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Milí mladí priatelia,
 

do rúk sa Vám dostáva ďalšie číslo časopisu 
Ryža. Nájdeme v ňom informácie o 
aktivitách, ktoré sa prednedávnom  udiali v 
našich organizáciách alebo žiackych 
školských radách, a tiež o tom, čo sa chystá. 
Tak ako v každom vydaní, ani v tomto 
nechýba téma, ktorá je určite aktuálna pre 
každého z nás. Pri jej čítaní som si spomenul 
na jeden príbeh, ktorý mi rozprával môj 
priateľ:
 

„Raz som prišiel do nového chrámu, ktorý sa 
práve dokončoval. Chýbali ešte nejaké 
maľby a mozaiky na oknách. Bol tam práve 
istý umelec, ktorý s trpezlivosťou kládol 
maličké sklíčka vedľa seba. O malú chvíľu 
prišiel otec s malým synčekom a sadli si 
neďaleko mňa. Detské oči úpenlivo 
pozorovali ruky majstra, ako pomaly tvorili 
obraz. Napokon sa však chlapec obrátil na 
otca a nechápavo sa spýtal:
 

- Oci, čo robí ten ujo?
- Skladá mozaiku. Keď poukladá všetky 
farebné sklíčka, vznikne z toho krásny 
obraz.
 

Chlapec zrejme ešte s väčšou nechápa-
vosťou, ale s dôverou v otcove slová, 
preniesol pohľad späť na umelca a pozeral, 
ako sa postupne dotvára obraz Poslednej 
večere.“
 

Náš život je tiež jedna veľká mozajka. 
Postupne si ukladáme sklíčka jedno vedľa 
druhého. V určitých chvíľach si myslíme, že 
už poznáme celý obraz a nedáme na rady 
skúsenejších, aby sme počkali na ďalšie 
časti. Vtedy hrozí, že obraz nedokončíme 
alebo pokazíme. Naopak, ak počkáme, 
porozmýšľame a necháme si poradiť 
múdrejšími ľuďmi, kde ktoré sklíčko uložiť, 
náš život sa môže stať jednou krásnou 
mozaikou.
 

Prajem Ti, aby si trpezlivo každý deň zbieral 
a ukladal sklíčka svojho života. Aby sme sa 
raz stretli a povedali si: „Fúha, to je krásna 
mozaika.“ A tou mozaikou budeš Ty...

Miroslav Podstavek
člen predsedníctva RMŽK

Rada mládeže Žilinského kraja

Bambiriády 2011 sa budú skladať z troch častí:
 

a) Bambiriáda inak - dobrovoľnícke aktivity (13. - 20. máj 2011)
b)  Bambiriáda súťaž - dobrovoľníctvo očami detí a mladých ľudí (apríl - máj 2011)
c) Bambiriáda klasik- prezentačné vystúpenia (  21. mája resp.  20. mája 2011)
+ bonus- Bambiriáda môže nadobudnúť okresný charakter

Motto Bambiriády 2011 je 
„Máme sa s čím podeliť“

Prežívame čas, kedy sa v médiách, politike a často aj v rodine  na prvé miesto dostáva 
hodnota peňazí, ktoré sú  dôležité, no nie sú to jediné hodnoty potrebné pre 
plnohodnotný život. Bambiriádou 2011  chceme poukázať mladým ľuďom, širokej 
verejnosti aj na iné zmysluplné hodnoty, ako je schopnosť darovať čas, nadanie, 
záujem o druhých a okolie, podelenie sa o skúsenosti , ktoré obohacujú život a mali by 
vždy ostať jeho dôležitou súčasťou.

Bambiriáda 2011  sa v Žilinskom kraji koná od 13. – 21. mája 2011 v mestách 
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Žilina.

Viac informácií  nájdete na  www.bambiriada.sk.

Rada mládeže Žilinského kraja 

Bambiriádu 2011 - festival práce s deťmi a mládežou

na území Žilinského kraja v európskom roku dobrovoľníctva

zameranú na
podporu dobrovoľníckych aktivít, ktoré vedú k aktívnemu občianstvu.

vyhlasuje

STUDENTS
STAND CLOSER

Rada mládeže Žilinského kraja prichádza 
v roku 2011 pred žiacke školské rady s 
ponukou zapojiť sa do medzinárodného 
projektu pre študentov aktívnych v žiackej 
samospráve. Od 3. do 10. mája budú mať 
mladí lídri možnosť vymeniť si skúsenosti 
a praktické poznatky so študentmi z 
Francúzska, Talianska, Česka, Rumunska 
a Slovenska. Získajú tiež potrebné 
zručnosti pre efektívnu prácu v tíme, 
oboznámia sa so základmi projektového 

manažmentu, nacvičia si techniky 
prezentácie, ktorú si v praxi 
vyskúšajú aj počas regionálnej 
mládežníckej konferencie s medzi-
národnou účasťou. Na základe 
svojich skúseností  účastníci 
pripravia prezentačnú brožúru o 
práci žiackych školských rád v 
jednotlivých krajinách.

Slovensko na projekte bude zastu-
povať šesť študentov.

Celý projekt je podporený z 
programu Mládež v akcii.

V roku 2010 mali mladí ľudia 
možnosť zúčastniť sa „Regionálni 
výmene zkušenosti v Hukvaldech“ na 
Morave, ktorú v partnerstve organizoval 
RADAMOK a RMŽK. 

Pozitívna skúsenosť Radu mládeže 
Žilinského kraja viedla k tomu, v čase od 
10.-12. júna 2011 sa takého podujatie 
uskutoční po prvý raz aj v Žilinskom kraji. 
V Ružomberku sa stretnú mnohí dobro-
voľníci a animátori na workshopovom 
víkende, kde sa naučia mnohé aktivity, 
ktoré potom využijú počas letných 
táborov alebo vo svojej systematickej 
práci.

Viac informácií nájdete na www.rmzk.sk

Regionálna výmena skúseností
na Slovensku

alebo
máme sa s čím podeliť
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Infobod ICM 
už aj v Žiline.

Od 1. februára 2011 už aj v Žiline funguje Infobod Informačného centra mladých na Slovensku . 

Nájsť ho môžete v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Na informačnom paneli sa nachádzajú rôzne informačné materiály o drogovej prevencii, prevencii pred sexuálnym zneužívaním, týraním, šikanovaní, rasovou nenávisťou a diskrimináciou. Takisto sú k dispozícií brožúry ako správne napísať žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a rôzne ďalšie zaujímavé materiály.  

Vaše otázky a pripomienky môžete zasielať na: infobodza@gmail.com 

zo života mladých
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Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci 
so študentmi Žilinskej univerzity organizuje 
výstavu vysokoškolákov s  názvom 
"VYSTAV SA". 

Výstava ,,VYSTAV SA “ je spojením školy a 
kreativity. Touto akciou chceme vyzdvihnúť 
umelecký talent študentov Žilinskej 
univerzity. 

Celá organizácia výstavy sa zrodila v hlavách 
piatich študentov Katedry mediamatiky a 
kultúrneho dedičstva. Po roku štúdia sme si 
nahromadili kôpku kresieb, ktoré sme tvorili 
počas prednášok. Preto sme dostali nápad 
zapojiť aj ostatných študentov ŽU a 
usporiadať výstavu týchto diel. 

Viac informácií sa dozviete na stránke 
www.vystavsa.php5.sk

VYSTAV SA
projekt

Mladí ľudia, ktorým  záleží na 
hodnotnom živote v škole, kde študujú, na 
meste, v ktorom žijú sa  9. decembra 2010 
stretli na krajskej konferencii v kongresovej 
sále Žilinského samosprávneho kraja. 
Hlavnou témou konferencie bola partici-
pácia mladých ľudí na živote školy a mesta 
a ich spôsob vytvárania preventívneho 
prostredia vo svete svojich rovesníkov.

Na konferencii v Žiline sa stretli 
zástupcovia z 24 stredných škôl zo 
Žilinského kraja, ktorí sa aktívne zúčastnili 
trojmesačnej Olympiády žiackych škol-
ských rád stredných škôl. 
Súťažnými disciplínami Olympiády bola  
umelecká súťaž na škole s témou Prevencia 
je viac ako represia, zorganizovanie dňa 
žiackej školskej rady a vytvorenie prezentá-
cie o činnosti rady na škole aj v meste. 
Celkovo zapojených bolo 28 škôl.
Vyvrcholením Olympiády bola finálová 
konferencia, ktorá sa konala pod záštitou 
predsedu Žilinského samosprávneho kraja 
Juraja Blanára.

Na konferencii boli vyhodnotené aj 
výsledky Olympiády žiackych školských 
rád.

Za prezentáciu činnosti ocenenia získali :
1.miesto: Žiacka školská rada, Spojená 
škola, Tvrdošín
2.miesto: Žiacka školská rada, Gymná-
zium, Liptovský Hrádok
3.miesto: Žiacka školská rada, Obchodná 
akadémia, Liptovský Mikuláš

Za umelecké diela s témou „Prevencia je 
viac ako represia“ porota ocenila:
Literárna súťaž: Angelika Bandíková, 
Spojená škola, Tvrdošín

Výtvarná súťaž: Diana Katráková, Ob-
chodná akadémia, Ružomberok
Video súťaž: V slepej uličke, Gymnázium 
Bytča
Foto súťaž: Monika Matulová, Pedago-
gická a sociálna akadémia, Turčianske 
Teplice

Umelecké diela mali možnosť oceniť aj 
diváci hlasovaním na webovej stránke. 
Výhercami sa stali:
Literárna súťaž: Peter Bátory, SOŠ 
dopravná, Martin
Výtvarná súťaž: Lenka Michtalíková, 
Gymnázium Bytča
Video súťaž: Dvere maľované, Obchodná 
akadémia, Liptovský Mikuláš
Foto súťaž: Monika Matulová, Pedago-
gická a sociálna akadémia, Turčianske 
Teplice

„Tvorivosť mladých ľudí, ktorá obohacuje 
životy iných má veľký význam. A to nám 
dokázali aj výstupy z Olympiády žiackych 
školských rád. Druhým veľkým prínosom 
tohto niekoľkomesačného úsilia Rady 
mládeže Žilinského kraja bolo aj zapojenie 
zástupcov Žilinského samosprávneho 
kraja, Krajského školského úradu, 
Obvodného úradu v Žiline do hodnotenia 
výstupov mladých ľudí ,“ povedala Darina 
Čierniková, predsedníčka Rady mládeže 
Žilinského kraja.

Organizátorom Olympiády žiackych 
školských rád bola Rada mládeže 
Žilinského kraja a Žilinský samosprávny 
kraj.

OLYMPIÁDA žiackych školských rád
stredných škôl zo Žilinského kraja

Rada mládeže Žilinského kraja uskutoč-
nila v dňoch 11. - 13.februára 2011 v Kunerade 
prvé pracovné stretnutie s regionálnymi 
spolupracovníkmi, ktorí si dali pracovný názov 
RES alebo „ Zapaľovači“.

Mladí ľudia z jednotlivých regiónov 
Žilinského kraja sa oboznámia s Radou mláde-
že Žilinského kraja ( RMŽK), jej poslaním, 
projektmi a jej misiou. Spoločne hľadali 
spôsoby ako zapaľovať svojich rovesníkov pre 
zapojenosť a účasť v projektoch aj v šírení 
misie RMŽK. 

Hlavná myšlienka misie RMŽK na rok 
2011 je podpora Európskeho roka dobrovoľ-
níctva. Pre RMŽK pod názvom „ Som človek 
nežijúci len pre seba“, alebo „ Máme sa s čím 
podeliť“. Všetky aktivity budú poznačené touto 
myšlienkou. Ples RMŽK, medzinárodný 
projekt SC, Bambiriáda 2011, verejná zbierka 
Zo srdca deťom, Oceňovanie dobrovoľníkov, 
nový web portál s prezentáciu dobrovoľ-
níckych aktivít mladých ľudí a ďalšie projekty 
čakajú na zapojenosť mladých ľudí. Obozná-
miť mládež a motivovať ich k zapojenosti je 
úlohou regionálnych spolupracovníkov 
RMŽK, ktorí budú pracovať ako dobrovoľníci 
pre RMŽK. 

regionálni spolupracovníci RMŽK

Dňa 15. januára 2011 sa v Žiline konalo 

13. Valné zhromaždenie Rady mládeže 

Žilinského kraja. 50 delegátov, zástupcov 

členských a pozorovateľských organizácií z 

detských a mládežníckych organizácií, 

žiackych školských rád a mestských 

mládežníckych parlamentov sa pozrelo na 

prežitý rok 2010 z hľadiska aktivít RMŽK a 

finančného hospodárenia, no nezabudlo 

pozrieť aj vpred na rok 2011, na plány, ktoré 

sú už teraz bohaté. 

Zvolilo si svojho predsedu, členov 

predsedníctva aj kontrolnej komisie.

