


Sme svedkami ako v živote stále niečo končí, na druhej

strane stále niečo začína. Pre žiakov končí školský rok,

začínajú prázdniny. Pre mnohých dospelých aspoň na

niekoľko dní sa zastavia pracovné povinnosti, námahy

a začnú dovolenky.

V živote našej farnosti v týchto dňoch platí, ,,niečo končí,

niečo začína“ nielen v súvislosti s koncom školského roka

a začiatkom prázdnin, dovoleniek.

Nedá mi nespomenúť tri skutočnosti, ktoré sú v tieto dni

silné v mojom srdci.

Pred pár dňami náš donedávna diakon, Mirko Klobučník

zo Streženíc, ukončil teologické štúdium, bol vysvätený

za kňaza, slávil prímičnú svätú omšu, potom v ten istý

deň slávnostnú sv. omšu v Púchove. Boli to iste pre nás a

zvlášť pre neho nezabudnuteľné chvíle. A ako som

spomenul v Streženiciach pre túto filiálku i historická

chvíľa, veď je prvý kňaz z tejto obce. I pre neho skončili

štúdiá a začalo niečo nové - cesta kňazstva, ku ktorej mu

vyprosujem a verím, že mnohí so mnou veľa Božej

pomoci a ochrany Panny Márie.

Druhou skutočnosťou je preloženie pána kaplána Petra

Mariaka. Keď som sa pýtal kompetentných, či by

nemohol ešte ostať v našej farnosti, dostal som

odpoveď: ,,Kde je kaplán tri roky, meníme ich."

Preto i touto cestou chcem sa mu poďakovať za všetky

jeho obety a bolo ich veľmi veľa, ktoré konal tak pre

CZŠ, ako i celú farnosť.

Rovnako mu prajem, a iste prajeme všetci veľa Božej

pomoci a ochrany Panny Márie na novom pôsobisku.

Treťou skutočnosťou je vzácne výročie kňazskej

vysviacky pána dekana vdp. Štefana Račeka, bývajúceho

a stále pomáhajúceho v našej farnosti, ktorý na sviatok

sv. Petra a Pavla oslávi už 65 rokov kňazstva. I jemu

ďakujem za všetky jeho veľké obety a tiež prajem spolu

s vami veľa Božích milostí a pomoci Panny Márie.

Iste je viac toho, čo je v týchto dňoch v mojom srdci,

najmä to, čo sa asi nedá dať na papier, o čo snáď len

prosím v modlitbách a vás vyzývam k modlitbe, a najmä

rodičov prosím o vernosť a vytrvalosť, napriek mnohým

skúškam.

A predsa je tu niečo ešte, čo je možné písať, a to je

výzva či prosba k chlapcom ale i rodinám. Nechceli by

ste zatúžiť aj vy po kňazskom povolaní? Nechceli by ste

v rodine vychovať a obetovať svojho syna pre kňazské

povolanie.

Nech náš novokňaz či kňazi, ktorých spomínam v mojom

príhovore sú pre vás povzbudením. Biskup Jozef Hlouch

pred 40 rokmi na kňazskej vysviacke v Bratislave

povedal i tieto silné slová: ,,Kňazi sú potrební v každej

dobe. Aby človeku odpustili hriechy, aby mu stavali rebrík

k nebesiam a budovali mosty človeka k človeku. Drahí

rodičia túžte mať staviteľa v rodine, mladí priatelia túžte

sa stať staviteľmi a budovateľmi toho, čo je tak dôležité,

čo je tak nádherné, čo je Božie."

Mons. Mgr. Michal Keblušek

farár



Ako sa Vám páčilo v Púchove?

Keď som sa pred troma rokmi dozvedel, že ma otec

biskup posiela do Púchova, mal som isté obavy – totiž

tento kraj som vôbec nepoznal. Naviac – vo farnosti

Žilina – Solinky, som bol už ako doma. A teraz všetko

zanechať. Pamätám sa, že cestou autom hrali piesne

ako: Sám s nohami na stole..., Nevieš byť sám. Dokonca

ani zmrzlina v Bytči mi nechutila.

Privítanie v Púchove však bolo veľmi milé – prvý ma

privítal pán Mons. Michal Keblúšek a druhý pán Emil

Hákač. Obaja s úsmevom na tvári v povzbudení, že sú tu

dobrí ľudia. Sú tu vynikajúci, priateľskí, pohostinní

a obetaví ľudia.

Hlboké priateľstvá som uzavrel so žiakmi i učiteľmi

v škole, s miništrantmi, dospelými, ale i starými, chorými

a trpiacimi. Našiel som kresťanov a vôbec milých ľudí

zamestnaných na pošte, v obchodoch, bankách, na

úrade – jednoducho všade. Budete mi chýbať.

Tešíte sa na nové pôsobisko?

Opäť po troch rokoch som zvedavý, plný očakávania.

Nové tváre, nové priestory, nové radosti, nové

problémy,... Avšak – všetko môžem s Tým, ktorý mi dáva

silu.

Na myseľ mi prichádza Abrahám, Lót, Mojžiš i sám Ježiš,

ktorí vstali a išli, kde ich pán potreboval. Podobne pri

vzkriesení Lazára, jeho sestra, keď sa dopočula, že ju

Ježiš volá: ,, Vstala a išla k nemu.“ I mýtnik Matúš, keď

sedel za lavicou, kde vyberal peniaze a Ježiš ho zavolal,

aby ho nasledoval: ,, Matúš vstal a išiel.“ Teda nesmiem

špekulovať, príliš premýšľať, ale musím vstať a ísť.

Čo by ste odporučili žiakom do ďalšieho

štúdia a života?

Najskôr sa chcem žiakom poďakovať za spoločenstvo,

ktoré sme spolu tvorili. Boli ste dobrí žiaci. Chcem vám

tiež poďakovať, že ste ma vedeli rozosmiať, dať mi chuť

do života, boli ste naladení optimisticky, čo malo na mňa

nesmierny vplyv.

Štúdium sa snažte brať aj ako pozitívum do vášho života,

nie iba ako nutnosť. To, čo ste získali na Cirkevnej škole

sv. Margity – nielen intelektuálnu, ale i duchovnú

formáciu, vieru v Boha, slušné spoločenské správanie

"pretavte" do praktického života.

Máte nejakú obľúbenú modlitbu?

Môžeš Boha opustiť,

ale nemôžeš zabrániť,

aby ŤA hľadal.

Môžeš Boha nenávidieť,

ale nemôžeš zabrániť,

aby Ťa mal rád.

Môžeš sa rozhodnúť proti

Kristovi, ale on sa na Golgote

rozhodol pre Teba.

Môžeš sa vyhýbať jeho slovu

a jeho Cirkvi,

ale jeho slovo a Cirkev ťa

napriek tomu stále hľadajú.

Môžeš si sám hľadať cesty,

ale nemôžeš zabrániť,

aby ťa Boh neviedol.

Môžeš Boha zapierať, preklínať,

ale nemôžeš zabrániť, aby Boh nebol.

Bl. Ján Pavol II.

Váš kaplán, Peter Mariak



Dňa 31.5.2011, deň pred MDD, aj otec biskup Tomáš

Galis oceňoval deti základných škôl. Zo Žilinskej diecézy

bolo ocenených 11 žiakov a medzi nimi bola aj naša

žiačka Klárka Dašková. Klárka je žiačkou 8. ročníka. Pri

oceňovaní nechýbala naša pani riaditeľka Ľubica

Mišíková, pani učiteľka triedna Veronika Pobežalová a jej

spolužiaci.

Oceňovanie začalo slávnostnou svätou omšou

v Žilinskom chráme, ktorú celebroval otec biskup Tomáš.

