktívnej činnosti sa 
športovec môže veľmi rýchlo a kvalitne 
zapojiť do pracovného života. Športové 
triedy nie sú určené výlučne pre hráčov 
pôsobiacich vo Fomate Martin, ale sú 
dobrou príležitosťou aj pre takzvané 
vidiecke futbalové nádeje, ktoré hrajú 
futbal v materských obciach. Triedy 
nadväzujú na činnosť športových tried na 
základných školách Gorkého (hokej) a 
Hurbanova (futbal), ale slúžia ako 
odrazový mostík pre nádeje z iných klubov, 
základných škôl a dokonca aj iných 
okresov a regiónov Žilinského kraja a 
Slovenska.

- M. Petržel -
Snímka: autor

V polovici marca začalo slúžiť športovcom 
z futbalových tried Spojenej školy v 
Martine (bývalé strojárske učilište) 
futbalové ihrisko hádzanárskych rozmerov 
(20x40 m), ktoré vyrástlo medzi 
telocvičňou a bývalým zdravotným 

strediskom približne za pol roka. Počas 
zimných mesiacov sa nepracovalo a 
dokončovacie práce prišli na rad prvý 
marcový týždeň. Náklady na stavbu si 
vyžiadali približne 84 tisíc eur. Plochu s 
umelou trávou finančne pokryl zriaďovateľ 
Žilinský samosprávny kraj. Okolo ihriska 
je funkčný chodník zo zámkovej dlažby, 

siete na zachytenie lôpt a štyri stožiare s 
umelým osvetlením. Plocha bude slúžiť 
predovšetkým žiakom športových tried z 
prvého a druhého ročníka, ktoré začali 
experimentálne pôsobiť na Spojenej škole 
vďaka iniciatíve vedenia od minulého 
školského roku, ale vhodná je i na nohejbal, 
tenis a podobne.

Umelá tráva v Spojenej škole
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Mladí z AMAVETU, Martin

Národná konferencia Junior Internet 
sa uskutočnila v Bratislave, v priestoroch 
hotela Barónka v miestnej časti Rača v 
dňoch 26. marca - 27. marca 2010. V tomto 
roku sa na Slovensku uskutočnil už piaty 
ročník tejto zaujímavej súťaže pre mladých 
internetových nadšencov, ktorých 
predstavovali žiaci základných a študenti 
stredných škôl. Okrem prezentácií 
webových projektov bol pre účastníkov  
pripravený i bohatý program s prednáškami 
o aktuálnych trendoch na internete. 
Študenti tak mali možnosť získať priestor 
na to, aby porovnali svoje schopnosti so 
svojimi vrstovníkmi, nadviazali užitočné 
kontakty, získali hodnotné rady od 
odborníkov a dozvedeli sa množstvo 
nových a dôležitých informácií o svete 
webových stránok, dizajnu a podobných 
predmetoch ich spoločného záujmu.

Tento projekt pre deti a mládež do 20 
rokov s ešte zatiaľ neukončeným stredo-
školským vzdelaním, ktorí sa aktívne 
zaujímajú o internet, bol i toho roku 
vyhlásený v štyroch krajinách Európy: na 
Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v 
Maďarsku. Na súťaži sa predstavilo 
množstvo nadaných mladých ľudí, ktorí 
nevyužívajú internet iba na zábavu, ale aj na 

tvorivú činnosť. Junior Internet bol pre nich 
jedinečnou možnosťou prezentovať svoje 
diela širokej verejnosti, odborníkom, 
domácim ale aj zahraničným súťažiacim. 
Projekt bol pre súťažiacich  odrazovým 
mostíkom do sveta úspešných mladých 
webdesignerov, programátorov, interne-
tových novinárov, projektových manažérov 
či internetových podnikateľov. Cieľom 
projektu bolo okrem iného motivovať 
mladých ľudí k väčšiemu využívaniu 
internetu, podporiť ich kreativitu a 
profesionálny rast, dať im možnosť 
prezentovať svoje projekty a nadviazať 
kontakty s podobne nadanými ľuďmi, 
účastníkmi z minulých rokov ako aj s 
odborníkmi z danej oblasti.