Valné zhromaždenie RMŽK
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Pri poľnej ceste medzi dvoma mestečkami vo Francúzsku stojí 
pozoruhodná socha. Na prvý pohľad možno usudzovať, že ide o 
nejakého pustovníka. Pri lepšom skúmaní však zistíme, že kamenné 
dielo skrýva niečo viac.

Istá legenda rozpráva o dvoch anjeloch – pútnikoch, ktorí putovali po 
zemi, aby lepšie spoznali ľudí. Po dlhej ceste sa raz zastavili v dome 
bohatej rodiny, aby tam strávili noc. Rodina bola nepohostinná a 
odmietla anjelov nechať v miestnosti pre hosťov. Miesto toho ich  
ubytovali v studenej pivničnej miestnosti. Hneď ako si ustlali na 
tvrdej podlahe, starší anjel uvidel dieru v stene a začal ju opravovať. 
Mladší anjel sa udivene spýtal:
- Prečo opravuješ tú dieru?! Nezdá sa ti, že sa k nám celkom dobre 
nezachovali?
Starší nepovedal nič. V tichosti dokončil prácu, a keď si líhal na tvrdú 
zem, povedal:
- Veci nie sú také, akými sa zdajú byť.
Ďalšiu noc si išli odpočinúť do domu veľmi chudobného, ale 
pohostinného farmára a jeho ženy. Potom, čo sa s nimi manželia 
podelili o trochu jedla čo mali, povedali anjelom, aby spali v ich 
posteliach, kde si dobre odpočinú. Ráno po svitaní našli anjeli 
farmára a jeho ženu v slzách. Ich jediná krava, ktorej mlieko bolo 
jediným príjmom rodiny, ležala mŕtva v stodole. Mladší anjel sa 
obrátil na staršieho:
- Ako sa to mohlo stať? Prvý muž mal všetko a ty si mu pomohol. – 
vyčítal:
Druhá rodina mala málo, ale bola ochotná podeliť sa o všetko, a ty si 
dovolil, aby im zomrela krava. Prečo?!
- Veci nie sú také, akými sa zdajú - odpovedal starší anjel.
Keď sme boli v pivničnej izbe, všimol som si, že v tej diere v stene 
bola zásoba zlata. Keďže majiteľ bol posadnutý chamtivosťou a 
neochotou zdieľať šťastie, utesnil som stenu, aby poklad nemohol 
nájsť. Keď sme ďalšiu noc spali vo farmárovej posteli, prišiel si anjel 
smrti po jeho ženu. Dal som mu miesto nej kravu. Veci nie sú také, 
akými sa zdajú.

Obyvatelia mestečka postavili na znak vďačnosti pri ceste na pole 
sochu pustovníka, ktorá dodnes pripomína okoloidúcim pravdu 
plynúcu z legendy.
 
Možno si poviete, rozprávka. Isté je však, že väčšinou nepoznáme 
všetky súvislosti. Aj keď máme isté presvedčenie, potrebujeme tiež 
dôveru, že všetko, čo prichádza, sa vždy môže diať v náš prospech. A 
to sa ukáže až časom. 
Niektorí ľudia prichádzajú do nášho života a rýchlo odchádzajú preč. 
Niektorí sa stávajú našimi priateľmi a zostanú na chvíľku. Napriek 
tomu zanechávajú v našich srdciach nádherné stopy - a my 
nezostaneme nikdy úplne rovnakí, pretože dobrí priatelia nás 
premieňajú!

Včerajšok je história. Zajtrajšok tajomstvo. Dnešok je dar.
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Vaše dni napĺňa tajomstvo. Malé veľké 
tajomstvo, ktoré spôsobuje bolesť hlavy: 
„Istý čas chodím s dievčaťom/chlapcom, 
ale naši o tom ešte nevedia... Ako im to 
poviem? Budú súhlasiť? Zakážu mi chodiť 
von? Čo sa stane?“

Áno, čo sa stane? Dúfam, že nič 
tragické! Zamilovanosť je vždy ohromný 
zážitok, dodáva životu zvláštny náboj. A 
vaša vnútorná radosť preráža až napovrch. 
Možno vám ju čítať v očiach. Pozor! Je 
možné, že vaši rodičia, ktorí vás tak veľmi 
dobre poznajú, už čosi vytušili. Možno 
čakajú na vašu „peknú spoveď“ (peknú 
preto, lebo sa týka peknej skúsenosti), aby 
vám povedali svoj názor, dali vám nejakú tú 
radu, alebo aby jednoducho zistili, či ste 
naozaj šťastní.

Planéta rodičov

Planéta rodičov je zvláštnym miestom. 
Bývajú na nej páry dospelých, ktorí sa 
rozhodli, že dajú svoju lásku do služby 
života, ktorým ste vy, ich deti. Ktorí sa 
namáhavo snažia pomáhať vám rásť 
najlepšie, ako vedia. Ešte včera vás vodili 
do školy, opakovali si s vami učivo, 
kontrolovali, či ste dobre poprikrývaní. A 
teraz odrazu zisťu-
jú, že sa obliekate 
ako chcete, že túži-
te po nekonečnej 
slobode a že vás 
zaujímajú priatelia 
opačného pohla-
via! Zdá sa, že tu 
začínajú problémy. Prav-
dou je, že sa rodí čosi 
nové. Pre vás i pre nich. Chce 
to však čas. Vaši rodičia by najradšej 
povedali: „Ešte máš čas, vydrž... na všetko 
príde.“ Aj vy im darujte čas! Doprajte im, 
aby si zvykli, že im po dome chodia takmer 
dospelí synovia a dcéry. Nechajte sa 
pozorovať, aby pochopili, že máte hlavu na 
správnom mieste, že vám môžu dovoliť ísť 
večer von, ísť na koncert či občas použiť 
auto. A otázka chlapca/dievčaťa sa nestane 

dôvodom hádok, plaču a hnevu, ale 
okamihom vzájomného rastu.

Ale ja mám strach

Máte strach? A z čoho? Myslíte si, že ak to 
zo seba konečne dostanete, že vás zavrú 
na pol roka do vašej izby? Ťažko tomu 
uveriť...

Skôr než sa však pustíte do 
rozhovoru s vašimi rodičmi, bolo by 
vhodné preskúmať situáciu. Napríklad aj 
takto:

Vychádzajme z veku. Čím ste 
mladší, tým väčšie starosti si budú robiť 
vaši rodičia. A oprávnene! Skôr, než by vám 
dali svoj súhlas, musia vám slepo 
dôverovať. A vy by ste sa teda mali snažiť, 
aby ste ich nikdy nesklamali.

Pokračujme „dôvodom sporu“ 
(čiže osobou, ktorá to všetko rozpútala: 
chlapec či dievča, s ktorým chcete chodiť). 
Bude sa páčiť vašim rodičom? Alebo pre 
nich bude zdrojom ešte väčších starostí? Ak 
sa boja priveľmi, nejaký dôvod tam už 
bude... Skúste sa zamyslieť...
Zakončíme praktickou radou. Keď ste už 
preštudovali situáciu, zvoľte si pre svoju 
„spoveď“ pokojný okamih dňa, keď sa 

rodičia nebudú ponáhľať a budú 
ochotní vás vypočuť (ak to 

naozaj nedokážete v prí-
tomnosti oboch, rozhod-

nite sa pre jedného; 
veď mama to môže 
povedať otcovi a 
naopak!). A ak sa 
vás náhodou začnú 
vypytovať a vám sa 
to nebude páčiť, 

nesplašte sa a neodpo-vedajte hneď: „Ja s 
ním/s ňou budem chodiť aj tak, aj keď vy 
nebudete súhlasiť.“ Snažte sa nevytvárať 
napätie, ale buďte otvorení a lojálni. Vždy 
pamätajte na to, že rodičia hovoria a konajú 
s jediným cieľom: urobiť pre vás to 
najlepšie a vidieť vás šťastných. 

A ak
 
A ak sa náhodou niekto z vás rozhodne 
radšej mlčať, či už zo strachu, hanblivosti 
alebo jednoducho preto, aby mal pokoj, 
bolo by lepšie, aby si to hneď rozmyslel. Ak 
doma nič nepovie, bude si musieť 
vymýšľať mnoho klamstiev, keď pôjde von 
alebo bude telefonovať. A žiť každý deň v 
strachu, že vás odhalia, nie je práve 
najpríjemnejšie!

Rozprávajte, rozprávajte, rozprá-
vajte, aj keď vás to privádza do rozpakov. 
Nevytvárajte medzi vami a vašimi rodičmi 
bariéry. Sú tu preto, aby vám pomohli rásť 
najlepšie ako vedia. Aj s vaším chlapcom 
alebo dievčaťom!

1. Poviem im to:                                              
   a) skôr než pôjdem do školy                             
   b) počas večere                                                 
   c) pred spaním                                                  

2. Začnem:                                                       
   a) mal by som vám niečo povedať                    
   b) rozhodol som sa a nebudem to meniť           
   c) prosím vás, chvíľu ma počúvajte!                 

3. Pokúsim sa byť:
a) úprimný a usmiaty
b) tvrdý a pripravený na obranu
c) milý a slušný

4. S mojimi rodičmi:
a) mám dobrý vzťah
b) spoločne sa učíme rásť
c) je dialóg ťažký a nebezpečný

Od 20 do 25 bodov
Cesta je dlhá a namáhavá. Nedaj sa však 
odradiť. Snaž sa nájsť všetky možné 
cesty k dialógu s rodičmi. Spolu budete 
schopní prekonať všetky ťažkosti.

Od 26 do 31 bodov
K rozhovoru s vašimi ti odvaha 
nechýba... Problém je, že nevedno, čo sa 
stane potom. Neboj sa! Pokojne a 
otvorene sa pusť do dialógu. Ubezpeč ich 
o tvojej zrelosti, ale snaž sa pochopiť aj 
ich dôvody.

Od 32 do 36 bodov
Ty a tvoji rodičia vysielate na rovnakej 
vlnovej dĺžke a to uľahčuje mnoho vecí. 
Rozprávaj sa teda s vašimi aj o tomto 
dôležitom okamihu rastu. Dobre počúvaj, 
čo ti povedia, určite ti to pomôže.

B O D O V A N I E
 

1          2          3          4
a) 5          9          9          7
b) 7          5          5          5
c) 9          7          7          9

Minitest
Mama, otec ...

AKO  TO  POVEDAŤ  RODIČOM?AK   TO  PO ED Ť  RO IČ M?O OV A D

rodičov
dôverujte svojim deťom
 vžite sa do svojich detí

buďte lojálni

tr
i r
ad
y p

re
deti

uisťujte ich
zachovajte pokoj

zaslúžte si ich dôveru

prevzaté z knihy Horúce témy
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Rada mládeže Žilinského kraja

Mladí z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci 

Piatkový podvečer 21.1.2011 sa pre 
mnohých študentov, profesorov a 
priateľov Gymnázia Jozefa Miloslava 
Hurbana v Čadci  niesol v duchu  spevu, 
tanca, poézie a príjemnej atmosféry.  
Konal sa siedmy ročník Novoročného 
koncertu, v ktorom nám naši spolužiaci 

opäť ukázali svoj veľký talent.  Program 
tradične otvorila pani zástupkyňa 
úvodným slovom. Vypočuli sme si hru 
na klavíri. Spevácky zbor Lienka nás 
osviežil modernou verziou Biela zima a 
ani zďaleka neuspal Vianočnou 
uspávankou. Bez folklóru ani na krok, 
svojimi čarovnými krokmi nám úryvok z 
Liptova zatancovali tiež naši spolužiaci. 
Zahanbiť sa nenechali ani baby z oktávy, 
ich ľúbezné hlasy a trávnice sa ozývali 
po celej škole(...hájnik ma naháňal, 
bodaj čungy zlámal...). Nechýbal ani 
romanticko - moderný štýl v podobe 

nádherného duetu od Lary Fabian a 
Laury Pausini, La Solitudine. Opäť na 
ľudovú nôtu, na heligónkach nám zahrali 
chalani „ečky“. Super, že ukázali, čo v 
nich skutočne je. Mladší spolužiaci nás 
zasa prekvapili poéziou s nečakanou 
pointou, vtipné, štýlové, výstižné a 

veľmi dobre vybraté. Ján Smrek a 
Paternoster nás zaujali. Som Šeherezáda, 
kráľovná Tisíc a jednej noci.... 
nepochybne ňou  bola aj naša brušná 
tanečnica. Celým programom nás 
svojím umeleckým slovom sprevádzali 
tri Grácie, ktoré hladili nielen naše 
srdcia. Naše srdcia pohladila pieseň 
Hallelujah. Nepochybne najsilnejší 
„feeling“ v nás zanechal Vojtech Polášek 
svojou precítenou hrou na klavír, stačilo 
iba zavrieť oči. Najskôr interpretoval 
Meadow od Alexandra Despalt, ale jeho 
improvizácia bola krásna, neuveriteľná, 

...ďakujem. Celý večer už ani 
nemohol byť zavŕšený lepšie 
ako predstavením nemeno-
vanej  ľudovej skupiny hudo-
bníkov v minulosti známej 
ako Korýtka. To už niektorí 
nevydržali a zatancovali si do 
rytmu podmanivých ľudo-
vých melódií. Nasledovala už 
len recepcia, kde sme sa 
dobre napapkali, napili, po-
rozprávali...