Po svätej omši dostali ocenení žiaci diplomy

a spomienkové darčeky.

Pri tejto slávnosti nechýbala pani riaditeľka Diecézneho

školského úradu, Mgr. Ing. Miriam Janegová, ktorá sa ku

prítomným prihovorila a nakoniec všetkých ocenených

pozvala na slávnostný obed. Tento sa niesol v rodinnej

atmosfére, žiaci sa predstavovali, triedni učitelia

zhodnotili, za čo boli títo žiaci oceňovaní.

Klárke prajeme ešte veľa darov Ducha svätého pri ďalšej

školskej činnosti a aj do ďalšieho života.

Pani učiteľka Veronika Pobežalová

„A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde

o svoju odmenu (Mt 10, 42)“.

Vzhľadom na to, že z našej školy odchádza Mgr. Monika Mináriková, ktorá bola zástupkyňou riaditeľa školy od novembra

tohto školského roku a zároveň vykonávala prácu špeciálneho pedagóga od roku 2009, týmito slovami z Biblie by som jej

chcela vyjadriť svoje poďakovanie za všetku prácu pre dobro žiakov a učiteľov školy, ako aj pánovi kaplánovi Mgr. Petrovi

Mariakovi, ktorý vykonával duchovnú službu v škole a vyučoval rímskokatolícke náboženstvo od roku 2009 a odchádza

na nové pôsobisko do Vrútok. Obom vyprosujem veľa Božieho požehnania a darov Ducha Svätého.

Touto cestou zároveň vyjadrujem aj srdečné poďakovanie všetkým známym i neznámym dobrodincom, ktorí prispeli

dvoma percentami z daní na školu a z ktorých je financované aj toto číslo časopisu Margitka.

PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD., (sestra Alexandra)

riaditeľka školy



Také je stručné zhodnotenie jedného celkom obyčajného,

ale zároveň výnimočného chlapca. Veď si možno poviete

– veď čo, takých tu okolo nás behá... ja si však myslím,

že práve tento si zaslúži našu pozornosť. Je žiakom 3. A

našej školy. Zaujíma sa o všetko – od literatúry cez tanec

až po šport.

Prečo som ho chcela predstaviť takýmto spôsobom, sú

jeho posledné dosiahnuté úspechy. Prednedávnom

obsadil 1. miesto v krajskom kole súťaže ,,A slovo bolo

u Boha“ a následne 2. miesto v celoslovenskom kole.

V posledných dňoch uspel v Bzinciach pod Javorinou na

recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde sa stal

víťazom vo svojej kategórii a bude nás reprezentovať na

celoslovenskom zraze v júni v Dolnom Kubíne. Vlani

v súťaži Hviezdoslavov Kubín obsadil v krajskom kole

2. miesto a v súťaži ,, A slovo bolo u Boha“ v krajskom

kole 1. miesto.

Okrem toho tancuje, zabáva svojou choreografiou

v rôznych programoch. Šikovnosťou vyniká samozrejme

aj v ostatných predmetoch. Našu pozornosť si zaslúži aj

preto, že je síce malý, ale veľmi milý, priateľský

a láskavý.

A ešte to najdôležitejšie – volá sa Šimonko Stanko a robí

našej škole radosť.

Pani učiteľka Janka Hrenáková

Učíme sa po anglicky,

cudzia reč sa zíde vždycky,

učíme sa angličtinu,

je dobré vedieť aj reč inú...

Takto si pospevujú detičky

predškolského veku, ktoré sa

stretávajú každú stredu v budove

našej školy a s veľkou chuťou

zdolávajú tajomstvá anglického

jazyka.

Keď zistíme, že náš jazýček

a pusinka rozprávajú inou rečou ako

po slovensky a ostatní nám

rozumejú, tak to už niečo znamená!

Anglickú reč si rozvíjame pomocou

rôznych hier a riekaniek. Tak

s chuťou do toho, drobčekovia naši!

Pani učiteľka Mária Chromeková



Vianočná akadémia sa uskutočnila 25.12.2010

v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Púchove.

Akadémiu sme začali v CZŠ sv. Margity pripravovať asi

mesiac pred vystúpením, pričom sme sa snažili, aby bol

výsledok našej práce čo najlepší. A dúfame, že konečný

výsledok našej práce sa vám páčil, a čo je najdôležitejšie,

že slúžil na česť a slávu Pána Boha.

Každý z nás mal určite trému, veď predsa ak chcete ísť

predviesť divadlo pred mnohými ľuďmi, musíte sa snažiť

zo všetkých síl, aby ste podali čo najlepší výkon.

V akadémií si zahrali žiaci z každého ročníka. Od tých

najmenších až po najstarších. Boli tam mnohé pekné

básne, tance, piesne, hry na rôzne hudobné nástroje,

rôzne scénky a to všetko na tému od zvestovania Panny

Márie až po narodenie Ježiška, kde mu ku jasliam na

záver deti doniesli svoje dary. Predstavenie trvalo asi 1,5

hodiny. Nakoniec celého predstavenia sme si ešte všetci

urobili spoločnú fotografiu.

Za prípravu celého programu vďačíme našim pani

učiteľkám: pani učiteľke Hrenákovej, pani učiteľke

Pobežalovej a pani učiteľke Chromekovej, ktoré s nami

zodpovedne trénovali. Ďakujeme vám za prípravu, za

vašu ochotu i za trpezlivosť pri nácvikoch.

Natália Svorčíková, Denisa Vavríková, 9.A



Na mieste nás čakali pani sprievodkyne, ktoré nám

všetko podrobne porozprávali. Keďže bol výklad

v poľskom jazyku, preklad veľmi dobre zabezpečili pán

sprievodca Prieložný a v druhej skupine pani učiteľka

Špačková. Myslím, že každý, kto toto miesto raz navštívi,

sám si utvorí obraz o historickej skutočnosti a hrôzach tu

prežitých ľudí, nielen Židov, ale i mnohých politických

väzňov i kňazov.

Po prehliadke nás čakalo milosťou požehnané miesto

Krakow Lagievniky. Miesto známe zjavením Pána Ježiša

Krista sestre Faustíne. Keďže nás sprevádzal aj pán

kaplán Marián Mariak, na tomto mieste sme mali svätú

omšu v krásnej slovenskej kaplnke. O živote sestry

Faustíny nám pútavo porozprávala mladá slovenská

rehoľná sestra žijúca na tomto mieste. Uctili sme si

relikviu sestry Faustíny a mali sme možnosť vstúpiť aj do

Sanktuária Božieho Milosrdenstva. Určite každý z nás

nielen prosil o milosti, ale i za ne ďakoval. Na záver dňa

sme si prezreli aj historickú časť mesta Krakov, Wawel –

miesto korunovácií poľských kráľov i trh, kde mohli všetci

minúť nejaké tie korunky určené na tento výlet.

Určite každý z nás bude spomínať na túto exkurziu, ktorá

bola nádherným zážitkom.

Pani učiteľka Daniela Stopková

Akciou, ktorú organizovala CZŠ sv. Margity s veľkou

pomocou nášho sprievodcu, pána Ing. Petra Prieložného,

bola exkurzia v Osvienčime. Zúčastnili sa na nej nielen

žiaci 7. - 9. ročníka, ale i väčšina učiteľov.

Do autobusu sme nastúpili 20. mája 2011 po 6.00 ráno.

Smer bol jasný: Osvienčim – Krakov Lagievniky – Krakow

mesto. Hoci som bola v Osvienčime už dvakrát, toto

miesto vo mne stále zanecháva hlboké dojmy, najmä keď

viem aj z histórie, čo všetko sa v tomto koncentračnom

tábore dialo.