Národný koordinátor projektu Junior 
Internet na Slovensku – Amavet, Asociácia 
pre mládež, vedu a techniku, vyhlásil na 
Slovensku v rámci projektu Junior Internet 
štyri súťažné kategórie: 
JuniorWeb - súťaž webových stránok či 
rozsiahlejších internetových projektov, 
napríklad internetových časopisov, 
portálov, rôznych webových služieb, 
osobných stránok, webových stránok na 
určitú tému a podobne. 
JuniorDesign - súťaž designov a 
grafických návrhov 

JuniorErb - súťaž webových stránok pre 
mestá, obce, regióny, turistické miesta či 
verejnú správu. 
JuniorText - súťaž textov na zadané témy 
týkajúce sa internetu, pričom sa hodnotil 
nielen slohový postup, ale i myšlienkový 
obsah. Na súťaži bola prezentácia  najlep-
ších projektov. Téma tento rok znela: „Ako 
mi pomáha internet“ alebo „Internet  -  
cesta k vzdelaniu“.

Záštitu nad podujatím prevzal prof. 
RNDr. Ľudovít Molnár DrSc., dekan 
Fakulty informatiky a informačných 
technológií STU v Bratislave, ktorý sa k 
účastníkom prihovoril vzácnymi vetami o 
dôleži tost i  rozvoja informačných 
technológií a internetu práve mladými a 
nadanými ľuďmi.

Počet prihlásených účastníkov, a to v 
rámci celého Slovenska, sa vyšplhal na 
číslo 139 a počet prezentujúcich sa okresal 
na 61 účastníkov, ktorí prešli prvým kolom 
hodnotenia. Celkovo bolo do súťaže 
prihlásených 71 webových stránok, 283 
grafických prác, 6 webových stránok v 
kategórií Junior Erb, určenej pre stránky 
miest a obcí a 11 webových textov.

Viac je možné nájsť na webe 
http://www.juniorinternet.sk/

Junior Internet 2010

Si mladý žiak základnej či 
študent strednej školy, plný nápadov, 
obľubuješ zaujímavé súťaže a si zo 
Žilinského kraja?

Neváhaj a prihlás sa so svojím 
projektom na súťaž plnú zaujímavých 
vedecko - technických prác, spoznaj 
nových ľudí a vyhraj hodnotné 
ocenenia !

Tento projekt rozbieha občian-
ske združenie AMAVET v spolupráci 
s AMAVET klubom č. 549 v Martine. 
Všetko to vypukne 28. júna a vítaný je 
každý!
Príď si zasúťažiť a ukázať, že si 
vedecký talent. Nás to zaujíma!
Okrem skvelých vecných cien si 
môžeš vybojovať aj postup na 
celoslovenský Festival vedy a 
techniky!

Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom
mailu ristvej@gaya
alebo telefonicky: +043 430 21 51
do 16. júna 2010.

Krajský Festival vedy a techniky je 
stretnutie mladých nadaných vedátorov, 
ktorí majú možnosť prezentovať svoju 
výskumno – vedeckú a projektovú 
činnosť odborníkom i širokej verejnosti, 
pričom svoje projekty prezentujú 
formou plagátu či trojrozmerného 
exponátu. Žiaci základných a študenti 
stredných škôl tak získajú možnosť 
obhájiť a predviesť výsledky svojej 
práce, konzultovať s odborníkmi či 
získať zaujímavé ocenia, pričom 
hodnotiaca komisia odporučí najlepšie 
projekty na celoslovenský Festival vedy 
a techniky 2010, ktorý sa uskutoční v 
novembri, počas Týždňa vedy na 
Slovensku, v Bratislave a vybrané 
projekty tu budú mať možnosť bojovať o 
postup na medzinárodné súťaže 
podobného zamerania (Belgicko, 
Španielsko,  Tunis ,  Juhoafr ická 
republika, USA).                                                

Krajský Festival vedy a techniky 
však neponúka zúčastneným iba 
možnosť presadiť sa, či spropagovať ich 
voľno - časové činnosti, ale je i 
priestorom pre nové stretnutia, 
priateľstvá, zábavu a vzdelávanie.

Krajský Festival vedy a techniky 2010 v Martine
Výborná šanca pre tvoj vedecký projekt !

Zúčastneným na Krajskom Festivale vedy a techniky 
AMAVET ponúka:

- možnosť prezentovať výsledky svojej 
výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti,

- možnosť komunikovať s mladými ľuďmi s 
podobnými záujmami,

- možnosť porovnať svoje postupy a metodiky 
práce s inými a autormi,

- možnosť diskutovať s odborníkmi z jednotli-
vých vedeckých a technických disciplín,

- možnosť profilovať svoju budúcu profesiu a 
získavať náskok v oblasti vedomostnej politiky,

- možnosť prežiť nezabudnuteľné dni v kolektíve 
seberovných ľudí a nadviazať nové priateľstvá,

- možnosti kultúrneho vzdelávania,
- možnosť zúčastniť sa na celoslovenskom 

Festivale vedy a techniky.
Pri tvorbe projektov sa môžu Vaši študenti inšpirovať 
publikáciou „Chceš robiť projekt na vedeckú súťaž?“ 
na stránke .
Možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí je silnou 
motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov 
projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, 
priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich 
predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že 
podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa 
oplatí.