V piatok 4.2.2011 sa študenti Gymnázia Jozefa 
Miloslava Hurbana v Čadci zabávali na siedmom 
ročníku Študentského plesu. Prišli tretiaci, 
štvrtáci, absolventi aj profesori. Ples bol 
otvorený (ako ináč) tancom. Najskôr to boli 
chalani z oktávy so svojím prevedením 
„Mumulandu,“ potom sa predstavila Septima a 
3.E zmesou štandardných a latinsko - americ-
kých tancov. Prvé tanečné kolo sme začali 
valčíkovou choreografiou, ktorú si pripravili 
štvrtáci a profesorským tancom v podobnom 
duchu. Tanečný parket bol plný od začiatku do 

konca. Ľudovky sa striedali s repeťáckymi hitmi, 
hitmi 90- tých rokov, ale nechýbali ani slaďáky či 
Abba. Medzi tancom a tancom sme mali čas na 
priateľské rozhovory, jedlo a pite, ktorého nebolo 
málo. Nechýbala ani tradičná tombola s 
hodnotnými aj vtipnými výhrami. Tesne pred 
polnocou prišlo vyhlásenie kráľa a kráľovnej 
plesu, ktorými sa tento rok stali Filip Okapal a 
Dominika Bocková. Vybrala ich naša odborná 
porota na základe intenzity tanca, originálnych 
tanečných kreácií a skvelého party looku. 
Nasledovalo posledné disko kolo a čerešničkou 
na torte sa stala posledná pieseň, Time of my life. 
Dúfam, že sa všetkým aspoň trochu páčilo a 
teším sa na ďalší ročník.

Š tudenti v Čadci plesali

Deň svätého Valentína, patróna zamilo-
vaných, patrí v posledných rokoch k 
najobľúbenejším sviatkom aj na našej 
škole. Nebude to síce tým, že by naša škola 
prekypovala láskou k učeniu, no každý z 
nás si celkom rád užije  z času na čas  jeden 

deň voľna. Ani tento rok to nebolo inak, a 
tak sme 3.2. opäť spoločne odpálili jednu 
z našich najobľúbenejších školských 
akcií - Valentínsky večierok.

Keďže sa ani jedna z tried výnimočne 
nedala zahanbiť, v priebehu dopoludnia 

sme si spoločne mohli vychutnať 
skutočne poučné scénky, napríklad, 
ako správne schovať milenku v skrini, 
ako sa ovládnuť, keď si čašník o sebe 
myslí, že je takmer poloboh alebo, ako 
si dobre pokecať a zakrepčiť pri, 
podotýkam, (NE)alkoholickom pivku 
aj v pokročilom veku. Taktiež však 
nechýbali ani tanečné kreácie a slávne 
osobnosti, a tak sme sa mohli pokochať i 
na profesionálnom vystúpení Michaela 
Jacksona a jeho hviezdnej partnerky 

Božky, ktorí už boli takým menším 
predskokanom nasledujúcej diskotéky.

Katarína Šotkovská

Mladí z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste

Milenka v skrini a facka priamo na javisku

NOVOROČNÝ KONCERTNOVOROČNÝ KONCERT

Pripravila Andrea Vancelová
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Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou spolu so 
Školským strediskom záujmovej činnosti dňa 22. februára 2011 
organizačne zabezpečili školskú akciu pod názvom “Valentínska kvapka 
krvi“. Študentky a študenti nad 18 rokov a pracovníčka strediska Bc. A. 
Trlicová spoločne darovali  najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv. Účastníci 
zavítali do Hematologicko–transfúzneho oddelenia Kysuckej nemocnice 
s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali 
vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí 
vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Tohtoročné motto bolo: „Keď 
daruješ krv, akoby si daroval lásku.“ Už tradične žiaci i zamestnanci školy 
takýmto spôsobom oslavujú Valentína. V tomto roku sa odberu zúčastnilo 
z celkového počtu 33 zúčastnených až 12 prvodarcov. Sviatok 

Mladí z SOŠ drevárskej  
Krásno nad Kysucou

Cŕŕŕŕŕŕŕŕ. Čo to asi môže byť? Tak to bude 
asi budík zvoniť. Žeby zase škola? Ale 
kdeže, Viedeň nás už volá. S takýmito 
myšlienkami som sa prebúdzala do jedného 
krásneho rána. Vstala som z postele a šup sa 
na stanicu, kde náš už čakal autobus ( no 

presnejšie, kde sme my čakali autobus). 
Keď dorazil, všetci sme sa presunuli do 
autobusu a mohlo sa vyraziť. Cesta bola 
dlhá, ale ako sa hovorí všetko rýchlo prejde, 
keď je dobrá partia a v našom prípade to tak 
aj bolo. Samozrejme nechýbali ani 
prestávky (cik pauzy ). 

 Po necelých piatich hodinách sme zastavili 
v dávno očakávanej Viedni, kde sme našu 
púť ukončili.  Viedeň bola krásna, ale 
škoda, že počasie nás neprivítalo s 
otvorenou náručou. Okrem obchodov, na 
ktoré sme sa my baby najviac tešili, sme 

videli aj mnoho kultúrnych pamiatok, 
ktorými je Viedeň veľmi známa 
(parlament, radnicu, ...). 
 

Ani sme nezbadali a bol večer, a tak sme 
sa presunuli na viedenské vianočné trhy 
pri radnici. Všetci sme sa rozleteli po 
stánkoch ako kŕdeľ vtákov. Trhy boli 
pestré,  človek tam mohol nájsť všetko 
od výmyslu sveta, čo sa týka jedla, bolo 
čo vyberať. Komu bolo zima (asi 
všetkým) mohol sa ísť skryť do radnice, 
kde sa nachádzajú tzv. Ježiškove dielne, 
v ktorých malé detičky pečú koláčiky, 

robia si rôzne prívesky, náhrdelníky ...
 

Odbila piata hodina večer a my sme nasadli 
do autobusu. Síce premrznutý, ale plný 
krásnych zážitkov. Za hodinku a pol  sme sa 
ocitli opäť na Slovensku. A približne o 
desiatej sme už boli v Čadci.

Mladí z Obchodnej akadémie
D. M. Janotu v Čadci

Tak ako je už na našej škole zvykom, aj 
tento rok nám žiaci tretieho ročníka 
pripravili Mikuláša. Síce bol o niečo neskôr 
ako je zvykom, no čaro sa nestratilo. Žiaci 
nám zaspievali, zahrali a samozrejme nás aj 
obdarovali a čo je najlepšie, aspoň na chvíľu 
sme sa uliali z vyučovania. Keďže Mikuláš 
je dňom darovania, tak v tento deň sa na 
našej škole uskutočnila zbierka pre malého 
chlapčeka Adamka, brata našej spolužiač-
ky. Adamko trpí detskou mozgovou obrnou 
a epilepsiou. Zbierka bola dobrovoľná. A 
koľko sme vyzbierali? 290 €
 

Samozrejme, všetkým, ktorí prispeli, patrí 
veľké a úprimné Ďakujem :) 

 Darček pre
výnimočného chlapcaAloha, Viedeň nás už volá  Darček pre
výnimočného chlapca

zamilovaných môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci 
tým, ktorí to potrebujú. Valentínska kvapka krvi a jej motto „Milujem, a 
preto darujem“ sa naplnilo.
Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli aj ďalšími aktivitami. Vo vestibule 
školy sme zrealizovali výzdobu, ktorá sa niesla v obľúbenej červenej farbe. 
Nechýbala ani fialová, ktorá je tiež valentínskou farbou.  V tento sviatok sa 
prejavuje predovšetkým náklonnosť k určitej obdivovanej osobe. Naši žiaci 
využili túto možnosť prostredníctvom školského rozhlasu a dali zahrať 
svojim láskam valentínske pesničky. Odzneli aj krásne priania a vrúcne 
vyznania. Prejavili sa aj nesmelí žiaci, ktorí dali zahrať anonymne. Snáď 
naberú odvahu nabudúce. V priebehu tejto relácie sa rozdávali malé červené 
srdiečka ako symbol lásky a porozumenia.
Týmito aktivitami ožila celá škola, ale nemali by sme zabudnúť, že 
obdarovať tých, ktorých máme radi, môžeme nielen na sviatok sv. Valentína, 
ale každý deň v roku.

Mgr. Mária Gavenčiaková

Valentínska kvapka krvi
od drevárovod drevárov
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Sme dvaja obyčajní chalani Milan a 
Matej. Navštevujeme Strednú odbornú 
školu strojnícku v Kysuckom Novom 
Meste. Viac ako teoretické vyučovanie nás 
však baví práca na odbornom výcviku, kde 
sa venujeme hlavne sústruženiu.  Podľa 
slov nášho majstra vynikáme medzi 
ostatnými šikovnosťou, a preto nás vybral 
na krajské kolo súťaže ZENIT 2010.  
Zúčastnili sa jej najlepší sústružníci 
Žilinského kraja. 

Súťaž sa konala 9. decembra 2010 na 
Spojenej škole Červenej armády v Martine. 
Stretli sa tu súťažiaci z Martina, Dolného 
Kubína, Čadce a Kysuckého Nového 
Mesta.  Začali sme teoretickou časťou v 
podobe testu. Na vypracovanie otázok sme 

mali jednu hodinu. Ďalším 
bodom súťaže bolo vypraco-
vať pracovný postup na výro-
bu vopred určenej súčiastky.  
Po vypracovaní týchto dvoch 
častí sme sa presunuli na 
sústružnícke pracovisko, kde 
sme museli preukázať svoje 
praktické zručnosti. Od orga-
nizátorov sme dostali pomôc-
ky a materiál a ihneď po oboz-
námení sa s bezpečnostnými 
predpismi sme mohli začať 
pracovať na pridelenom stroji. Na výrobu 
súčiastky bol stanovený časový limit tri 
hodiny. Úlohu sme splnili v predstihu – za 
dve hodiny. Potom sme čakali na 
vyhodnotenie. Komisia premeriavala 
jednotlivé súčiastky a podľa presnosti 
opracovania  prideľovala body.

Skončili sme síce až na piatom a 
siedmom mieste, ale získali sme cenné 
poznatky a skúsenosti a spoznali nových 
mladých ľudí, ktorí majú podobné záujmy 
ako my. Veríme, že o rok sa nám podarí 
získať lepšie umiestnenie.

Matej Baričiak a Milan Sejna, III.C

Mladí z SOŠ strojníckej  
Kysucké Nové Mesto

Mladí  na súťaži
  ZENIT 2010

strojári

Žiacka školská rada, ako ju definovať?  Naša žiacka 
školská rada je tím ľudí, tím „bláznov“, vždy aktívnych a 
akčných v každom smere, vždy ochotných pomôcť. Ak by mi 
niekto povedal „si blázon“, neodporovala by som. Ako chápeme 
my naše poslanie  v ŽŠR? 

Poslaním žiackej školskej rady je motivovať 
spolužiakov a inovovať život na škole, aby náš život v školskom 
prostredí nebol len o práci a učení, ale aby bol o zábave a 
spríjemnení spoločných chvíľ. Naša žiacka rada, v takomto 
zložení ako je dnes, vznikla oveľa skôr, no jej aktívne 
fungovanie sa začalo vtedy, keď sme sa spolu s Luciou Bukovou zúčastnili 
na školení žiackych školských rád v Terchovej, kde boli členovia rád z 
celého Liptova.Týmto školením sa „prelomili ľady“aj v našich riekach a 
rozhodli sme sa niečo zmeniť. Spolu s našou bývalou pani koordinátorkou 
Mgr. Simonou Tekeľovou sme naplánovali našu prvú spoločenskú akciu a 
to „Karneval“. Naučili sme sa veľa o tímovej práci a takisto sme si 
uvedomili, že „ak človek chce, všetko sa dá“. V rámci spolupráce s Radou 
mládeže Žilinského kraja sa jeden z našich lídrov zúčastnil národného 
týždňa v Poitiers(FR). Pod vedením členov žiackej rady sa na našej škole 
uskutočnili šachové a florbalové turnaje. Víťazi školských turnajov nás 
reprezentovali veľmi dobre aj v mimoškolskom šachovom turnaji na 
Elektrotechnickej škole, kde obsadili prvé miesto a taktiež víťazky 

florbalového turnaja, ktoré obsadili druhé miesto.

V rámci spolupráce so školou z Českej republiky, sme pripravili 
celodenný program pre českých študentov.
Nový školský rok 2010/2011 priniesol nové plány, výzvy, ale aj nové tváre. 
Na prvom zasadnutí bol prednesený nápad:“Tematické piatky“, tak prečo 
ho nezrealizovať? Základnou myšlienkou „Tematických piatkov“ bola 
myšlienka zjednotenia sa. V priebehu mesiacov september, október až 
november sme pracovali na Olympiáde žiackych školských rád Žilinského 
kraja.