K nezabudnuteľným akciám u nás v škole patril koncert

sestry Elišky, ktorá pôsobí v reholi Školských sestier

sv. Františka z Assisi. Spevácky sme ju mohli spoznať už

v kostole počas svätej omše, na ktorej ju sprevádzali jej

priatelia. Je z dvojčat a pochádza z Krasňan pri Žiline.

Eliška sa nám predstavila a porozprávala zaujímavé veci

zo svojho života, vážne i úsmevné. Prezradila nám, že sa

venuje najmä práci s mládežou v školách, ale aj

pastorácii mladých na UPC-čkach, v domovoch mládeže

a vo farnostiach spolu s ostatnými sestrami. Učí

náboženstvo a má na starosti obnovy pre študentov.

Sestra Eliška prišla naozaj výborne pripravená. Spolu so

sebou mala aj texty piesní, ktoré boli počas jej koncertu u

nás v škole premietané na stenu, a tak sme si mohli

zaspievať spolu s ňou. Menších potešila najmä piesňami

- ukazovačkami, zaujímavé a hlboké piesne vedeli určite

oceniť starší žiaci.

A aby sme na Elišku len tak nezabudli a stále si jej tvorbu

a ju pripomínali, máme ako zvonenie na hodinu

a prestávku práve jej piesne.

Ešte raz veľká vďaka sestra Eliška, za spoznanie nielen

tvojej tvorby, ale i priateľov.

Pani učiteľka Daniela Stopková

Na druhom rodičovskom združení sa rodičom i učiteľom

prihovorila pani riaditeľka so svojou sugestívnou

a zaujímavou prednáškou O rodine, jej postavení vo

výchove v súčastnosti.

Tretie rodičovské združenie bolo venované

Preventívnemu výchovnému systému Dona Bosca

v podaní saleziána Prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD.,

bývalého dekana Teologickej fakulty Univerzity

Komenského v Bratislave a súčasného vedúceho

Katedry sociálnej práce s deťmi a mládežou Vysokej

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Žiline.

Veríme, že sa tieto rodičovské združenia stanú pevnou

tradíciou a budú pre rodičov i učiteľov zdrojom nových

podnetov, ktoré im pomôžu nielen pri výchove detí, ale aj

pri ich formovaní osobnosti.

Pani učiteľka Daniela Stopková

V tomto školskom roku 2010/2011 sa na CZŠ sv. Margity

konali tri rodičovské združenia. To by nebolo nič

výnimočné, keby tieto združenia neboli obohatené aj

zaujímavými prednáškami.



V marci našu školu navštívil saleziánsky misionár Anton

Odrobiňák, ktorý pôsobí už päť rokov v Ekvádore.

Porozprával nám o svojom ťažkom a zároveň

dobrodružnom živote v krajine tak ďalekej a nám tak

ťažko dostupnej.

Svoje zaujímavé rozprávanie spestril prezentáciou

krajiny, mnohými nádhernými fotografiami a zaujímavými

komentármi, doplnené vlastnými historkami. Takto sme

sa mohli nielen o Ekvádore, ale aj o jeho obyvateľoch

dozvedieť viac, ako je len v školských učebniciach.

Myslíme, že všetkých zaujali najmä prinesené predmety,

ktoré sú pre nás nové, no ktoré domorodci používajú

každý deň. Oštepy, mačety, koše, ale i rôzne čelenky,

náramky, ozdoby aj na nohy, oblečenie nielen pre mužov,

ale aj ženy. A aby toho nebolo málo, predviedol nám aj

tradičný ekvádorský tanec v tradičnom odeve. Starší sa

nakoniec mohli v debate dozvedieť ešte o čosi viac a

položiť aj svoje dovtedy zamlčané otázky.

Poslanie tohto 44 – ročného misionára, jeho celoživotná

obeta, je možno výzvou aj pre niektorých našich žiakov.

,,Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil

aspoň niektorých" (1 Kor, 22).

Pani učiteľka Erika Špačková



Čo to vlastne je? Aká to je akcia a v čom spočíva? Prečo

sa volá práve „Deň rodiny?“ Možno sa pýtate. Ak chcete

poznať odpovede na tieto otázky, prečítajte si článok

ďalej...

Cieľom futbalového zápasu nebolo vyhrať. Skutočným

cieľom bolo, aby sa členovia rodiny naučili spolupráci.

Aby nehrali proti sebe a nesúperili medzi sebou. Išlo

predovšetkým o tímovú prácu, nie o to, kto vie silnejšie

kopnúť do lopty, či rýchlejšie bežať. Kto pochopil zmysel

zápasu, mohol hrať s radosťou a užiť si zábavu. Viem, že

nikto neopustil ihrisko bez priateľského podania ruky.

Ďalšími aktivitami boli súťaže v školskom areáli. Deti

spolu s rodičmi si mohli vziať kartičky, na ktorých bolo

vypísaných 6 jednotlivých stanovíšť s určitým počtom

bodov, ktoré mohli za zvládnutie súťaže získať.

Pravdaže, nikto nelenil a všetci sa pustili do

prekonávania prekážok. Strieľali do krásne

namaľovaných nehybných zvierat, učili sa trpezlivosti

a zručnosti, strieľali s vodnou pištoľou do umelohmotných

nádob, chodili na chodúľoch...

Ani na jednom stanovišti sa nestalo, žeby niekto

nezvládol danú úlohu. Všetky súťaže zvládali tak, ako

najlepšie vedeli. Samozrejme, že sa nezabudlo oceniť

tých najlepších farebnými diplomami.

Nemožno zabudnúť ani na ostatných, ktorí sa zúčastnili

týchto aktivít. Pre každého boli pripravené papierové

medaily a sladké odmeny.

Keď už mal niekto prázdny žalúdok, mohol sa ísť

občerstviť a nabiť svoje sily opäť na maximum. Deťom

neušla ponuka povoziť sa na koňoch. Na tráve na nich

čakal veľký a malý tátoš. Ako deti zbadali svojich

štvornohých kamarátov, rozbehli sa za nimi a vysadli do

sedla. Kone nezastali až do samého večera. Deti z nich

mali veľkú radosť. Ďalšími členmi „Mini zoologickej

záhrady“ boli ovečky spolu s kozičkami. Dalo sa pri nich

pristaviť a pohladkať ich po jemnej kožušinke.Deň rodiny je celoslovenské podujatie. V Púchove

prebieha táto akcia už druhý rok. Tentokrát sa konala

12.6.2011 na pešej zóne a v areáli školy. Začal sa

v katolíckom kostole a pokračoval pol hodinovou

adoráciou s vystavenou Sviatosťou oltárnou. Pri spievaní

piesní pristupovali jednotlivé rodiny k oltáru a vyberali si

papieriky s citátmi a veršami Božieho slova. Po ukončí

adorácie sa všetci zišli na pešej zóne, kde sa oficiálne

otvoril Deň rodiny. Heslom dňa bolo: „Aby deti otcov mali,

aby mali mamy.“ Už z tohto motta vyplýva, čo je úlohou

Dňa rodiny. Jeho poslaním je utvoriť a spevniť puto medzi

manželom a manželkou, bratom a sestrou... Jednoducho

s celou rodinou. Snaží sa ich spojiť pomocou rôznych

súťaží, hier a zábavy.

V školskom areáli, na futbalovom ihrisku, prebiehal tzv.

Futbal rodín. Zúčastnili sa na ňom rodiny, ktoré mali chuť

zahrať si futbal, zabaviť sa a poprípade vyhrať vzácny

pohár.