Dobrovoľníci z AMAVETu

www.festivalvat.sk
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Na prelome 20. a 21. storočia sa stala 
mládež významným a reálnym subjektom 
spoločenských zmien – mnohí mladí ľudia, 
aktivisti i politici stoja pri zrode 
významných spoločenských, kultúrnych, 
hospodárskych i politických zmien. Mladí 
ľudia v etape svojho dospievania 
nachádzajú svoju spoločnosť v istom stave 
politického, ekonomického, sociálneho a 
kultúrneho rozvoja, na ktorý sa musia 
adaptovať, spoznávať jej systém a 
fungovanie, aby mohli postupne partici-
povať na jeho premene. Starostlivosť o deti 
a mládež (v najširšom zmysle slova) má 
dôležité miesto i v našej spoločnosti a 
problematika aktívnej politiky mládeže je v 
súčasnosti výzvou i cieľom politiky 
Európskej únie.

Koncepčný materiál Ministerstva 
školstva SR pre prácu s deťmi a mládežou 
„Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej 

politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v 
Slovenskej republike na roky 2008 – 2013“ 
(ďalej len „kľúčové oblasti“) bol schválený 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 
184 zo dňa 26. marca 2008. Kľúčové oblasti 
definujú ciele, princípy, prioritné oblasti 
pôsobnosti štátu, samosprávy a iných 
subjektov vo vybraných oblastiach života 
detí a mládeže, pomenúvajú základné úlohy 
štruktúr, podieľajúcich sa na ich vykoná-
vaní a popisujú kroky, ktoré zabezpečia ich 
efektívne napĺňanie. V uznesení sa 
odporúča predsedom samosprávnych 
krajov podieľať sa na realizácii kľúčových 
oblastí do roku 2013.

V súvislosti s uvedeným koncepčným 
materiálom Ministerstva školstva SR 
schválilo zastupiteľstvo Žilinského samo-
správneho kraja dňa 25. 01. 2010 
koncepčný dokument vypracovaný 
odborom školstva a športu Žilinského 

samosprávneho kraja s názvom Koncepcia 
rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom 
samosprávnom kraji na roky 2010 – 2013 
„Úspešný žiak – šťastný človek – 
prosperujúca spoločnosť“, ktorej časťou je 
aj Regionálna stratégia starostlivosti o deti 
a mládež na roky 2010 – 2013.

Hlavným cieľom Žilinského samo-
správneho kraja v oblasti stratégie starostli-
vosti o deti a mládež s názvom „Vzdelaný 
žiak – aktívny občan“ je vychovať 
samostatného a tolerantného jedinca, 
pozitívne ovplyvňujúceho svoje okolie. 

Zámerom stratégie je definovať 
potreby a optimálne podmienky pre 
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu s 
mládežou a podporovať rozvoj osobnost-
ných vlastností a talentu mládeže v 
zariadeniach formálneho a neformálneho 
vzdelávania. 
Viac  na  www.regionzilina.sk

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo koncepciu rozvoja výchovy
     a vzdelávania v ŽSK na roky 2010 - 2013

Rada mládeže Žilinského kraja 
uskutočňuje od 19. marca do 31. mája 2010 
verejnú zbierku. Výťažok z verejnej 
zbierky je  venovaný podpore účasti detí a 
mladých ľudí zo sociálne slabého 
prostredia zo Žilinského kraja na letnom 
pobyte a na vzdelávanie mladých 
dobrovoľníkov. „Našou túžbou je, aby aj 
deti a mladí ľudia, ktorí žijú v ťažších 
životných podmienkach mali možnosť 
zažiť počas leta pekné chvíle v kruhu 
rovesníkov,“ povedala Darina Čierniková, 
predsedníčka Rady mládeže Žilinského 
kraja.

Cieľom tejto podpory je umožniť 
účasť na letnom pobyte aj tým deťom a 
mladým ľudom,  ktorí by si z dôvodu slabej 
finančnej situácie rodiny nemohli uhradiť 
celý účastnícky poplatok. O finančnú 
podporu na účastnícky poplatok pre 
účastníka s trvalým pobytom na území 
Žilinského kraja vo výške 95% z celkovej 
sumy sa môžu uchádzať organizátori 
letných pobytov. Uzávierka prijímania 
žiadostí o podporu je  28. mája 2010 o 
15:00 hod.