Počas tejto olympiády sme mnohí dostali úplne iný pohľad na 
život v škole a veľa sme sa popri tom naučili.

Ako aj po iné roky v našej škole dňa 6. decembra chodil Mikuláš, 

ktorého sprievod (čertov a anjela) tvorili členovia školskej rady.
V najbližšej dobe by sme chceli zorganizovať karneval, tak ako 

minulý rok. Učitelia sa môžu tešiť na Deň učiteľov. Žiakov potešili 
„Valentínske pozdravy“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Možno žiacke školské rady na Slovensku nemajú také postavenie ako inde 
vo svete, ale sú na veľmi dobrej ceste. Poznanie žiackej školskej rady z vás 
urobí znalca, ktorý dokáže oceniť výsledok práce ľudí podieľajúcej sa na 
jej činnosti.

Mladí z Gymnázia Liptovský Hrádok

NAŠA ŽŠRNAŠA ŽŠR
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Mladí z Obchodnej akadémie  

v Liptovskom Mikuláši

Mesiac  február bol pre členov ŽŠR pri 
Obchodnej akadémii v Liptovskom 
Mikuláši mimoriadne zaujímavý. 4.2. sa 
výbor ŽŠR zúčastnil zasadnutia NR SR v 
Bratislave, ktorú im zorganizoval predseda 
ŽSK a poslanec NR p. Juraj Blanár ako 
odmenu za 3. miesto v Olympiáde ŽSR, 
ktorá sa uskutočnila ešte minulý rok. 
Maľované dvere, ktorými žiaci OA 
bodovali v olympiáde, doteraz krášlia 
triedy tejto školy. 

Návšteva slov. parlamentu 
zanechal v členoch ŽŠR 
hlboký zážitok. Zúčastnili sa 
prehliadky budovy NR, 
rokovacej miestnosti parla-
mentného výboru, kde si 
vyskúšali poslanecké kreslá, 
zažili atmosféru rokovania parlamentu a na 
záver v poslaneckom klube diskutovali s p. 
poslancom Blanárom. Janka Gajdošová a 
Dominika Ratulovská boli hlavnými 
diskutujúcimi a so svojimi názormi a 
postrehmi prekvapili aj samotného p. 
poslanca. Vedeli diskutovať nielen o 
politickej situácii na Slovensku, ale aj o 
problémoch v školstve.
Tieto dve dievčatá – hlavy ŽŠR – patrili aj 
medzi hlavných organizátorov Bálu 
stredoškolákov v Liptovskom Mikuláši, 
ktorý sa uskutočnil 5.2.2011. Spoluorga-
nizátormi tohto bálu bola aj ŽŠR pri 
Hotelovej akadémii v Liptovskom Miku-

láši. Bol to 1. ročník stredoškoského bálu, 
ale vydaril sa na výbornú. Všetci prítomní 
hostia, či už primátor mesta LM, riaditelia 
OA a HA, zástupca RM ŽSK boli s 
organizáciou a samotným priebehom veľmi 
spokojní. Dokázalo sa, že pri správnej 
organizácii sa dosiahne, že aj stredoškoská 
mládež sa vie na úrovni zabaviť. Dlhé 
spoločenské šaty dievčat, obleky mláden-
cov, rytmus valčíka boli toho dôkazom. 
Bolo by dobre, keby táto aktivita mladých 
ľudí združených v ŽŠR pri OA LM ešte 
dlho vydržala, tým by bolo zabezpečené, že 
aj žiaci tejto školy môžu popri vyučovaní 
zažiť veľa veselého a zaujímavého.

žijeme...žijeme...

Keďže som žiačkou posledného 4. ročníka 
študijného odboru masér, chcela by som 
priblížiť čitateľom nášho školského časopisu 
a budúcim študentom našej školy, čo tento 
odbor zahŕňa, predstaviť históriu a filozofiu 
masáže, jednotlivé úlohy v masérskej 
činnosti. 
  

Kam siaha história masáží?
Masáž tela sa dá považovať za jeden z 
najstarších spôsobov terapie. Predpokladá sa, 
že vznikla pri reflexnom trení bolestivých 
miest na tele, neskôr sa používala na 
zmiernenie únavy. Najstaršie zmienky o 
masáži sa našli v Egypte na Erbesovom 
papyruse z obdobia asi 5000 p. n. l., ale prví, 
ktorí popísali liečivé účinky masáže, boli 
Číňania okolo roku 3000 p. n. l. Vo 
východných kultúrach bola masáž tela 
praktizovaná od dávnych čias a je súčasťou 
ich životného štýlu dodnes.  „Kniha vnútornej 
medicíny Žltého Cisára“ z roku 2700 p. n. l. 
odporúčala dychové cvičenia, masírovanie 
kože a svalov a cvičenie nohami a chodidlami 
pri paralýze, horúčke a triaškach. V Indii bola 
masáž súčasťou osobnej dennej hygieny 
obyčajných ľudí. Masáž bola hlavnou 
metódou liečby bolesti gréckymi lekármi. 
Hipokrates učil, že lekári majú byť vzdelaní v 
mnohých odboroch, ale najmä v umení trenia, 
lebo trenie spevní kĺb, ktorý je príliš voľný a 
uvoľní ten, ktorý je príliš tuhý. 

 Aké boli „NAŠE“  začiatky?
V pamäti sa vynárajú spomienky na 
naše začiatky… Nesmelí, prekvapení, 
zaskočení z nových spolužiakov, 
učiteľov a hlavne predmetov… 
Latinčina,  somatolgóia, anatómia nám 
dali všetkým riadne zabrať, ale vďaka 
trpezlivosti našich učiteľov sme to 
zvládli. V druhom ročníku všetko 
začalo byť pre nás zaujímavejšie, 
preberali sme  rôzne druhy masáží, 
ktoré nám naše pani profesorky vždy 
dôkladne vysvetlili. Vzájomné skúšanie 
masáží na hodinách bolo najobľúbenejšie – 
spájali sme  učenie s relaxom. Tretí ročník bol 
zlomový, začala prax.
 

Spomíname na prax…
Prvý deň na pracovisku bol plný emocií a 
strachu z neznámeho. Šťastie a zodpovednosť 
sa miešali s obavami. Pamätám si na 
spolužiaka, ktorý bol po svojej prvej masáži 
celý červený a rozklepaný, ale zároveň 
nadšený. Tie isté pocity som zdieľala aj ja. 
Deň praxe sa pravidelne začína o 7.00 a končí 
12.45. Sme rozdelení do troch skupín, ktoré sú 
rozmiestnené na troch rehabilitačných 
pracoviskách: Kúpeľno- rehabilitačný ústav 
Slovenskej republiky, Poliklinika Liptovský 
Mikuláš, Relax centrum. Po príchode na dané 
pracovisko sa podľa pracovného plánu 

rozdelíme na oddelenia masáží hydro-, termo, 
balneoterapie. Pri konkrétnej masáži pacienta 
každý z nás prezentuje nielen svoje odborné 
vedomosti v praxi, ale aj samého seba.                                                                                                                 
Momentálne sme štvrtáci, praxujeme už 
druhý rok, ale neustále sa máme čo učiť. 
Určite za všetkých spolužiakov môžem 
povedať, že prax nám dala veľa. Mali sme 
možnosť stretnúť sa s naozaj rôznymi druhmi 
pacientov, ochorení, ale taktiež nás prax 
pripravila na výkon budúceho povolania. 
Najzaujímavejšia bola naša mesačná prax. 
Keďže sme boli na pracovisku každý deň, 
kontakt s pacientmi bol ešte intenzívnejší. A 
najkrajší zážitok z praxe? Keď pacient po 7-
dňovej rehabiltácii prišiel poďakovať za 
perfekne odvedenú prácu. Spokojnosť 
pacienta – to je pre maséra najkrajší pocit. 

Zuzana Bestvínová, IV. M 

Mladí zo Strednej zdravotníckej školy  
v Liptovskom Mikuláši

Jeden deň s masérom 
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Mladí zo Strednej zdravotníckej školy  

M.T.Schererovej v Ružomberku

Všetko to začalo tým, že nám naša škola 
zariadila exkurziu v Hospici sv. Alžbety v 
Ľubici neďaleko Kežmarku. Dovtedy sme 
presne netušili, čo takéto zariadenia 
vykonávajú a nemali sme skúsenosti s 
umierajúcimi ľuďmi, ktorým tunajší 
personál poskytuje tú najlepšiu možnú 
starostlivosť. Toto miesto nás zaujalo 
natoľko, že nezostalo iba pri prázdnych 
sľuboch, že sa sem niekedy vrátime ako 
dobrovoľníci a skutočne sme prišli 
vypomáhať.
Urobili sme niečo, čo je pre našu vekovú 
skupinu nezvyčajné – obetovali sme voľný 
čas počas našich prázdnin. Aspoň na pár dní 
sme zabudli na svoje „problémy“ a 
venovali  sme svoju pozornosť a 
starostlivosť tým, ktorí to potrebujú viac 

ako my a nadobudnutými 
schopnosťami a vedomosťami 
sme uľahčovali prácu personálu, 
ktorým je toto namáhavé, ale 
vďačné povolanie každodenným 
chlebíkom. 
Naše nadšenie sa vystupňovalo, 
keď sa nám naskytla príležitosť 
pracovať v Hospici počas našej 
odbornej  mesačnej  praxe 
koncom mája a začiatkom júla 

2010 po dobu dvoch týždňov. V tomto čase 
postihla východ Slovenska aj zničujúca 
potopa, pri ktorej sme sa aktívne zapájali do 
evakuácie občanov Ľubice a aj samotného 
Hospicu sv. Alžbety.
Naposledy sme toto zariadenie navštívili 
počas svojich jarných prázdnin, od 14. do 
17. februára tohto roku. Bol to síce iba jeden 
necelý týždeň, no v tvárach tých, ktorým 
sme pomohli bola nesmierna vďaka, ktorá 
nás uistila v tom, že to nebola naša posledná 
návšteva. 
Starostlivosť o niekoľkomesačné deti, 
mladých ľudí, ktorí sotva začali žiť, ale aj o 
babičky a deduškov po deväťdesiatke – 
ľudí, ktorých život sa neodvratne blížil ku 
koncu nás samých posilnila a zmenila náš 
život k lepšiemu  a ukázala nám, že by nám 
malo viac záležať na hodnotách, akými sú 
zdravie, milujúca a starostlivá rodina a 
dôvera v iných, ktorí sú ochotní pomáhať 
všetkým bez rozdielu. Veď nie nadarmo 
naše maturitné oznámenie nesie posolstvo:

Hospic sv. Alžbety a naši študenti

„Ideme uhládzať postele láskavou dlaňou,
Utíšiť dieťa plačúce za mamou,

Potešiť starenku s vráskami na tvári,
Ochladiť súcitom ranu čo páli.

Aby ten, ktorého život ku koncu sa chýli,
Nebol opustený v poslednej chvíli.“

Robert Rybanský, Simona Staroňová, Natália Štrbková
a ostatní žiaci SŽŠ M. T. Schererovej v Ružomberku

Mladí z Gymnázia sv. Andreja  
v Ružomberku

V rámci európskeho projektu „Keď 
učenie (sa) prináša radosť“ absolvovalo 40 
študentov Gymnázia sv. Andreja v 
Ružomberku v dňoch 7. – 20. 12. 2010 
vzdelávanie a absolvovanie testovania na 
získanie medzinárodne platného a 
uznávaného certifikátu ECDL. V rámci 
vzdelávania absolvovali študenti GSA 
štyri moduly – WORD, EXCEL, POWER 
POINT, ACCESS.

Tento certifikát dokladuje úroveň 
počítačovej gramotnosti študentov, 
jednoznačne určuje stupeň znalosti a 
zručností pre kľúčové kompetencie PC a 
náročných počítačových aplikácií. Pre 
študentov GSA je to ďalší významný krok 
pre uplatnenie sa na európskom trhu práce 
a vzdelávania.

Na Gymnáziu sv. Andreja (GSA) v Ružomberku sa v sobotu 27. 11. 2010 súťažilo, 
športovalo a recitovalo. To všetko v rámci Farských dní 2010. Pre deti rôznych vekových 
kategórií boli pripravené súťaže a tvorivé dielne, študenti, absolventi a učitelia 
absolvovali 12. ročníka halového futbalového turnaja Andrej cup 2010 a recitátori zo 
Žilinského kraja súťažili na 18. roč. Krajského kola recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u 
Boha... Víťazi postupujú do celoslovenského kola, ktoré bude 5. februára 2010 v 
Ružomberku na GSA.

Farské dni 2010 vyvrcholili na prvú adventnú nedeľu slávnostnou akadémiou 
študentov GSA vo farskom kostole.