Na záver dňa sa nám predviedla folklórna skupina

Javorina v spolupráci so skupinou Muzika Harafica zo

Vsetína. Aj oni prispeli k udržaniu dobrej nálady ich

spevom a tancom.

Chcela by som sa poďakovať Občianskému združeniu

"S láskou k človeku", za výbornú akciu, v ktorej sa mohla

rodina stretnúť a byť spolu. Unavení a hladní rodičia sa

neskoro vrátia z práce a väčšinou nemajú čas byť so

svojimi deťmi. Tento deň im to určite umožnil. Viem, že k

pripravovaniu takejto akcie treba veľa nervov, ale najmä

lásky k ľudom. Moje poďakovanie patrí aj pani riaditeľke

CZŠ sv. Margity, za poskytnutie priestorov v areáli školy a

osobitnú pomoc. Tiež nesmiem zabudnúť na CVČ

Včielku, ktorá sa postarala o bohatý tanečný program,

ZUŠ za maľovanie zvierat, keď sa deti hrali na

poľovníkov a transparentu, ktorý visel nad pódiom. Mohli

ste vidieť deti s rôzne namaľovanými tvárami. Či už to bol

motýľ, princezná, spiderman alebo niečo podobné. Za

spestrenie tvárí detí vďačíme pani Maslákovej. Ďakujem

aj všetkým ostatným, ktorí nejakým spôsobom prispeli

k organizácii a k hladkému priebehu Dňa rodiny.

Všetkým vyslovujem úprimné ĎAKUJEM!

Klára Dašková, 8.A

Na pešej zóne sa odohrával iný druh zábavy. Už nie tak

založený na hrách, ale na tanci a divadle. Na pódiu

mohol každý ukázať, čo je v ňom. A aj sa tak stalo. 300

účinkujúcich si z CVČ včielka od 15.00 hodiny až po

17.00 hodinu neoddýchlo. Pred stovkami ľudí

predvádzali svoje talenty a diváci ich za to odmenili

svojím búrlivým potleskom. Medzi nimi ,samozrejme, aj

mamy a otcovia vystupujúcich detí. O 17.00 nasledoval

zlatý klinec programu. Pozvanie na túto akciu prijala

známa Superstar – Peter Bažík. Viete si asi predstaviť

skupinky mladých dievčat, ktoré zostali nehybne stáť

a s úžasom hľadeli na speváka. No hneď ako zaznel

spev, začali sa pohybovať v rytme hudby. Nálada sa

stupňovala a po odohraní poslednej piesne, nasledovala

obvyklá autogramiáda. Dievčatá (možno aj chlapci)

žiadali podpis na čokoľvek, čo im prišlo do ruku. Kúsky

papierov, zošity, ale aj ich samotné ruky. Veľa detí sa

zabávalo skákaním na trampolíne, kde si užili určite veľa

zábavy. Hlavnou cenou Dňa rodiny, bola krásna a určite

veľmi chutná torta, ktorú s láskou upiekla pani Vierka

Šulíková. Táto cenu putovala do najpočetnejšej rodiny,

a to rodiny Moravčíkovej.



Počas školského roka sa naši žiaci zúčastňujú viacerých

športových súťaží, pričom v niektorých sa nám darí viac,

v niektorých menej.

Vzhľadom na to, že naša škola nesie v názve titul

"Cirkevná základná škola", sme obohatení o možnosť

stretávať sa počas školského roka so svojimi rovesníkmi

z iných cirkevných škôl.

Výrazný podiel na tom majú aj športové súťaže, na

ktorých nejde tak o výsledky a dosiahnuté výkony, ako

o to, že môžeme spoznávať nových priateľov z iných

škôl.

Azda najväščou športovou akciou v našom regióne je

Športová olympiáda cirkevných škôl, na ktorej sme

nechýbali ani my.

Naši žiaci súťažili v rôznych atletických disciplínach na

kvalitnom atletickom štadióne v Dubnici nad Váhom.

Spomínať všetky výsledky by bolo dosť zdĺhavé, ale

organizátori môžu byť so svojou prácou určite spokojní,

pretože v srdciach žiakov zanechala táto sútaž príjemné

a isto aj dlhodobé zážitky.

Ďalšou možnosťou, kde sme si mohlo zmerať svoje sily

s kamarátmi z iných cirkevných škôl bol stolnotenisový

turnaj, ktorý organizovala Základná škola sv. Augustína

v Považskej Bystrici.

Naše družstvo si na turnaji určite nespravilo hanbu,

chlapci aj dievčatá bojovali statočné a nakoniec sme sa

všetci radovali predovšetkým z úspechu našej žiačky,

Dominiky Pišojovej, ktorá vyhrala 1. miesto v kategórii

dievčat.

Na koniec môžeme už len dodať, že budeme radi, ak

budú podobné akcie pokračovať aj v budúcnosti

a budeme môcť spoznávať nových kamarátov z celého

Slovenska, s ktorými máme spoločné to, že naše školy

nesú meno ,,Cirkevná".

Pán učiteľ Marián Galko



25. februára sa konal v našej škole tradičný maškarný

ples. Masky od výmyslu sveta: princezné, čarodejnice,

bojovníci i iné rozprávkové bytosti mohli všetci stretnúť

na jednom mieste, v našej škole. Dobrú zábavu

zabezpečil pán DJ z rádia a my všetci spolu s pani

učiteľkami sme si výborne zatancovali. Okrem tanca

nechýbali ani rôzne hry, spievanie známych hitov,

občerstvenie a počas celej zábavy nechýbala ani bohatá

tombola. Veríme, že túto super zábavu si zopakujeme

opäť na budúci rok. Už teraz ste všetci srdečne vítaní.

Pani učiteľka Daniela Stopková

Papier. Surovina, s ktorou sa stretávame každý deň.

Hneď po príchode do školy z neho vybaľujeme desiate

od mamičiek, o pár minút už otvárame zošity a na papier

píšeme dôležité informácie, cvičenia, nové učivá

i písomky. Mnohokrát ho, ale žiaľ, vidíme len tak ležať na

tráve, bez povšimnutia, bez ďalšieho využitia. Asi by sa

nám ťažko žilo bez papiera, a preto sme sa rozhodli aj

tento rok urobiť na našej škole zber. Triedy a jednotlivci

sa snažili zo všetkých síl nazbierať čo najviac, ale i tí,

ktorí prispeli menej, si zaslúžia pochvalu, pretože sme

všetci spoločne prispeli k ďalšiemu využitiu papiera

a chránime si tak aj naše životné prostredie. A ako sme

teda zbierali? Spolu sme vyzbierali 2371 kg papiera.

A ako sú na tom triedy a jednotliví žiaci? Pozrime sa na

to!

Jednotliví žiaci, ktorí nazbierali a doniesli viac ako 50 kg

papiera:

1. miesto 1.A 654,60 kg

2. miesto 3.A 452,00 kg

3. miesto 4.A 283,10 kg

4. miesto 5.A 267,50 kg

5. miesto 8.A 256,50 kg

6. miesto 2.A 197,00 kg

7. miesto 7.A 159,30 kg

8. miesto 6.A 61,00 kg

9. miesto 9.A 40,00 kg

1. Matej Stuhár 1.A 361,50 kg

2. Alžbetka Šulíková 4.A 190,10 kg

3. Jožko Dekan 3.A 187,00 kg

4. Viktória Bárková 8.A 142.00 kg

5. Mária Dekanová 7.A 124,00 kg

6. Andrej Vašíček 5.A 120,50 kg

7. Samko Kanderka 1.A 101,00 kg

8. Alžbetka Sulíková 5.A 100,00 kg

9. Andrej Pobežal 1.A 95,00 kg

10. Tomáš Čvirik 2.A 81,00 kg

11. Benjamín Kuťka 3.A 70,00 kg

12. Natália Smatanová 3.A 61,00 kg

Umiestnenie tried:

Pani učiteľka Daniela Stopková



Druháci, tretiaci a štvrtáci sa spolu s pani

triednymi učiteľkami Špačkovou, Hrenákovou

a Hančíkovou, zúčastnili posledný októbrový

týždeň plaveckého výcviku na plavárni

v Púchove. Výcvik viedol plavčík a žiaci boli

spolu s ďalšou školou rozdelení na chlapcov

a dievčatá.