Výzva na predkladanie žiadostí na 
podporu letných pobytov
Od 1. - 28. mája 2010 organizátori 

letných aktivít a pobytov pre deti a mládež 
môžu podávať žiadosti o finančnú podporu 
na účastnícky poplatok pre účastníka s 
trvalým pobytom na území Žilinského kraja 
vo výške 95% z celkovej sumy.  Formuláre 
žiadosti a podmienky pre žiadateľov 

nájdete na www.rmzk.sk

Vytvorenie hodnotiacej komisie 
mladých ľudí

Členské a  pozorovateľské 
organizácie Rady mládeže Žilinského kraja 
môžu do 20. mája 2010 nominovať svojich 
zástupcov do hodnotiacej komisie, ktorej 
úlohou bude  ohodnotiť žiadosti o podporu, 
ktoré predložia organizátori letných 
pobytov pre deti.

Vyhodnotenie žiadostí o finančnú 
podporu

Hodnotiaca komisia vyhodnotí 
žiadosti a podá návrh na podporu. O 
podaných návrhoch definitívne rozhodne 
do 11. júna 2010 predsedníctvo RMŽK, 
ktoré rozhodne o konkrétnej výške 
podpory. Následne s podporenými 
organizáciami bude uzatvorená darovacia 
zmluva s menným zoznamom a výškou 
podpory účastníkov letných popisov a po 
podpise oboch strán do 30. júna 2010 budú 
zaslané finančné prostriedky na účty 
podporených organizácií.

Následne bude verejná zbierka so 
všetkými podkladmi a zmluvami zaslaná na 
Ministerstvo vnútra SR, ktoré verejnú 
zbierku povolilo.

ZO SDCA
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Rada mládeže Žilinského kraja počas 
hodnotiaceho stretnutia účastníkov 
mládežníckej výmeny vo Francúzsku 
odovzdala spolu 12 certifikátov 
Youthpass, ktoré sú vydávané ako 
osvedčenie o získaných kompetenciách v 
procese neformálneho vzdelávania v 
rámci programu EÚ Mládež v akcii. 

Youthpass slúži ako reflexia procesu 
interkultúrneho učenia, keďže sú v ňom 
popísané aktivity projektu. Rovnako 
zvýrazňuje aktívne európske občianstvo a 
v neposlednom rade prispieva k 
formálnemu uznaniu práce s mládežou, 
čím podporuje zamestnanosť mládeže, 
nakoľko certifikát je medzinárodne 
uznávaný na trhu práce.

Na hodnotiacom stretnutí účastníci 
tiež diskutovali o návrhoch mini-
projektov, ktoré v dohľadnej dobe začnú 
realizovať vo svojich žiackych školských 
radách, pričom tieto študentské iniciatívy 
budú zároveň tvoriť jeden z výstupov 
projektu Inovujme mládežnícku parti-
cipáciu na živote školy realizovaného s 
podporou Európskej únie z programu 
Mládež v akcii.

RMŽK po prvýkrát
vydala certifikáty

YOUTHPASS
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Regionálna vzájomná výmena skúseností bola téma 
medzinárodného víkendového workshopu mladých ľudí, ktorý sa 
uskutočnil v Huklavdoch na Morave v dňoch 19. - 21. marca 2010.

120 účastníkov zo Žilinského a Moravskoslezského kraja, 
mladých dobrovoľníkov a lídrov z detských a mládežníckych 
organizácií si v pracovných workshopoch vymieňali skúsenosti z 
rôznych oblastí práce s deťmi a mládežou. Učili sa nové techniky, 
zdokonaľovali sa v odbornej aj fyzickej zdatnosti. Všetky nové 
skúsenosti slovenskí aj českí dobrovoľníci budú využívať pri 
práci s deťmi počas letných táborov, no aj pri pravidelnej klubovej 
činnosti.