Európsky certifikát

ECDL

Pripravila Z. Lesáková

FARSKÉ DNI V RUŽOMBERKUFARSKÉ DNI V RUŽOMBERKU
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Mladí z CVČ Maják

Novoročné stretnutie u pána primátora

Centrum voľného času „Maják“ Námestovo pripravilo 
pre žiakov základných a stredných škôl  v Námestove 13. januára 
2011 nezvyčajné novoročné stretnutie na mestskom úrade so 
zaujímavým programom.

V slávnostnom príhovore pán  primátor Ing. Ján  Kadera 
oboznámil prítomných so systémom fungovania  samosprávy, s 
úspechmi, ktoré sa dosiahli, ale aj projektami, ktoré sú vytýčené vo 
volebnom programe, a ako zabezpečiť finančný balík na ich 
zrealizovanie. Hlavnou myšlienkou celého stretnutia bolo vytvoriť 
priestor  pre vzájomnú výmenu skúseností, zvýšenie záujmu  
mladých ľudí  o veci verejné,  sebareprezentáciu a vzájomnú  

komunikáciu, nakoľko na stretnutí boli aj zástupcovia zo 
žiackych  školských  rád. Vo viac ako hodinovej časti otázok a 
odpovedí zazneli témy dotýkajúce sa oblasti parkovania, 
kamerového systému, kruhového objazdu, postavenia 
plavárne, klziska, petície za vybudovanie športového ihriska 
pre adrenalínové športy, odchyt psov,  vytvorenie mestského 
študentského parlamentu. Padli aj otázky na telo - čo priniesla 
práca pre pána primátora v dobrom aj zlom, aké má koníčky, 
obľúbené jedlo, či sa bal prísť s polročným vysvedčením 
domov.

Vyvrcholením celého novoročného stretnutia bolo 
vyžrebovanie jedného študenta/tky, ktorý spolu s pánom 
primátorom strávi jeden pracovný deň na mestskom úrade. 
Šťastnou výherkyňou sa stala študentka zo Spojenej 
súkromnej školy Slanická Osada Kudjáková Zuzana. 
Na záver každému dobré padlo malé pohostenie a žiaci a 
študenti odchádzali s dobrým pocitom, že sa ich názory a 
požiadavky berú vážne, rešpektujú a spoločne budú hľadať 
spôsoby, ako ich uplatniť v praxi. 

Ďakujeme pánu primátorovi za skvelé prijatie a 
pevne veríme, že sa z novoročného stretnutia stane každoročná 
tradícia.

Novoročné stretnutie u pána primátora

Mesto Trstená, v spolupráci s  
Centrom voľného času, zorganizovalo v 
poradí už II. ročník futbalového turnaja o 
"POHÁR PRIMÁTORA MESTA".

V sobotu 29.januára sa v telocvični  
Gymnázia Martina Hattalu stretli družstvá: 
FK SLOVAN ŽABOKREKY, TJ SOKOL 
LIESEK, ŠK  TVRDOŠÍN,  FK SLOVAN 
TRSTENÁ, ORAWA JABLONKA. Turnaj 
otvorili - primátor mesta Trstená Ing. Jozef 
Ďubjak, Ing. Zdenka Abrahamová - 
riaditeľka CVČ a Mgr. Ľ Rehák, ktorý podal 
organizačno-technické  informácie.

Mladí z CVČ Trstená

Po vyžrebovaní zápasov nastalo 
skutočné nasadenie, hrači zbierali skóre , 
pričom sily boli pomerne vyrovnané. 
Konečný verdikt rozhodcov hodnotiacich 
úsilie hráčov udelil prvé miesto mužstvu ŠK 
TVRDOŠÍN.

Zároveň bol udelený "POHÁR 
RIADITEĽKY CVČ"  - Najlepší brankár 
turnaja - Filip Romaňák - FK SLOVAN 
Trstená; a Najlepší hráč turnaja - Roman 
Matonóg  -  ORAWA Jablonka.

Veľká vďaka "lídrovi" a iniciátorovi 
akcie Mgr. Ľubkovi Rehákovi, tešíme sa na 
nadchádzajúci ročník 2012.

FUTBALOVÝ TURNAJ

Deti a mladí z NODAMu

Združenie detí a mládeže NODAM malo počas adventného a vianočného 
obdobia mnoho aktivít s deťmi a mládežou. V stredisku Klin na Orave 
pripravili sestry s deťmi a animátormi vianočnú akadémiu pre širokú 
obecnú komunitu, čím umocnili sviatočné dni Vianoc. V dramatizovanom 
príbehu o narodení Krista sa uplatnili deti a mladí svojimi talentami 
formou hry, spevu, tanca a hudobným sprievodom. Tak sa zmysluplne 
využil ich voľný čas, umelecké dary a schopnosti a v neposlednom rade sa 
pozdvihla kultúrna úroveň obce.

Mgr. Eva Matlová
predseda združenia  

čo sa u nás UDIALO?
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Zlý drak začaroval Rozprávkový les, 
preto ho  treba súrne oslobodiť. Kto by to 
mohol zvládnuť lepšie ako deti? Budúci 
školáci z materskej školy v Čimhovej boli 
postavení pred túto náročnú a zodpovednú 
úlohu  v deň, kedy sa prišli zapísať do 
základnej školy. Nečakali ich tu žiadne pani 
učiteľky, ale rozprávkové bytosti, ktoré 
potrebovali  pomoc.  Ako šlo vajce na 

vandrovku, Snehulienka, Popoluška, Tri 
prasiatka i Šípková Ruženka  boli 
rozprávky, v ktorých plnili predškoláci 
rôzne zaujímavé a  zábavné úlohy. 
Nechýbalo rozprávanie, spev, tanec , 
počítanie, kreslenie, strihanie, či prekoná-
vanie prekážok. Drakovi jeho plán 
nevyšiel, pretože  začarovaný les navštívili 
deti z materskej školy,  všetky úlohy 

výborne splnili a rozprávky v ňom 
zachránili.  Keď sme sa  stretli v 
Rozprávkovom lese,  bolo  tam smutno, 
neveselo, ale keď sme sa lúčili, všetci sme si 
veselo spievali: „Už sa nám podarilo 
rozprávky zachrániť, vílam aj  trpaslíkom 
bude sa v nich dobre žiť.“                                                                                                                                                                          

Za dobre vykonanú prácu  deti dostali 
aj malé  odmeny v podobe drobností, ktoré 
pre nich vyrobili   žiaci základnej školy a 
pani riaditeľka im slávnostne odovzdala  
Pamätné listy.  Na šikovných  budúcich 
prvákov sa už teraz teší ich pani učiteľka. 

Mgr. M. Dreveňáková

Deti a mladí zo ZŠ a MŠ Čimhová

Rozprávkový les v škole

Deti a mladí zo Súkromnej ZUŠ  
Prokofievova ul., Bratislava, pobočka iŽ lina

Naša umelecká škola otvorila svoju 
náruč už ôsmy školský rok všetkým deťom 
od 5 rokov, ktoré baví hudba, tanec či 
výtvarná tvorba. A nielen im. Stále ju má 
otvorenú pre mládež a v tomto roku ju 
otvorila aj dospelým. Prioritou našej 
súkromnej ZUŠ stále ostáva ukázať 
všetkým záujemcom cestu k umeniu. 
Tanečný, hudobný a výtvarný odbor našej 
školy žiakom tiež otvárajú nové dvere 
poznania a vedú ich k spoločenskému a 
umeleckému vzdelaniu. 

Žiaci Súkromnej ZUŠ, Prokofievova 
ul., Bratislava, vo svojej žilinskej pobočke 
majú za sebou tento školský rok už kus 
práce. Tanečný odbor stihol v novembri 
2010 opäť úspešne usporiadať už 2.ročník 
amatérskej tanečnej súťaže s medziná-
rodnou účasťou Move on! Dance cup Žilina 

2010, ako aj krásne reprezentovať školu na 
iných súťažiach a podujatiach. Hudobný 
odbor usporiadal pre svojich priaznivcov v 
decembri 2010 tri vianočné koncerty a 
výtvarný odbor okrem svojej pravidelnej 
polročnej výstavy sa ku koncu roku 2010 
popasoval s výrobou vianočných pohľadníc 
i stromčeka.

A čo nás v 2. polroku ešte čaká? Bude to 
opäť množstvo najrôznejších akcií, podu-
jatí nielen našej školy, prehliadok či súťaží. 
Ale predovšetkým na našich žiakov čakajú 
milí a ústretoví učitelia, ktorí svoju prácu 
vykonávajú s radosťou a ktorých tešia i tie 
najmenšie pokroky žiakov. Veď každý žiak 
je osobnosť, ktorú formuje množstvo osôb 
či životných situácií. A my sme radi, že 
môžeme byť s dôverou pri tom.

Správičky z umeleckej školičky

Mladí z Obchodnej akadémie  
Veľká okružná, iŽ lina

26.januára ráno som prišiel do školy ako každý iný deň, ale tento bol 
niečím iný. Rozhodol som sa dobrovoľne darovať krv. V našej škole sa na 
pol dňa „udomácnila“ odberová jednotka z Národnej transfúznej stanice v 
Žiline.

Najprv mi dali vypísať dotazník, ktorý som svedomito a pravdivo 
vyplnil. Na odber nás čakala väčšina tých, ktorí sa odhodlali po prvýkrát. 
Nevedeli sme, čo nás v miestnosti s kreslami čaká. Keď som vstúpil dnu, 
sestrička mi z palca vzala vzorku krvi na testovanie. Priznám sa, že v tej 
chvíli som sa začal trochu báť. No test dopadol dobre a prešiel som k pani 
doktorke, ktorá skontrolovala môj dotazník a odmerala mi tlak. Potom som 
sa už posadil do kresla. Ešte stále som pociťoval strach, ale keď mi sestrička 
vpichla ihlu do žily, uvoľnil som sa a strach sa vytratil. Odber netrval vari 
ani 5 minút a po ňom som sa cítil trochu slabý, ale pocit, že moja krv 
niekomu pomôže zachrániť zdravie či dokonca život, je na nezaplatenie.

Som rozhodnutý, že pokiaľ mi to môj zdravotný stav dovolí, budem 
ďalej pravidelne darovávať krv. Teší ma, že naša škola sa každoročne 

zapája do týchto akcií, nemusím teda kvôli tomu ísť do 

Fakultnej nemocnice v našom meste, ale stačí mi prísť 
do školy. Tohtoročnej Valentínskej kvapky sa zúčastnilo 
okrem mňa 43 dievčat a chlapcov  z tried 3. a 4. ročníka 
našej školy.
                                                                Jozef Mažgút, IV. B

NETRADIČNÝ DEŇ
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Mladí z SOŠ podnikania
Sasinkova 45, 010 01  Žilina

Dňa 3. februára 2011 si žiaci Strednej odbornej školy 
podnikania, Sasinkova 45, Žilina v odboroch zameraných na 
obchod už tradične zmerali sily v školskom kole súťaže 
praktických zručností. Súťaže sa zúčastnilo spolu 11 žiakov z  

1.až 4. ročníka. Hlavnou témou súťaže boli nové trendy v balení a 
ponuke tovaru.

Žiaci mali ako prvé za úlohu  zhotoviť netradičné balenie 
fľaše. Druhou úlohou bolo urobiť výstavku tovaru určeného pre 
športovcov podľa vlastného výberu. V tretej úlohe žiaci predviedli 
odborný predaj vystaveného tovaru formou prezentácie tovaru z 
pozície obchodného zástupcu firmy. 

V konečnom hodnotení sa na popredných miestach umiestnili 
žiačky:

1. miesto – Petra Slyšková
2. miesto – Dominika Šimáková
3. miesto – Zuzana Gschwandtnerová

Víťazky z 1. a 2. miesta školského kola súťaže sa 
dňa 10. marca 2011 zúčastnia celoslovenského 
kola súťaže v darčekovom balení s medzi-

národnou účasťou v Bratislave. 

Ing. Helena Kmeťová, zást. pre praktické vyučovanie,
SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina

UKÁ Ž, ČO VIEŠ–- 2011UKÁ Ž, ČO VIEŠ–- 2011

Dňa 16. decembra 2010 sme sa so žiakmi 6. 
tried ZŠ Martinská ul. Žilina Vlčince pod 
vedením p. učiteľky Gunišovej zúčastnili 
kultúrno-spoločenského podujatia v Pastorač-
nom centre pri Kostole v Žiline na Vlčincoch. 
Okrem prezretia výstavy literárnych a výtvar-
ných prác žiakov sme mali možnosť započúvať 
sa do rozprávania ľudovej speváčky pani Eleny 
Záhradníkovej s podtitulom Vianoce môjho 
detstva. Zaujímavé rozprávanie bolo doplnené 

aj jej  prekrásnym spevom a hrou na gajdách 
pána Roberta Bielika. Deti boli pozornými 
poslucháčmi, pretože rozprávanie o vianoč-
ných zvykoch, v ich rodinách už neraz 
zabudnutých, bolo veľmi zaujímavé – na 
niektorej tvári vyčarilo úsmev, na inej údiv, 
prekvapenie až smiech.  Žiaci mali možnosť 
poprezerať si rôzne druhy ľudových remesiel, 
ľudové umelecké kováčstvo, tkanie kobercov, 
čipkovanie, pečenie oblátok, maľovanie hline-
ných hrnčekov. Napokon boli spolutvorcami 
tohto stretnutia aj sami ako účastníci kultúr-
neho programu – predstavili sa dramatizáciou 
sociálnej balady P.O. Hviezdoslava Zuzanka 
Hraškovie.