Okrem učenia sa splývať a plávať boli pre

budúcich, možno aj profesionálnych plavcov

pripravené rôzne súťaže a hry - kto rýchlejšie

prepláva daný úsek, hľadanie pukov na dne

bazéna, spúšťanie sa na šmýkalke do bazéna

a iné zaujímavé hry v bazéne.

Z výcviku si každý odniesol svoje mokré

vysvedčenie, ktorým sa mohol popýšiť aj doma.

Pani učiteľka Erika Špačková

6. december 2010. Deň sa začína u každého

žiaka očakávaním Mikuláša. Príde aj tento rok?

Donesie nám balíček so sladkosťami? To by

bola paráda, keby sme sa neučili! Takéto, ale

určite aj iné podobné otázky vírili v hlave

nejednému školákovi.

Tabule vo väčšine tried pomaľované a popísané

každoročne sa opakujúcimi mikulášskymi

,,heslami“ Na svätého Mikuláša, neučí sa,

neskúša sa.

Jeho zvonček bolo počuť na chodbách našej

školy, so sebou mal veľký kôš a v ňom

samozrejme sladká odmena. No nie zadarmo.

Zaspievať pesničku, či povedať básničku však

nerobilo problém žiadnemu zo žiakov. Nakoniec

sa všetci pomodlili modlitbu Otče náš spolu

s Mikulášom a odmena bola zaručená.

Po celý deň mohol každý vo svojom balíčku

nájsť niečo pod zub a určite sa mnohí doma aj

so súrodencami rozdelili. Popoludní svätý

Mikuláš navštívil aj deti v školskom klube, ktoré

mu pripravili na poďakovanie piesne, básne

a tance.

Čo dodať na záver? Milý Mikuláš, ďakujeme ti

a tešíme sa na teba aj na budúci rok!

Pani učiteľka Daniela Stopková



V rámci dejepisného krúžku, ktorý navštevovali niektorí

žiaci 6. ročníka, sa mladí historici zúčastnili na exkurzii

v Múzeu púchovskej kultúry v Púchove, návštevy

Považského archívu a vyrábali aj rôzne predmety

z histórie.
Začali sme maľovaním gréckych váz, pokračovali

modelovaním pravekých venuší a predmetov z praveku,

prešli sme k vystrihovačkám siedmych divov sveta

a posledným projektom bola stavba opevnenej veže.

Ďakujem žiakom, ktorí tento krúžok navštevovali a verím,

že záujem o dejiny a históriu ich bude sprevádzať aj

v ďalších, nielen školských rokoch.

Pani učiteľka Daniela Stopková

Sme žiačky 6. ročníka a chodíme na dejepisný krúžok.

Navštívili sme s pani učiteľkou aj Múzeum púchovskej

kultúry v Púchove.

Po vstupe do múzea nás privítala milá pani sprievodkyňa,

ktorá nám všetko ukázala a vysvetlila. Zaujali nás

predmety z doby bronzovej, pretože už vtedy vyrábali

rôzne šperky, spony do vlasov a tie sa podobajú aj

dnešným. Zaujalo nás aj šatstvo bojovníka a chudobnej

ženy. Odfotografovali sme sa aj pri starodávnych

pravekých krosnách a modeli hradiska. Nachádza sa tam

viacero výstavných miestností a v jednej z nich sa nám

zapáčili hlavne keltské mince. V poslednej miestnosti

sme mohli vidieť aj zachovanú lebku a kosti ženy.

Veľmi sa nám tam páčilo, veľa nového sme sa dozvedeli

aj naučili. A na záver sme sa zapísali aj do návštevnej

knihy tohoto zaujímavého múzea. Ak ste tam ešte neboli,

je čas to napraviť!

Nora Floreková, Romana Stanková, 6.A



Olympiáda zo SJL - okresné kolo 4. miesto Martin Žemla, 9.A

Šaliansky Maťko - okresné kolo I. kategória - 3. miesto Šimon Stanko, 3.A

III. kategória - 1. miesto Romana Stanková, 6.A

Rozprávkové vretienko - okresné kolo recitačnej

súťaže
II. kategória - 2. miesto Klára Dašková, 8.A

A slovo bolo u Boha - krajské kolo recitačnej súťaže
próza I. kategória -

1. miesto
Šimon Stanko, 3.A

próza II. kategória -

2. miesto
Romana Stanková, 6.A

A slovo bolo u Boha - národné kolo recitačnej súťaže 2. miesto Šimon Stanko, 3.A

Európa v škole - okresné kolo
literárna časť

II. kategória - 3. miesto

Matúš Moško, 5.A

Veronika Goronová, 5.A

literárna časť

III. kategória - 1. miesto
Simona Kontišová, 9.A

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo I. kategória - 1. miesto Šimon Stanko, 3.A

I. kategória - 2. miesto Lenka Repková, 4.A

Biblická olympiáda - dekanátne kolo 3. miesto

Viktória Bárková, 8.A

Darina Matúšová, 8.A

Matúš Moško, 5.A

Ráchel Kuťková, 5.A

Pytagoriáda - obvodné kolo
kategória P3 - úspešný

riešiteľ
Šimon Stanko, 3.A

kategória P3 - úspešný

riešiteľ
Benjamín Kuťka, 3.A

kategória P4 - 1. miesto Samuel Toman, 4.A

kategória P5 - 4. miesto Anton Janto, 5.A

kategória P5 - úspešný

riešiteľ
Matúš Moško, 5.A

Matematická olympiáda - okresné kolo kategória Z8 - 2. miesto Laura Malinková, 8.A

kategória Z6 - 4. miesto Marek Žemla, 6.A

Slávik Slovenska 2011 - okresné kolo II. kategória - 2. miesto Sophie Lezzani, 5.A

Policajti deťom 1. miesto trieda 3.A

Stolný tenis - CZŠ sv. Augustína, Pov. Bystrica 1. miesto Dominika Pišojová, 7.A

3. miesto Klára Dašková, 8.A



Atletika ZŠ - okresné kolo Vrh guľou - 2. miesto Samuel Šerý, 9.A

Športová olympiáda CZŠ - najmladší žiaci beh na 600 m - 2. miesto Kamil Kafúnek, 5.A

skok do diaľky - 3. miesto Timotej Briš, 5.A

Športová olympiáda CZŠ - mladší žiaci beh na 60 m - 2. miesto Barbora Šulíková, 7.A

skok do diaľky - 2. miesto Barbora Šulíková, 7.A

skok do výšky - 1. miesto Veronika Gašpárková, 8.A

skok do výšky - 2. miesto Elizabet Putalová, 8.A

Športová olympiáda CZŠ - starší žiaci skok do diaľky - 2. miesto Martin Janiš, 9.A