Podujatie zo slovenskej strany organizovala Rada mládeže 
Žilinského kraja v spolupráci s Radou detí a mládeže 
Moravskoslezského kraja ako projekt spolufinancovaný 
Európskou úniou, z prostriedkov fondu mikroprojektov 
spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Mladí ľudia zo Žilinského kraja
    v slovensko - českej 
 cezhraničnej spolupráci

Nielen práca napĺňa život človeka
 alebo
Mládež zo všetkých kútov Žilinského kraja
   v spoločenstve príjemnej zábavy

Rada mládeže Žilinského kraja 23.apríla 2010 ponúkla pre 
mladých ľudí z kraja možnosť stráviť čas pri hudbe, súťažiach a 
peknej zábave v spoločenskej miestnosti v SOŠ stavebnej v 
Žiline. 60 účastníkov túto ponuku prijalo a prežilo veľmi 
príjemné chvíle 1. ročníku Aprialesu, kde sa budovali 
priateľstvá, spoznávali sa noví ľudia, zatancovali si a zabavili sa. 

Staň sa fanúšikom 
rmzk.sk na facebooku

 a budeš dostávať pravidelné
 informácie o ponukách pre Teba.

Na zastávke: 
- Nazdar Fero! Ako sa máš? Ešte si sa 
neoženil? 
- Nie. 
- A na čo čakáš? 
- Na autobus!
 

V kine: 
- Pane, ste taký tučný, že by ste si mali 
kúpiť lístok na dve miesta! 
- Veď som si kúpil! Ale druhé miesto mám 
na balkóne!
 

Viete, aký je rozdiel medzi záchranárskym 
a protidrogovým psom? Záchranársky 
hľadá lyžiarov a protidrogový 
snowboardistov!
 

Policajt v papiernictve: 
- Dobrý deň. Máte glóbus 
západoslovenského kraja?
 

Čo je to jašterica? 
Krokodíl, čo prežil hospodársky zázrak na 
Slovensku.
 

Je to čierno-biele a letí to. Čo je to? 
Havran-blonďák.
 

Čo je to maximálna smola? 
Keď včela dostane alergiu na peľ.

Ide otec s dcérkou okolo obchodu s 
topánkami. Dcérka: 
- Oci, kúp mi tieto topánky! 
- Buď ticho a najprv znos korčule!
 

Príde cigáň na políciu a hovorí: 
- Pán policajt, stratila sa mi matka. 
Policajti ju nenašli a policajt ide za 
cigáňom a hovorí: 
- Pán cigáň, vašu matku sme nenašli. 
Cigáň potom povie: 
- Nevadí, aj tak bola hrdzavá.
 

Krtko, kam ideš? 
No a čo, že som čierny.
 

Príde pacient k doktorovi a vraví: 
- Nijako nedokážem prestať fajčiť. 
- A s cukríkmi ste to už skúšali? 
- Hej, ale slabo horia.
 

Viete, aká je priemerná rýchlosť pohybu 
manželky v supermarkete? 
700 €/hod.
 

Prečo je v ZOO lev v klietke? 
No keby bol v akváriu, asi by sa utopil.
 

Dedko príde k lekárovi a sťažuje sa: 
- Pán doktor, tie prášky, čo ste mi dali, 
vôbec nezaberajú. 
- A aké ste užívali? 
- Tie najlepšie z reklamy ... Persil a 
Palmex!
 

Predám biely pracovný odev, bez jednej 
ruky. 
Zn. Cirkulárka

Hovorí jeden policajt druhému: 
- Predstav si, včera som musel robiť IQ 
test. 
- A ako ti dopadol? 
- Výborne. Bez nálezu.
  

Vonku je strašný nečas, veľká fujavica, 
keď si zrazu u Novákovcov všimne 
manžel, že niekto predo dvermi už hodnú 
chvíľu klope. Pobere sa k dverám. Keď 
otvorí dvere zbadá svokru a vraví jej: 
- Svokra moja a čo tu vy v takomto 
počasí, čo radšej nejdete domov?
 

Hypnotizér a telepat si chcú odskúšať, kto 
z nich má lepšie schopnosti, preto uzavrú 
stávku. 
Hypnotizér hovorí: 
- Vidíš toho starčeka? Stav sa, že o päť 
minút začne chodiť po rukách! 
Hypnotizér sa sústredí, zavrie oči a 
starček  začne o 5 minút chodiť po rukách. 
- Teraz som na rade ja. Vidíš ten balkón na 
vrchole tohoto mrakodrapu? Do piatich 
minút vyjde niekto na balkón a vyhodí z 
neho televízor. 
Telepat sa sústredí, prejde päť minút, nič 
sa nedeje. Prejde 10 minút, stále nič. 
Pätnásť minút - na balkóne ani noha. Po 
dvadsiatich minútach hlbokého 
sústredenia zrazu niekto vybehne na 
balkón a z celej sily nervózne zreve: 
- Ale ja nemám televízor!
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