Na hodinách literárnej výchovy sme si 
rozprávanie p. Záhradníkovej o vianočných 
zvykoch na Kysuciach, odkiaľ táto ľudová 
speváčka pochádza, obohatili o rozprávanie o 
zvykoch obyvateľov Čičmian - a to nie 
náhodou. Čičmany sú tento školský rok v našej 
zvýšenej pozornosti. Prečo? Pretože sme sa 
zaradili k úspešným predkladateľom projektov 
spoločnosti Orange, grantového programu 
Školy pre budúcnosť. Vyhral aj náš projekt s 
názvom „Poznávame kultúrne dedičstvo nášho 
národa“, a tak účasť na návšteve spomínaného 
kultúrno-spoločenského stretnutia na Vlčin-
coch bolo pre jeho realizáciu veľkým 

prínosom. Boli sme nielen pozoro-
vateľmi, priamymi účastníkmi, ale 
aj tvorcami niekoľkých ľudových 
remesiel.

Kováčske remeslo sme si 
vyskúšali na kovadline a s pomo-
cou žiakov Stredného odborného 
učilišťa z Kysuckého Nového 
Mesta sme si vytvorili oceľové 
podkovičky pre šťastie. A nielen to 

– výsledkom našej práce je aj ručne 
tkaný koberec, ktorý sme si priniesli do školy. 
Ľudová umelkyňa, ktorá toto remeslo predvá-
dzala, bola našou trpezlivou „učiteľkou“ pri 
zvládaní tejto ručnej práce. Mali o ňu záujem 
nielen dievčatá, ale aj chlapci. Malé šikovnice 
ako Barborka Kačenová, Pavlínka Turzová a 
Filip Gabrielli si s touto náročnou úlohou hravo 
poradili.

V získaní zručností sme pokračovali pri 
výrobe vianočných oblátok s pomocou 
železných klieští. Ľudová umelkyňa, ktorá nás 
do ich výroby zasvätila, nás ich naučila aj 
zrolovať do trubičiek pomocou drevenej 
paličky - mňam, veľmi nám chutili, zjedli sme 
ich ešte pred Vianocami.

Ďalším zastavením v prechádzke pomedzi 
ľudové remeslá bolo paličkovanie. Najskôr 
sme si  poprezerali hotové výrobky, ale keď 
ľudová umelkyňa začala zaúčať do 
paličkovania našu spolužiačku Barborku, 
pozerali sme s otvorenými ústami. No, klobúk 
dole pred týmto druhom umenia!

Napokon sme si mali všetci možnosť 
vymaľovať hlinený hrnček. Vybrali sme si 
čičmianske motívy, ktoré sú nám už z 
prezentácií, týkajúcich sa tejto malebnej 
dedinky, blízke. Mali sme na vlastnej koži 
možnosť zistiť, že je to umenie ako každé iné a 

že jeho výsledok závisí od šikovnosti jeho 
tvorcu.

Presvedčili sme sa, že ľudové remeslo je 
krásne, ale oveľa krajší je pocit, keď sme si 
vytvorili niečo sami.  Aj keď to nie sú diela 
dokonalé, sú naše a my sme na ne pyšní – no 
veď – kto by nebol?

Napokon sme zvládli aj komunikačnú 
úlohu, ktorú máme naplánovanú pri plnení 
nášho projektu skoro vždy. Vytvorili sme 
interview. Tentoraz sme si zobrali na mušku 
ľudovú umelkyňu Elenu Záhradníkovú. Z jej 
rozprávania sme sa dozvedeli, že jej najmilšími 
piesňami sú piesne jej rodiska – Kysúc. Keď 
bola mladá, vyhrala televíznu spevácku súťaž 
Zlatá kamera, ktorá je obdobou dnešnej Super 
Star. Spieva od svojich troch rokov a to aj pre 
rozhlas, v súčasnosti hlavne pre rádio Regina – 
niekedy so súborom Rozsutec či Stavbár. Hráva 
aj s pánom Bielikom, ktorý ju sprevádza na 
gajdách.  S pani Záhradníkovou sme sa 
dohodli, že ju pozveme do našej školy a 
uskutočníme  koncert ľudovej hudby a spevu  
pre žiakov našej školy.

Zážitkov z tohto dňa máme neúre-
kom, a tak sme sa chceli s Vami o ne podeliť.

Žiaci 6. C triedy ZŠ Martinská 
a pani učiteľka Gunišová

Mladí zo ZŠ Martinská ul., Žilina

ŠKOLA BUDÚ CNOSTI
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Začiatkom januára sa po Žiline začali 
objavovať plagáty s nápisom „Stoj, lebo 
mamička…“. Keď sa človek pozrel bližšie, 
zbadal aj podnadpis „Don Bosco Show 
2011“. Mladí z DOMKY v spolupráci so 
saleziánmi zrejme opäť vymýšľajú niečo 
nové, niečo pútavé.
Nedokončený nápis zaujme asi každého. 
Začneme premýšľať, čo sa za tromi bodkami 
skrýva. Niekomu môže napadnúť názov 
filmu alebo rôzne slovné spojenia, ale určite 
si nebudeme istí, čo autori chceli zatajiť, a tak 
sa rozhodneme prísť aj tento rok na oslavu 
dona Bosca, ktorá sa už tradične nesie pod 
názvom Don Bosco Show 2011.
Pri vstupe do kinosály Domu odborov v 
Žiline nás vítajú sympatickí mladí ľudia 

núkajúc nám vlajočky. Po 
úspešnom nájdení si miesta, 
už aj tak v plnej sále, 

novín sa 
rozhodnú zavolať don Boscovi, aby im 
poradil tip na hviezdu, ktorou by opäť 
prerazili do sveta. Don Bosco im prisľubuje 

pozrieme 
na to, čo sme pred chvíľou 
dostali a stále držíme v ruke. 
Štyri písmená alebo dve slová 
nám postupne dopĺňajú taju-
plné heslo, ktoré okrem iného 
visí na stene hneď vedľa 
opony: „Stoj, lebo mamička je 

tu!“ Snahu pochopiť význam tejto vety 
prerušuje zhasnutie svetiel v sále a … Začína 
sa predstavenie.
Prelínanie dvoch dejových línií, sprevádzané 
videoprojekciami a scénkami zo všetkých 
častí saleziánskeho diela v Žiline, ukazuje 

krízu uhorkovej sezóny vo vydavateľstve 
saleziánskych novín a konflikt v rodine 
medzi synom Jankom, ktorý chce ísť na 
oslavu dona Bosca a jeho rodinou, ktorá ho 
posiela na nákup. Dejové línie prepája 
zvláštna pani v podobe tety alebo žobráčky.
Bezradní žurnalisti zo saleziánskych 

Uplynulý víkend sa pretekári 
Figure Skating Clubu Žilina zúčastnili na 
súťaži Slovenského pohára v Ružomberku 
pod názvom Zlatá korčuľka – Veľká cena 
Ružomberka. Mali sme obsadenie v 5-tich 
kategóriach a to hviezdičky, kde sa naše 
reprezentantky popasovali v konkurencii 
14-tich pretekárov. Najvyššie z nich, a to 
úplne na samom vrchole sa prvým miestom 
pýšila Rebecca Kavecká. Taktiež peknou 
jazdou si Milka Kollárová vykorčuľovala 
5. miesto. V kategórii staršie nádeje sme 
mali 2 zástupkyne, a to Dominiku Cíbovú, 
ktorá hodnotnou jazdou s kvalitnými pi-
ruetami obsadila 13. miesto a tým si potvr-
dila aj nomináciu na majstrovstvá Sloven-
skej republiky. Pekným prejavom sa pred-

stavila aj Anička Kollárová, 

ktorá nakoniec skončila na 24. mieste. 
Jediný chlapec z našej výpravy si vybojoval 
striebornú medailu a to Patrik Cíba, ktorý 
má veľké predpoklady na úspešnú športovú 
kariéru. Zároveň bude taktiež jeden z 
nominovaných na majstrovstvá SR.
Nasledovalo predvedenie najskúsenejšej 
pretekárky v kategórii juniorky – Janky 
Ružbarskej, ktorá sa v tejto sezóne 
predstavila po viacerých zraneniach po 
prvýkrát a nesklamala. Zabojovala a v 
silnej konkurencii obsadila 5. miesto.

Súťaž ukončili mladšie nádejky, 
kde sme mali tiež želiezko v ohni – Biancu 
Srbeckú, ktorá svojím prejavom teší 
rozhodcov a jej jazdu s malým pochybením 
ohodnotili spomedzi 30.tich pretekárok na 
6. miesto. Bianca doteraz bola víťazkou 

súťaží v rámci bodovania Slovenského 
pohára, čo jej dáva i vstupenku na blížiace 
sa M SR v Košiciach, a to 12.-13.3.2011. 
Svoje miesto si vybojovala počas súťažnej 
sezóny Klárka Krajčiová, ktorej želáme 
skoré uzdravenie a veľa šťastia všetkým na 
vrcholnej súťaži krasokorčuliarskej sezóny. 
Zároveň chceme informovať všetkých 
nadšencov krasokorčuľovania, že v dňoch 
19. - 20. 3. 2011 sa bude v Žiline konať 3. 
ročník Žilinskej piruetky, tentokrát  ako 
súťaž započítaná do Slovenského pohára, 
takže premiéra pre FSC Žilina. Všetci sú 
srdečne vítaní pre povzbudenie športovcov 
tohto podujatia.

Všetkým pretekárom želáme veľa 
zdaru v ich snahe.

Figure Skating Club Žilina so zlatom i striebrom z Ružomberka

Deti a mladí z Figure Skating Club Žilina

DonBoscoShow 2011

účasť Panny Márie na tlačovej konferencii. 
Začínajú sa veľkolepé prípravy.
Zvláštna pani je nositeľkou myšlienok a v 
pravých chvíľach počas celého predstave-nia 
ich vyjadruje tak, aby sa dotkli diváka, aby 
pochopil, že nie všetky veci sú skutočne 
dôležité a na tie naozaj dôležité často zabúda. 
Aby dokázal spájať problémy s ich riešením, 

ktoré vyjadruje sen dona Bosca o lodi a dvoch 
pilieroch s eucharistiou a Pannou Máriou, a 
aby odchádzal z predstavenia nie len s 
úsmevom na tvári, ale aj s radosťou v srdci.
Predstavenie vrcholí príchodom Panny 
Márie, ktorá však, ako sa ukáže, bola už 
prítomná počas celého deja v podobe tety 
alebo žobráčky a jej slovami smerujúcimi 
pozornosť k Božiemu Synovi.
Po odznení posledných viet scenára si všetci 
účinkujúci a zapojení (mladí ľudia z 
DOMKY – strediska Žilina, saleziáni, 
saleziánski spolupracovníci, rodičia a iní), 
ktorých počet presahoval číslo 80, zhlboka 
vydýchli a nastala radosť z dobre vykonanej 
práce, z peknej oslavy zakladateľa saleziánov 
don Bosca.
Veľká vďaka patrí tiež sponzorom a všetkým 
ľuďom, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom 
podporili.
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Mladí zo Žiackeho parlamentu  
Základná škola Hájik, iŽ lina

Jar nám síce už veľmi nástojčivo klope na 
dvere, ale spomienky na to, ako sme 
prežívali v našej škole zimné obdobie, sú 
stále celkom živé.

Tradíciou u nás je každoročná Mikulášska pošta, 
ktorú pripravuje Žiacky parlament. Tak tomu bolo aj 
teraz, naši spolužiaci sa navzájom mohli obdarovať 
malými sladkými darčekmi a naprázdno neobišli ani 
niektorí naši učitelia . Mikuláš spolu so svojimi 
pomocníkmi anjelikmi a čertami zabávali osadenstvo 
našej školy po celý deň, kedy prebiehala táto milá akcia.

Pokračovaním predvianočnej atmosféry bolo o 
pár dní neskôr vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu  
vianočnú triedu. Decká si, samozrejme, ak chceli, 
zdobili svoju triedu rôznymi vianočnými motívmi, 
priniesli si stromček a mohli si ozdoby tiež vlastnoručne 
vyrobiť. No a v určený deň si triedy prezreli poslanci 
parlamentu a obodovali ich. Víťazom sa stala 5.A 
trieda, ktorá to s výzdobou myslela naozaj vážne a 
zapojila do práce aj pani učiteľku výtvarnej výchovy. 
Výsledný efekt však naozaj stál za to. A sladká torta ako 
odmena tiež...