skok do výšky - 3. miesto Marek Kozlovský, 9.A

beh na 60 m - 3. miesto Marek Kozlovský, 9.A

beh na 60 m - 2. miesto Natália Svorčíková, 9.A

vrh guľou - 1. miesto Samuel Šerý, 9.A

Kinderiáda - regionálne kolo beh na 60 m - 3. miesto Ema Mináriková, 5.A

Florbal starší žiaci - obvodné kolo 3. miesto

Lukáš Kubíček, 8.A

Dominik Krajči, 9.A

Dominik Žiaček, 9.A

Marek Kozlovský, 9.A

Martin Janiš, 9.A

Samuel Šerý, 9.A

Jozef Drápal, 9.A

Florbal mladší žiaci - obvodné kolo 2. miesto

Alexander Kupa, 7.A

Marek Žemla, 6.A

Martin Benko, 6.A

Timotej Briš, 5.A

Anton Janto, 5.A

Lukáš Žemla, 5.A

Kamil Kafúnek, 5.A

Daniel Krajči, 5.A

Malý futbal starší žiaci - obvodné kolo 3. miesto

Dominik Žiaček, 9.A

Samuel Šerý, 9.A

Marek Kozlovský, 9.A

Jozef Drápal, 9.A

Dominik Krajči, 9.A

Marek Ruman, 9.A

Daniel Ruman, 9.A

Samuel Kmošena, 7.A

Jozef Strnád, 7.A

Jakub Lukajka, 7.A

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska 1. miesto Tomáš Ocelík, 4.A

3. miesto Matej Lezzani, 3.A

3. miesto Kamil Kafúnek, 5.A



Lebo sú tu dobré pani učiteľky, vychovávateľky

a v družine sa môžem veľa hrať.

R. Martináková, I.A

Pretože je u tretiakov v akváriu rybička a je veľmi

krásna. Naša pani riaditeľka je dobrá a aj všetky pani

učiteľky. Tiež rada chodím do družiny, pretože tam

robíme všeličo zaujímavé a máme tam aj krúžky.

A. Gábrišová, I.ALebo sú tam dobré vychovávateľky, naša pani učiteľka

a dobrí kamoši.

F. Mojto, II.A

Rada chodím do školy, lebo tu mám veľmi veľa

dobrých kamarátov a učitelia dobre učia a modlia sa.

A.Turzová, II.A

Rada chodím do CZŠ, lebo sú tu dobré pani učiteľky

a naša triedna. Máme tu kaplnku a cez prestávky sa

môžeme ísť pomodliť. Máme tu dobrých kamarátov

a dobrú pani riaditeľku.

N. Kutejová, II.A

Lebo máme dobrú triednu učiteľku, ktorá nás dobre

učí. Keď sme zlí, tak nám dá písať trest. Páčia sa mi aj

učebnice, z ktorých sa učíme, píšeme previerku,

päťminútovku a diktáty. Máme aj výborné obidve

vychovávateľky, ktoré s nami chodia von a vo vnútri sa

hráme, pozeráme rozprávky, píšeme domáce úlohy

a chodíme na krúžky.

M. Vojteková, III.A

Na cirkevnú základnú školu chodím rada preto, lebo sú

tu dobré učiteľky, aj učiteľ a ešte viacej dobrá pani

riaditeľka. Pána učiteľa mám rada preto, lebo nám

dovolí, keď potrebuje niečo vybaviť, hrať sa na

počítači. Pani učiteľku triednu mám rada preto, lebo aj

ona, keď potrebuje niečo vybaviť, dá nám úlohu alebo

si môžeme čítať zo Zorničky.

Pani katechétka nám na náboženstve dala do zošita

vybrať si niekoľko Božích prikázaní a nakresliť k nim

obrázok podľa seba. Mám veľmi rada pána dekana,

lebo nám pri Božích prikázaniach rozprával príbehy

o deťoch. Bolo to veľmi poučné. Odvtedy sa pokúšam

žiť to, čo je v prikázaniach a to, ako to dokázali žiť

niektoré deti. Veľmi sa mi to nedarí. Veľmi rada chodím

aj do družiny, lebo tu máme dobré vychovávateľky

a môžem sa hrať so spolužiakmi rôzne hry s kockami

a stavebnicami. Môj najlepší kamarát je Miško Bašo.

A. Loduhová, III.A

Chodím rád na CZŠ, lebo je tu kaplnka, velikánska

jedáleň, veľa pekných učiteliek, okrem učenia sa aj

hráme, je tu veľa zábavy, je to tu super. Čím ďalej, tým

lepšie. Veľa žiakov má na každej chodbe diplom, aj ja

tam mám za recitácie. Je to tu SUPER!!!! Bol tu jeden

chalan, nevedel nič, ale keď bol deviatak a išiel na

strednú, nestal sa chalanom, ale veľkým, múdrym a

šťastným mužom.

S láskou, Š. Stanko, III.A

Do našej školy chodím rád, lebo je tam sranda, veľa sa

toho naučím, rád chodím do športovej haly, pozeráme

rozprávky a cez prestávky šantíme.

B. Staňo, III.A

Na našu školu chodím veľmi rád, lebo máme veľmi

dobrú triednu učiteľku a dobrý kolektív učiteľov. Na

predmetoch a na telesnej výchove nám pani učiteľka

vymýšľa rôzne súťaže. Je tu celkovo dobré prostredie,

sú tu dobrí učitelia, naša triedna, ktorá nás má veľmi

rada a chce pre nás to najlepšie a aby nás veľmi dobre

pripravila na druhý stupeň. Cirkevnú školu mám preto

veľmi rád.

Š. Gabčo, IV.A

Je to cirkevná škola a ja som katolík. Je tu veľmi

vzdelaný kolektív učiteľov a pani riaditeľka, preto sem

chodím rád.

S. Šalamún, IV.A



Dobrí učitelia, dobrá triedna, lebo ma pani učiteľka

vyberá na bežecké súťaže.

T. Ocelík, IV.A

Na školu sv. Margity chodím veľmi rada preto, lebo sú

tu dobrí učitelia a máme super pani riaditeľku, ktorá sa

nás snaží zapojiť do rôznych aktivít. Nechcela by som

chodiť na iné školy. U nás sú dobrí učitelia a kámošky,

s ktorými si pomáhame. Ráno, pred prvou hodinou a

na konci poslednej hodiny, sa v krátkosti pomodlíme. V

pôstnom období sme sa celá škola modlili spoločne na

chodbe krížovú cestu, zažili sme vzájomné

spoločenstvo. Na zvonenie máme krásnu pieseň od

Elišky. Chodíme aj na výlety, ktoré sú fakt super, s

veľkým S.

A. Sulíková, V. A

Nešikanuje sa tu a sme veľmi dobrý kolektív. Každý sa

s každým kamaráti. Sú tu aj dobrí učitelia, ktorí vedia

naučiť a ja potom nedostávam zlé známky.

S. Lezzani, V. A

Sú tu dobrí učitelia a kamaráti. Učitelia si vedia urobiť

aj srandu. Majú nás radi a vedia nám aj dobre vysvetliť

nové učivo.

M. Moško, V.A

Lebo sa tu nehreší, sú tu dobrí kamaráti a aj celkom

dobrý kolektív. Moja mama ma tu prihlásila, lebo sú tu

dobrí učitelia a dobrí žiaci. Pani riaditeľka vyberá

pekné a zaujímavé zvonenie, nedá také, ktoré sa nám

nepáči.

L. Karas, V.A

Chodím sem rada, lebo je to dobrá škola. Na iných

školách deti nadávajú, je na nich šikana a podobné zlé

veci. Sú tu aj dobrí učitelia a snažia sa, aby táto škola

bola naozaj dobrá. Boli sme aj na veľmi dobrom

koncoročnom výlete s triednym na chate Dešná. Aj

tam sa mi veľmi páčilo. Je to naozaj dobrá škola!