Vyvrcholením predvianočného obdobia bola 
vianočná akadémia, ktorú pre svojich rodičov, učiteľov 
i spolužiakov pripravili naši piataci. Spolu vytvorili 

zaujímavý program, v ktorom nechýbalo divadelné predstavenie, piesne, 
tanec, koledy, vinše. Diváci, ktorí si našli čas a prišli sa pozrieť, akadémiu 
odmenili úsmevmi a potleskom.

Po dňoch vianočného voľna a oddychu od školských povinností sme 
zase otvorili brány našej školy.  Bolo to už náročnejšie obdobie, pretože 
našich žiakov čakalo obdobie písomiek a skúšania, polročnej klasifikácie. 
Ale to naši žiaci prekonali s úsmevmi na tvárach a s ľahkosťou im vlastnou a 
opäť nastali bežné dni. No a opäť prišiel čas na akcie nášho parlamentu.

Keďže sviatok zamilovaných pripadol na deň prázdnin v Žilinskom 
kraji, akciu súvisiacu so sv. Valentínom sme zorganizovali v predstihu. Bola 
to Valentínska pošta. Opäť mali naši žiaci možnosť vyjadriť niečo pekné 
niekomu, na kom im záleží. Poslanci poštu roztriedili a odovzdali adresátom. 
Odovzdávali nielen pozdravy, ale aj sladkosti, čokoládky, malé darčeky.

No a nadišiel čas prípravy ďalšej akcie, ktorá sa nazýva Anketa o naj... 
učiteľa. Poslanci na základe anketových lístkov (kde žiaci jednotlivých tried 
bodujú učiteľov v rôznych kategóriách) určia poradie učiteľov v kategórii - 
najsympatickejší učiteľ, najmúdrejší učiteľ, najvtipnejší učiteľ, 
najobľúbenejší učiteľ, najobľúbenejší predmet 1. a 2. stupňa. Výsledky tejto 
ankety s odovzdaním diplomov pre najúspešnejších učiteľov predseda 
parlamentu slávnostne vyhlási na Dni učiteľov našej školy, čo je tak trochu 
ocenením zo strany našich žiakov. Mnohí už totiž pochopili, že učiteľ nie je 
nepriateľ, ale partner, ktorý iba sprevádza cestou vedomostí a poznatkov.
 Mgr. Oľga Labajová

  

Keby mi bol niekto pred pol rokom 
povedal, že pôjdem na Bali, že uvidím veci, 
ktoré ani neviem, že existujú, že budem dva 
mesiace bez tečúcej vody alebo, že budem 
jediná Európanka v okolí, neverila by som 
mu ani slovo.
A predsa sa to stalo. Toto všetko a ešte viac 
mi priniesla rozvojová stáž v Indonézii.
V AIESEC už pôsobím 4 roky a stáž bola 
akýmsi zavŕšením celej mojej činnosti v 
ňom. Indonéziu som si vybrala preto, lebo 
sama by som sa tam asi nikdy nedostala, ale 
s AIESEC  som mala zabezpečenú pomoc 
na jednej aj druhej strane.
Moje prvé dni v Indonézii boli plné 
šokujúcich skúseností. Úplne iné prostre-

die, všade samá zeleň, plno ľudí na uliciach 
bez chodníkov a bez upravených ciest. 
Malé vozíky - rikše - po okrajoch domov, 
ktoré, ako som neskôr zistila, slúžili ako 
pojazdné stravovacie zariadenia, veľmi 
veľa motocyklov a žiadna MHD.
Náplňou mojej stáže bolo vypracovanie 
projektu na rozvinutie malej dediny pri 
meste Bandung (asi 200km východne od 
Jakarty) na ostrove Java. Ako som zistila 
hneď na začiatku, Indonézania sú veľmi 
milí ľudia, ochotní vždy pomôcť, poradiť a 
spraviť všetko pre to, aby ste sa cítili čo 
najlepšie. K spokojnosti im stačí veľmi 
málo a dali by vám toho veľa.
V dedine Tanjung sme bývali v malom 

domčeku asi dvadsiati. 15 študentov z 
Indonézie a 5 zahraničných stážistov. Bola 
som jediná Európanka. Je to zaujímavé, aký 
maličký sa cíti človek v krajine medzi 200 
miliónmi ľudí, kde sa hovorí 470-timi 
jazykmi.
Táto rozvojová stáž mi priniesla veľmi 
veľa. Spoznala som ázijskú kultúru, ktorá je 
100% iná ako tá európska. Naučila som sa 
jesť čínskymi paličkami a videla asi 100 
druhov ovocia, ktoré na slovenskom trhu 
nenájdete. Local committee v Indonézii sa 
o mňa výborne postaral. Vďaka nim som sa 
dostala do viacerých kútov Javy, pochopila 
som ich zvyky a praktizovala moju 
indonézštinu. Ďakujem AIESEC za túto 
úžasnú skúsenosť a odporúčam ju úplne 
všetkým.

Lucia Janečková

Indonézia a Ja



/1. CP/, Kristínou Novotnou, 
Tatianou Šustekovou a Simonou 
Lániovou /4. PED/ návštevu v 
občianskom združení Brieždenie, s 
cieľom potešiť deti aj ich matky, 
priniesť do ich domovov lásku, 
šťastie a pekné spomienky.

K našim študentkám a inici-
atíve sa pridali aj žiaci 9. ročníka 
Základnej školy Ul. Jahodnícka s 
Mgr. Jurisovou, triednou učiteľkou.

Dievčatá pripravili pre deti zaujímavé 
súťaže a  veľa zábavy. Zatancovali im 

moderný tanec, ktorý striedali 
úlohy riešené deťmi - skákanie v 
igelitovom vreci, hod loptou do 
vreca. Aerobik prerušil ďalšie 
riešenie úloh. Posledná disci-
plína  bola  spoločná úloha pre 
rodičov a deti. Túto pripravila 
Ing. Haštová  pre matky, ktoré 
riešili úlohy zo Školy rodinných 
financií a dievčatá DOPRAVKY 
sa postarali o deti – riešili 
hádanky, doplňovačky, kreslené 
úlohy. Všetci sa usilovali  do-
siahnuť čo najviac bodov. 
Nevzdávali sa a s odhodlaním 

V závere kalendárneho roka 2010 sa 
študentky Strednej odbornej školy 
dopravnej v Martine - Priekope pod 
vedením Ing. Haštovej, pedagóga SOŠD v 
Martine – Priekope, rozhodli spríjemniť 
deťom aj ich rodičom sviatok Mikuláša v 
malebnej turčianskej dedinke Kláštor pod 
Znievom.

Ing. Haštová spolupracuje s občian-
skym združením už druhý rok, no tento rok 
pripravila so študentkami Slávkou Chobo-
tovou /3.C/ Zuzanou Vráblikovou /I. PED/ 
Luciou Koreňovou a Jankou Morgošovou 

zo života mladých
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Mladí zo Spojenej školy v Turanoch 

Podporiť kvalitné odborné vzdelávanie, 
prispieť k európskej konkurencieschop-
nosti absolventov, dopomôcť k ich 
uplatneniu   na trhu práce je snaha každej 
dobrej školy. V dnešnom svete mladí ľudia 
používajú technológie, keď sa zabávajú, 
keď spolu komunikujú a od školy 
očakávajú, že ich budú používať, aj keď sa 
vzdelávajú. Je nanajvýš aktuálne dostať 
technológie viac do rúk učiteľov a pomôcť 
im tak lepšie pripravovať svojich žiakov na 
život v 21. storočí. V Spojenej škole v 
Turanoch významne na tomto procese 
participuje pilotný projekt:

 Škola 21. storočia. Škola sa 
uchádza priazeň nových 
žiakov do 2,3-trojročných 
učebných či 4-ročných študijných odborov 
s maturitou v tradičných drevárskych 
odboroch, v odbore Pracovník marketingu 
so zameraním na cestovný ruch, aj v novom 
príťažlivom odbore pre ozdravný spôsob 

rozvoja vidieka: Agropodnikanie, 
jazdectvo a chov koní. Tri novozriadené 
multime-diálne učebne z projektu  sa 
plne využívajú na implementáciu 
školského vzdelávacieho programu.  
Moderné vzdelávanie s podporou IKT 
cez e-learningový  portál získava 
význam a svoj ich priaznivcov.  
Vyučovanie sa stáva zaujímavejším. 
Žiaci viac využívajú informačný kanál 

výučbový materiál na prehĺbenie odbor-
ných znalostí a zručnosti. Prioritou je, že 
škola  má pripraviť žiakov na život a nie o 
život. Úlohou učiteľov nie je iba žiakov 
vzdelávať, ale ich aj motivovať a pestovať u 
nich pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, 
poznávaniu, objavovaniu. Súbežne  škola 
zakúpila aj množstvo didaktických pro-
striedkov, ktoré súvisia s hlavnými aktivi-
tami projektu. Tie stimulujú aktívny a 
bádateľský prístup žiakov. Inovácia a 
modernizácia školských didaktických 
pomôcok je v súlade s novým školským  
vzdelávacím  programom a súčasnými 
trendami v modernom vzdelávaní.

Mgr. Roháčeková Jarmila
manažér publicity

Učme pre život
a naučme viac...

bojovali o čo najlepší výsledok.
Spoločné stretnutie umocnila „ sladká 

úloha“. Mamičky s deťmi  mali čo 
najkrajšie vyzdobiť perníkové srdiečka. 
Srdiečka boli nielen krásne, ale aj dobré.  
Na záver zaznela koleda Tichá noc v podaní 
všetkých zúčastnených a víťazné družstvá 
boli obdarované . Nikto neodišiel bez ceny. 
Najdôležitejšie boli aj tak zážitky.

Študentky SOŠD odovzdali deťom 
oblečenie a hračky z akcie uskutočnenej v 
SOŠD v Martine – Priekope pre OZ 
Brieždenie, dievčatá ZŠ obdarovali deti 
balíkom plyšových hračiek a malými  
prekvapeniami.  Veríme, že takéto 
podujatia sa stanú perspektívne periodi-
citnými.

Mladí z SOŠ dopravnej, Martin - Priekopa

Š tudenti deťom
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Predmetová komisia spoločensko-vedných pred-
metov v Spojenej škole v Martine pripravila pre 
svojich žiakov zaujímavú súťaž – školské kolo v hre 
Jenga (čítaj dženga). Na poldennom podujatí sa 
zúčastnili trojčlenné družstvá zo štrnástich tried 
zastupujúcich prvý, druhý a tretí ročník. Hralo sa 
vyraďovacím spôsobom, keď žiak, ktorému stavba v 
podobe veže spadla, bol so svojím družstvom zo 
súťaže vyradený. Takzvaným pavúkovým systémom 
sa do finále dostali triedy 1. P, 2. B a 1. A a v drama-
tickom finále, v ktorom kypel adrenalín v telách, sa z 
víťazstva tešilo trio z 1. P triedy (škola podnikania) v 
zložení: Dominika Tóthová, Andrea Šimonidesová a 
Dominika Laškodiová, pred 2. B (Patrik Zeliska, 
Marek Selko a Filip Orechovský) a 1. A triedou (Juraj 
Jariabka, Patrik Mrenka a Rastislav Greksák).

Jenga je hra, ktorá údajne pochádza zo Severnej 
Ameriky a hrávali ju pôvodní obyvatelia kontinentu – 
indiáni. Ide o hru, ktorá sa u nás iba udomácňuje a 
ktorá podporuje šikovnosť, zručnosť a dôvtip. Z 
drevených tehličiek sa postaví veža a každý z hráčov 
vyťahuje z jej tela tehličku, zoslabuje jej štruktúru a 
kladie ju na vrchol. Komu sa veža zrúti, ten vypadáva z 
hry. Komisia v zložení Emília Lamošová, Vilma 
Považanová a Eva Baková zorganizovali túto súťaž na 
škole už po tretíkrát.

V Spojenej škole v Martine (bývalé 
strojárske učilište) sa uskutočnilo 
krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve 
a elektronike. Do regionálneho finále 
zo školských kôl postúpili zástupcovia 
stredných škôl z Námestova, 
Tvrdošína, Liptovského Hrádku, 
Kysuckého Nového Mesta, Čadce, 
Ružomberka a troch turčianskych – 
Spojenej školy v Martine, Strednej 
odbornej školy dopravnej v Priekope a 
Strednej priemyselnej školy v 
Martine.
Zo škôl z turčianskeho regiónu sa na 
súťaži zúčastnili dvojčlenné chlap-
čenské družstvá zo Strednej odbornej 
školy dopravnej v Priekope, Strednej 
priemyselnej školy v Martine a 
Spojenej školy v Martine. Súťažili 
dvojčlenné chlapčenské družstvá v 
dvoch kategóriách. V elektronike v 
kategórii A súťažili študenti zo stred-
ných priemyselných škôl s praxou, v 
kategórii B študenti stredných odbor-
ných škôl s odborným výcvikom. V 

„béčku“ sa najlepšie darilo zástupcom 
zo Spojenej školy v Martine. Lukáš 
Dobiš (IV. C) zvíťazil a druhé miesto 
obsadil jeho spolužiak z ročníka 
Radoslav Hrivnák (IV. B).V strojár-
stve (odbor zámočník) skončil Patrik 
Turček (Spojená škola Martin) na 
slušnom 4. mieste, v odbore nastavo-
vač si prvenstvo v družstvách vybojo-
vali chlapci zo Spojenej školy v 
Martine Marek Vaňko, ktorý zvíťazil 
aj v jednotlivcoch, a Patrik Vojtko, 
ktorý skončil v jednotlivcoch tretí.