N. Buchtová, V.A

Naša cirkevná škola je jedinečná z mnohých

dôvodov-atmosféra, kríže na stenách, veľa akcií,

krížová cesta, učitelia nás majú radi, úcta k Panne

Márii,...

T. Briš, V.A

1. menej žiaci nadávajú a nie je tu šikanovanie, 2.

dobrí učitelia, 3. dobrý kolektív, 4. dobré krúžky, 5.

dobrá vybavenosť školy a učebne, 6. kaplnka, 7. kríže

v triedach, 8. dobré vystúpenia

K. Šulíková, VI.A

Lebo je to dobrá škola, sú tu dobrí učitelia, sú tu dobrí

spolužiaci, je blízko môjho bydliska.

A. Ďurech, VI.A

Lebo:

-verím v Pána Boha,

-chcem sa dobre vzdelávať,

- chcem byť lepším človekom,

-lebo sú tu dobrí učitelia a spolužiaci.

M. Žemla, VI.A

Máme tu kaplnku, v ktorej sa rád modlím a veľa sa tu

naučím, lebo mi pomáha Pán Boh, ktorý tu je

prítomný. Sú tu dobrí učitelia, ktorí mi pomáhajú. Ešte

sa mi páči, že chodíme do kostola na prikázané

sviatky. Páči sa mi, že je tu veľa aktivít, že chodíme na

výlety a na branné.

A. Vašíček, V.A



Chodím do našej školy rada, kvôli dobrým učiteľom

a spolužiakom. Je tu dobre, tak sem chodím.

Ž. Behrová, VII.A

Rada chodím kvôli spolužiakom, kamarátom, učiteľom

a chcem sa naučiť nové veci.

D. Pišojová, VII.A

Prvý dôvod - pretože sú tu dobrí učitelia. Majú aj svoje

chyby ako každý, ale keď som sa stretla s inými

učiteľmi, bola som rada, že máme našich učiteľov.

Druhým dôvodom sú dobrí spolužiaci. Som s nimi už

od prvej triedy. Veľmi si ich vážim, pretože viem, že sa

na nich môžem spoľahnúť. Myslím si, že sme výborný

kolektív. Keď je treba, tak si pomôžeme a poradíme.

Tiež som rada, že sa neskupinkujeme, nedávame sa

a nerozdeľujeme sa do určitých skupín ako na

stredných školách.

Tretí dôvod je, že naša cirkevná škola je jediná

cirkevná škola v Púchove. Veľmi rada tam chodím.

K. Dašková, VIII.A

Každé ráno chodím do školy s radosťou. Niektorí si

pomyslia, to musí byť hlúpe dieťa, ktoré sa teší do

školy. Ale ja veľmi rada chodím na našu cirkevnú

školu. Som veľmi vďačná, že ma sem rodičia dali,

možno na inej škole by som sa do školy tak netešila,

ale teraz sa teším. Sú tu veľmi dobrí učitelia, sú veľmi

ochotní, milí, vedia dobre naučiť a vždy vedia

odpovedať aj na otázky, ktoré im položíme. Mám aj

veľmi dobrých spolužiakov, tvoríme dobrý kolektív.

Medzi sebou si navzájom pomáhame. Každé ráno na

začiatku vyučovania poprosíme Pána Boha, aby pri

nás stál a pomáhal nám a na konci vyučovania mu za

všetko poďakujeme. Nič zlé na tejto škole nemôžem

nájsť.

D. Matúšová, VIII.A

Rada chodím do školy, pretože sa tu môžeme prejaviť,

môžeme hovoriť o tom, že sme veriaci a nikto proti

tomu nič nemá. Rada sem chodím aj kvôli milým

učiteľom. Sú prísni, ale to sa musí, takže proti tomu nič

nemám. Sú tu aj moji kamaráti, a to je tiež dôvod,

prečo mám rada túto školu.

M. Cenknerová, VII.A



Svätá omša pedagógov v Katedrále Najsvätejšej

Trojice s otcom biskupom Tomášom Gálisom.

Prednáška Doc. Klčovanskej na Mestskom úrade v

Žiline

(zľava - do prava: Mgr. Ing. Miriam Janegová,

riaditeľka DŠÚ, Doc. PhDr. Eva Klčovanská,

otec biskup Doc. ThDr. Tomáš Gális, PhD.)

V utorok 26. 04. 2011 učitelia cirkevných škôl boli

pozvaní na metodický deň, miesto konania bolo v Žiline.

Všetci sme sa stretli v Katedrále Najsvätejšej Trojice

a zúčastnili sme sa na sv. omši, ktorú celebroval Mons.

Tomáš Galis. Vdp. biskup nás povzbudzoval, aby sme

vydržali v našom povolaní, aj keď je to náročné

a vyžaduje si to veľa trpezlivosti.

Po sv. omši sme sa presunuli na MsÚ, kde doc. PhDr.

Eva Klčovanská, PhD., mala prednášku na tému

„Výchova k hodnotám v pedagogickom procese“. Na

základe najnovších teoretických poznatkov

a výskumných zistení v oblasti Axiológie (teórie hodnôt)

sa doc. Klčovanská zameriavala na úlohu a význam

hodnôt v živote mladého človeka, na proces

odovzdávania hodnôt a na osobnostné, profesionálne

a spirituálne predpoklady učiteľa v tomto procese.

Výskumy dokazujú, že hodnoty detí teraz a pred 10, 20

rokmi sú tie isté. Na prvom mieste je láska, rodina,

šťastie... jediné čo sa mení, je ich obsah. Deti si pod tými

slovami predstavujú iné hodnoty ako deti pred 10, 20

rokmi. Doc. Klčovanská apelovala na nás, aby sme

deťom vysvetľovali význam hodnôt v ich živote.

Ďalej nasledovala prednáška s CS Lic. Jozefom

Kováčikovm (hovorcom KBS) s názvom „Média to na nás

vedia.... vieme to my na ne?“ Prednášajúci nám ukazoval

ako média vedia ovplyvniť naše podvedomie a vedomie.

A hlavne je dôležité ako tú správu, informáciu podajú, či

chcú aby sme si ju zapamätali, alebo aby sme ju rýchlo

zabudli.

Na záver sme sa pomodlili. Povzbudení a obohatení

o množstvo nových hodnotných informácií sme sa vracali

domov.

Pani učiteľka Janka Bríšová



Tak ako aj pominulé roky, aj tento rok sa konalo na našej

škole pasovanie prvákov. Každý rok si deviataci

pripravia rôzne úlohy, ktoré musia prváci splniť, aby sa

stali pravými prváčikmi CZŠ sv. Margity.

Tento ročník pasovania prvákov sa niesol v duchu

ROZPRÁVKOVÝCH BYTOSTÍ . Prváčikovia sa stretli

s mnohými rozprávkovými bytosťami, ako napr.: anjel

a čert , ježibaby, vojaci, kráľ a princ, princezné.

Prvou úlohou bolo vymyslieť slová na vylosované

písmenko, tu ich sprevádzali ježibaby. Naši prváčikovia

sa nezľakli a všetko správne splnili. Druhou úlohou ich

sprevádzal anjel a čert. Mali povedať básničku, zaspievať

pesničku, či sa aspoň pomodliť. Ani s touto úlohou neboli

problémy. Nakoniec sa dostali pred kráľa, museli

opakovať sľub prváka na cirkevnej základnej škole, kráľ

ho za to pasoval a odovzdal medailu. Potom si ho zobrali

princezné, dali mu certifikát a tvár mu ozdobili rôznymi

kresbičkami, pri ktorých im pomáhalo maľovátko - rúž na

pery.

Keď toto každý prváčik splnil, nasledoval sľub aj pani

učiteľky, ktorá bude prváčikov sprevádzať tajomstvami

nepoznaného a nového každý deň.

A čo nasledovalo ďalej? Už len kopa zábavy

a občerstvenie! Stali sa predsa oficiálnymi členmi našej

školy, a to sme museli všetci aj spolu s rodičmi osláviť.

Dúfame, že sa im to páčilo a že sa dobre zabavili.

Denisa Vavríková, Natália Svorčíková, 9.A



V piatok 3. decembra bol v škole koncert. A nie hocijaký.

Ale koncert Petra Bažíka. Tí menší si možno kládli

otázku, kto to je, ale starším žiakom ho nebolo treba

predstavovať. Vlastne každý, kto aspoň raz videl

Slovensko hľadá Superstar 2 ho pozná. Bola to pre nás

pocta, že si našiel čas a prišiel nám ukázať aspoň kúsok

zo svojej tvorby. A čo o sebe hovorí on sám?

,,Narodil som sa na Orave a vyrastal konkrétne v dedinke

Habovka. Študoval som na konzervatóriu v Žiline hru na

husliach a po ukončení štúdia sa to celé začalo. Som

finalista 2. série súťaže Slovensko hľadá Superstar, kde

som skončil na 4. mieste. Nálepku "Superstar" už asi zo

seba nestrhnem, no aj teba chcem presvedčiť, že táto

súťaž nie je všetko, čo som dokázal. Spev, gitara, klavír

a komponovanie hudby mi zostali, no husle (po

zlomenine ľavého zápästia) som musel viac-menej

zavesiť na klinec. A dnes sa naplno venujem hudbe a

spevu.“

Na koncerte odzneli veľmi pekné piesne a Peťo nám ich

skrášlil aj svojím rozprávaním o sebe, svojich

skúsenostiach, o živote, o tom, aká je táto doba a ako

ľahko sa v nej stratíme. Na záver nám predviedol aj dve

anglické skladby, Hallelujah a It´s my life od Bon Joviho,

ktoré nás dostali do varu. Spievali sme, mávali, tlieskali

a dobre sa všetci zabávali. Tí, ktorí ešte nevedeli po

anglicky, si mohli vypočuť aj slovenský preklad týchto

piesní a vidieť, že niekedy sa nám pieseň môže zdať

krásna, ale po jej preklade sa tento názor môže aj rýchlo

zmeniť.

Na záver nechýbala ani autogramiáda a nepoužíval sa na

tento účel len papier, ale aj ,,telá“. Nejednému sa podarilo

mať podpis na ruke, či dokonca na čele. S Peťom sme sa

rozlúčili a veríme, že tento koncert nebol v CZŠ sv.

Margity jeho posledným. Ďakujeme za príjemný zážitok.

Pani učiteľka Daniela Stopková

V našej škole CZŠ sv. Margity sa uskutočnila beseda na

tému Katolícke noviny. Mala nám poskytnúť základné

poznatky o týchto novinách. Žiakov druhého stupňa

beseda zaujala. Informácie nám poskytol pán

šéfredaktor Ivan Šulík, rodák z Púchova, spoločne so

svojimi spolupracovníčkami z Katolíckych novín. Besedu

moderovala pani riaditeľka, ktorá sa s pánom

šéfredaktorom pozná zo štúdia v zahraničí. Žiaci sa

zvedavo pýtali pána šéfredaktora a jeho

spolupracovníčok a tí im s radosťou odpovedali. Ani sa

nám nechcelo odísť z tejto besedy, pretože nás všetkých

veľmi zaujala. Pán šéfredaktor bol veľmi príjemný

a zaujímavo rozprával. Nebol iba šéfredaktorom, bol aj

kňazom.

Na záver tejto besedy nám prezradil, že jedna z našich

pani učiteliek, a to konkrétne pani učiteľka Mária

Chromeková, bola jeho najobľúbenejšou učiteľkou

a zároveň aj jeho triednou. Vraj mal veľmi rád triednické

hodiny, pretože tam mohol byť s ňou a počúvať ju. Pani

učiteľku Chromekovú to veľmi dojalo. Vyobjímala sa

s pánom šéfredaktorom, so svojím žiakom. Bolo to pekné

a milé.

Potom nasledovalo poďakovanie za návštevu a na znak

vďaky, prijali naši hostia malý darček, kvietok. Boli

potešení a myslím si, že s radosťou a dobrým pocitom

v srdci odchádzali z našej školy.

Klára Dašková, 8.A



Koncom januára šk. r. 2010/2011 sme sa zo ŠKD

zúčastnili bábkového divadelného predstavenia

,,Sedem kozliatok“, ktoré nám v našej škole zahrali herci

divadla ,,Bez opony“ z Banskej Bystrice. Interaktívnou

formou dokázali herci vtiahnuť deti priamo do

rozprávkového deja. Smiech a potlesk dosvedčili, že

predstavenie bolo zábavné a poučné zároveň.

V máji sme sa zúčastnili aj ďalšej akcie: ,,Kreslenie na

chodník“, ktorú organizovalo CVČ Včielka. Aj napriek

premenlivému počasiu deti s radosťou premenili sivé

chodníky na ,,farebný svet“.
Pani vychovávateľky Ľubka Vráblová a Alenka Gajdošová

Dňa 31. 5 2011 sa žiaci našej školy, ktorí navštevujú

hrnčiarsky krúžok, zúčastnili detského jarmoku s názvom

,,Z pokolenia na pokolenie.“ Jarmoku sa zúčastnili

i základné a stredné školy Púchovského regiónu

a prezentovali tu svoje výrobky. Naši žiaci preukázali

svoju tvorivosť a šikovnosť nielen peknými keramickými

prácami, ale aj názornou ukážkou. Návštevníci jarmoku si

tiež mohli vyskúšať prácu s hlinou, šúpolím a iným

materiálom. Priliehavý názov akcie tak splnil svoj účel –

prebudil v deťoch záujem o dávne remeslá a chuť

dokázať vytvoriť vlastnými rukami niečo užitočné.

Pani vychovávateľka Ľubka Vráblová

Každý žiak sa vždy na konci školského roka teší na

koncoročný školský výlet. A kde sme boli my, žiaci CZŠ

sv. Margity?

1.A, 2. A – Rozhľadňa v Dohňanoch

3. A, 4.A – Bratislava – hrad – výlet loďou – múzeá

a prechádzky

5. A – trojdňový výlet v Dešnej spojený s turistikou po

okolí

6. A – turistika Čertov

7. A – mesto Trenčín a jeho pamiatky

8. A– dvojdňový pobyt na Čertove spojený s turistikou po

okolí

9. A – turistika Súľovské skaly, hrad a okolie

Každoročne poriada naša CZŠ „Deň otvorených

dverí“, aby záujemcovia mohli nahliadnuť do

fungovania školy, oboznámiť sa s priestormi, stretnúť

sa s učiteľmi.

Pri tejto príležitosti pozývame na návštevu aj MŠ,

s budúcimi prváčikmi. Inak tomu nebolo ani tento rok.

Obdobie Adventu – slávnostné svojou atmosférou -

prispelo k stretnutiu a ozvláštnilo ho.

Očká malých školákov zvedavo hľadeli a potešilo ich

príjemné privítanie. Naši žiaci sa sami predstavili

slávnostným programom, ktorí oni opätovali .

Stretnutia sa zúčastnila aj pani riaditeľka s pani

zástupkyňou. Deti sa navzájom obdarili drobnosťami

a plné dojmov sa rozlúčili.

Pani učiteľka Janka Hrenáková
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