 
- pet -

Mladí zo Spojenej školy v Martine

Jenga dvíhala adrenalín ZENIT PRE STROJÁROV Z MARTINA

Február sa v domkárskom kalendári 
niesol v znamení Regionálneho stret-
nutia mladých lídrov. Prvý febru-
árový víkend, počas ktorého sa stretli  
mladí lídri zo saleziánskych stredísk  
stredného Slovenska, sa venoval 
vzdelávaniu, rozvíjaniu ich schopnos-
tí a formovaniu osobnosti. Hlavnou 
témou stretnutia bolo Sprevádzanie 
animátora stretka.

Stretko, ako kľúčová aktivita Domky pri 
výchove mladých, sa stalo najskloňo-
vanejším slovom víkendu. Program 
stretnutia vytvárali 4 hlavné bloky, ktoré 
prebiehali pod vedením zamestnancov 
ústredia organizácie, doplnené o 
duchovné aktivity a rozhovory. 

Prvý blok  bol venovaný nástrojom, ktoré 
upevňujú vzťah animátora k jeho stretku. O 
raste animátora - od bodu MÁM stretko  k 
bodu SPREVÁDZAM stretko, hovoril druhý 
blok.

Tretia časť predstavila pohľad dona Bosca, 
patróna Domky a zakladateľa saleziánov.

Vo štvrtom bloku sa členovia strediskových 
rád spoločne zamýšľali nad tým, ako 
konkrétne aplikovať novonadobudnuté 
poznatky na ich stredisko.

Priestor na zdieľanie skúseností, nástroje na 
riešenie problému, upozornenia na dôležité 

skutočnosti, aj to poskytovalo neformálne 
stretnutie mladým lídrom.

„Stretnutie ma veľmi „nakoplo" a dalo mi  
ohromnú chuť urobiť niečo pre stredisko. 
Spolu s ďalšou animátorkou už  máme 
naplánovaných niekoľko stretnutí s 
animátormi, či už so skupinou čo sa bude 
venovať  písaniu projektov alebo s tými, 
ktorí budú mať na starosti školenia nových 
itinerárov. Chceme predstaviť animátorom 
všetko, o čom sme hovorili," hovorí jedna z 
účastníčok.

Podujatie prebiehalo pod záštitou projektu 
„Systematickým manažmentom a koučo-
vaním k budovaniu zdravej a harmoni-
zovanej pracovnej sily,“ ktorý realizuje 
Domka – Združenie saleziánskej mládeže v 
období od novembra 2010 do októbra 2012 
vďaka podpore Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
(www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk)

Zuzana Schaleková

Mladí z DOMKY

Animátor stretka v centre
pozornosti mladých lídrov o
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Šťastie, zdravie, pokoj svätý...
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Zamrznuté prsty na nohách, ...zachrípnuté 
hrdlo, ...igelitka plná mandarínok a 
sladkostí... toto sú pocity, ktoré  dôverne 
pozná okrem mňa aj ďalších vyše 25 000 
detí a mladých na Slovensku. Každý rok  
počas Vianoc   kráčame od dverí k dverám v 
rámci verejnej zbierky, ktorú organizuje 
eRko – Dobrá novina.
Čím ťa môže Dobrá novina zaujať? 
Napríklad oživením koledníckej tradície, 
keďže celá zbierka sa nesie v duchu 
ohlasovania narodenia Ježiška, vinšovačiek 
, kolied... Starí rodičia si takto zaspomínajú 
na dávne zvyky a my, mladí, sa zoznámime 
s tradičnými vianočnými obyčajmi. Pri 
Dobrej novine nejde len o nejakú tradíciu.  
Spomínate si na zmrznuté prsty, o ktorých 

som písala na začiatku? Tie podstupujeme 
pre krásny cieľ: pomôcť ľuďom v Afrike. 
Prostredníctvom tejto zbierky podpo-
rujeme projekty hlavne na východe Afriky, 
najmä v Keni, Sudáne, Ugande, Etiópii. 
Pomáhame tak hlavne deťom, ale aj 
znevýhodneným dospelým, dávame 
im šancu na lepší život. Vzdelanie, 
prístup k pitnej vode, zdravotná 
starostlivosť, podpora postihnutých , 
HIV pozitívnych  detí, pomoc ženám 
v ťažkej situácii... základné a drobné 
veci, ktoré pre týchto ľudí veľa 
znamenajú.
Možno pre to ,  že  pr inášame 
požehnanie do rodín. Snáď zavážilo 
aj to, že počas Vianoc sú ľudia 

srdečnejší a štedrejší. A možno pre niečo 
úplne iné ľudia v mnohých farnostiach 
Slovenska každý rok otvárajú svoje dvere a 
srdcia koledníkom Dobrej Noviny.
Zaujala ťa Dobrá Novina? Tak neváhaj a 
pozri si viac na www.dobranovina.sk. 

Šťastie, zdravie, pokoj svätý... - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Deti a mladí z eRka

Viete, že Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar , ktorá je najstaršou   a 

najväčšou  dobrovoľníckou mimovládnou 

organizáciou pre podporu detí žijúcich v 

detských domovoch, opäť pripravuje zbierku 1 

deň úsmevu? Tá tohtoročná sa bude konať v 

dňoch 16. – 20. mája t.r. po celom Slovensku a 

finančný výťažok z nej poputuje  na rozvojové 

projekty pre deti z detských domovov, 

náhradným rodinám a rodinám v kríze. 

Minulý rok vďaka tejto zbierke 

„úsmeváci“ vyzbierali 42 520 eur. 

Peniaze zbierajú dobrovoľníci orga-

nizácie spolu so študentami zo stredných 

škôl, ale v minulosti ju už podporili aj 

niektoré známe osobnosti, napríklad 

známa televízna moderátorka Katarína 

Brychtová, ktorá o nej povedala: „ S 

ľuďmi v Úsmeve ako dar spolupracujem 

už niekoľko rokov a vidím, že im ide o 

dobrú vec. Obdivujem ľudí, ktorí si 

zoberú dieťa do náhradnej starostlivosti, 

pretože je to veľká odvaha a riziko, ale 

na druhej strane úžasný pocit, keď sa to 

podarí.“ Jedinečné poslanie organizácie 

Úsmev ako dar  spočíva v tom, že už 

dvadsať rokov spája rozdelených 

súrodencov, vracia deti z detských 

domovov do rodín a zároveň sceľuje 

rodiny, ktoré sa ocitli v problémoch , čím  

pomáha pri budovaní lepšieho sveta. 

Vďaka nej a jej odborníkom i aktivistom 

už našli svoje šťastie stovky ľudí, 

mnohým odchovancom z detských 

domovov pomáha aj pri štúdiu. 

Zapojením sa do zbierky 1 deň úsmevu 

sa môžete stať súčasťou tejto veľkej 

úsmeváckej rodiny a pomôcť dobrej 

veci. 
Ak máte chuť pridať sa k dobro-

voľníkom Úsmevu, kontaktujte  jednu z 

pobočiek Úsmevu ako dar v Dolnom 

Kubíne, tel.: 043/ 586 2348. Adresa: 

Odbojárov 1962, Dolný Kubín. Viac 

informácií nájdete aj na webe: 

www.usmev.sk

Hľadáme dobrovoľníkov!Mladí z Ú smev ako darMladí z Ú smev ako darMladí z Ú smev ako dar
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2%

Čím dnes naplníme srdce

našich detí a mladých ľudí,

tým oni zajtra naplnia svet ...

ĎAKUJEMEPotrebné tlačivá a postup získate na www.rmzk.sk alebo cez mail rmzk@rmzk.sk.

Školenia,
semináre, 
kurzy 

Verejná 
zbierka

Vopred Vám ďakujeme za dôveru a sľubujeme, že 
ju „premeníme“ na dobro, ktorým deti a mladí zajtra 

naplnia svet.

Rada mládeže Žilinského kraja sa aj tento rok uchádza o 
Vaše 2%, ktoré použijeme na rozvoj detí a mladých.

Medzinárodná
spolupráca

Prieskumy, 
publikácie 

Krajský mládežnícky
časopis Ryža 

Bambiriáda

Stretnutia, 
konferencie 

a ďalšie...
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Dvaja slovenskí fanúšikovia po hokeji: 
- Paľo, nemôžem zaspať. 
- Tonko, počítaj slovenské góly!

Do obchodu príde nahnevaná blondína a 
kričí. 
- Včera som si u vás kúpila štyri tužkové 
baterky. Vymeňte mi ich. 
- Prečo? Nie sú dobré? 
- Nie sú. Vôbec nepíšu...

Predám čokoľvek, komukoľvek, 
akokoľvek. 
Volajte kedykoľvek, kamkoľvek. 
Zn.: Ktokoľvek.

- Konečne mi už vytrhli chorý zub. 
- A už ťa nebolí? 
- Neviem, zostal u zubára.

Dvaja kámoši sa stretnú a jeden hovorí 
druhému: 
- Tak čo? Kam sa chystáš na dovolenku? 
- Ale ideme s rodinou do Afriky na safari. 
- Vieš čo, nechoď tam. Taký leopard - sedí 
na strome, zoskočí na teba, odhryzne ti 
ruku ani si nepípneš. 
Po dovolenke sa stretnú a ten prvý má 
protézu - drevenú ruku aj s námorníckym 
hákom a hneď hovorí: 
- Vieš čo, mal si pravdu. Leopard na mňa 
skočil a mám po ruke. Ale nevadí, na rok 
idem na Amazonku na ryby. 
- Nechoď tam, stúpiš na aligátora, ten sa 
vymrští z vody a odhryzne ti nohu prv, 
než sa spamätáš. 
Po ďalšej dovolenke sa stretnú a ten prvý 
teda miesto ruky hák, miesto nohy 
drevená protéza, a už z dialky kričí na 
druhého: 
- Mal si pravdu - aligátor, ale nič to, už 
mám zaplatenú dovolenku v Himalájach. 
- Ty už ma počúvaj, taký orol skalný, 
spustí sa strmhlav z výšky na teba, 
vyklobne ti oko ani nemrkneš. 
Samozrejme po dovolenke sa stretnú - na 
oku páska, oko sklenené: 
- Tak čo, zasa som mal pravdu? Orol 
skalný? 
- Ale nie. Vieš leziem hore po tej skale, 
pozerám, či nejaký ten orol neletí, a v tom 
mi padol do oka kamienok. No a ja v tom 
háku ešte nemám taký cit ...

- Jožko, čo si kúpil babičke 
pod stromček? 
- Futbalovú loptu. 
- Futbalovú loptu? Veď 
babička nehrá futbal. 
- Práve preto. Ona mi kúpila 
knižky.

Policajt sa pýta tuláka: 
- Kde bývate? 
- Nikde - odpovedá tulák. 
- A vy? - obráti sa policajt 
na druhého. 
- Tiež nikde, my sme 
susedia.

Čo urobí blondínka, ak si chce dať 
jahodový lekvár? 
Olúpe si buchtu.

Sedí maniak pred počítačom a zrazu ho 
trhne: 
- Sakra, veď ja som už na tom internete 
zavislý! 
Chvíľu rozmýšľa, otvorí si nové okno s 
browserom a hovorí: 
- Hmm... niekde tu na to musí niečo byť.

- Čo to znamená, keď 
nejaký politik hovorí, že 
sme všetci na jednej lodi? 
- Nuž, chce robiť kapitána 
a my máme veslovať.

- Boli ste už na štrbskom 
plese? 
- Nie, moja manželka 
nerada tancuje.

- Pán doktor, pán doktor 
podarila sa operácia? 
- Nehovorte mi pán doktor, 
ja som svätý Peter!

Idú dvaja policajti po ulici a vidia na zemi 
spadnutý obušok. Jeden sa pýta druhého:
- Nie je to náhodou tvoj obušok?
On mu na to:
- Nie, ja som svoj stratil.

- Pán doktor, mám sklerózu.
- A od kedy sa vám to prejavuje?
- A čo od kedy?

Príde sedemdesiattri ročná učiteľka 
matematiky do triedy vyučovať a zisťuje, 
že v nej sedí len jeden žiak. Pýta sa ho:
- A kde je zvyšok?
A žiak odpovedá:
- Neviem, ale ja som školník a toto je 
kotolňa!

Počas operácie sa pýta jeden z lekárov:
- Dokedy budeme ešte operovať, pán 
profesor? Veď z toho pacienta už skoro 
nič nezostalo...
- Operovať? Tak my nepitveme?

Deväť z desiatich zubných lekárov
odporúča čistenie zubov.



Uzávierka ďalšieho čísla je 29.4.2011
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