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Milí čitatelia, študenti,
vo svojich rukách už znova tradične držíte 

prvé číslo nášho školského časopisu. Iste ste 

si však všimli, že nie je taký, aký býval. Tak, 

ako nový školský rok priniesol do našich 

životov veľa zmien, prváci začali navštevovať 

gymnázium a štvrtákov čaká maturita, tak 

aj náš časopis začal svoj život pod novým 

menom Rybka a znova pribudlo niekoľko 

nových študentov, ktorí sa budú snažiť každé 

číslo časopisu napĺňať niečím novým a Vás 

duchovne obohacovať a zabávať. Medzi 

ďalšie novinky Rybky patria aj nové rubriky, 

ktoré majú za úlohu nielen Vás informovať 

o dianí na škole, ale dávajú Vám aj možnosť 

zapojiť sa do rôznych zábavných súťaží. Sr-

dečne vítame aj nové nápady, či nové posily 

do našej partie. Budeme sa snažiť, aby ste 

si náš školský časopis obľúbili a netrpezlivo 

vyčkávali na ďalšie čísla. 
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  Duchovné slovko

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Skôr, než sa začal tento školský rok, s niekoľ-

kými členmi pedagogického zboru našej školy 

sme sa uchýlili do ticha duchovného centra 

vo Vranove u Brna. Cieľom nášho pobytu boli 

ročné duchovné cvičenia. Tému na rozjímanie 

nám ponúkol prebiehajúci Rok zasväteného 

života. Zamýšľali sme sa, ako môžeme v našej 

situácii prežívať evanjeliové hodnoty čistoty, 

chudoby a poslušnosti, ktoré sú pre rehoľní-

kov sľubmi a pre laikov odporúčaním, teda 

evanjeliovými radami.  

Dovoľte, že sa s Vami týmto duchovným 

slovkom budem aspoň trochu zdieľať myš-

lienkami o evanjeliovej chudobe. Veď naše 

školské spoločenstvo sprevádza františkánska 

tradícia a nebeský patronát sv. Františka, kto-

rý nasledoval Ježiša Krista v láske k chudobe a 

chudobným. 

Ježiš vyhlásil za blahoslavených, teda 

za šťastných ľudí, ktorí sú chudobní v duchu. 

Videl nebezpečenstvo v prílišnom naviazaní 

sa na majetok. Bohatstvo môže totiž človeka 

urobiť slepým a hluchým na duchovno a 

na potreby druhých. A sám „boháč“ je vo 

vážnom ohrození svojej duše. „Veď čo osoží 

človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši 

by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju 

dušu?!“ – pýta sa Ježiš v evanjeliu sv. Matúša. 

A v Podobenstve o rozsievačovi upozorňuje: 

„U koho bolo (zrno) zasiate do tŕnia, to je ten, 

kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam 

bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.“  

Ak sa teda nad tým zamyslíme, môžeme 

si všimnúť, že Ježišovi ide o správne nastave-

nie hierarchie hodnôt. Neodmieta majetok, 

či peniaze ako prostriedok, ale ako cieľ. Vždy, 

keď sa stanú cieľom samým v sebe, skôr či 

neskôr sa prejavia ako smrtonosná sila, ktorá 

udusí v srdci človeka nielen duchovno, ale 

aj skutočnú lásku a radosť. O deštrukčnom 

dopade na medziľudské vzťahy ani netreba 

hovoriť. „Kresťan príliš naviazaný na peniaze 

si zmýlil cestu“ – píše v jednom tvíte pápež 

František. Apoštol Pavol je v Liste Timotejovi 

v tomto ešte tvrdší: „Koreňom všetkého zla 

je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, 

a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho 

bolesti. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým 

…, bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného 

života ...“ 

Prajem Vám aby ste objavili evanjeliovú 

perlu: chudobu v duchu, ktorá sv. Františka 

naplnila hlbokou radosťou a láskou k chu-

dobným ľuďom.  Prajem Vám, aby ste objavili 

pravé hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť aj za 

cenu „strácania“. Prajem Vám, aby svetské 

starosti a klam bohatstva vo Vás neudusili to 

Božie v nás!

S modlitbou a požehnaním  

P. Gabriel Koch CR, školský kaplán.

Milí študenti a vážení kolegovia! 

Bohatstvo môže človeka urobiť 
slepým a hluchým na duchovno  
a na potreby druhých.
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Stužková 
slávnosť
Pre 27 študentov 4. ročníka na 
gymnáziu bol 13. november veľkým 
dňom. Dňom, kedy prekročili brány 
detstva a začali kráčať neznámou 
cestou dospelosti. 

Tak ako každá stužková na našej škole aj 
táto započala cestu v našom kostole, kde 

páter Gabriel povzbudzoval tohtoročných 
maturantov, aby mali akýsi ten „choch-
mes“ a prežili svoju dospelosť s Pánom. 
Ďalej pokračovala stužková slávnostným 
programom. Študenti si vypočuli prího-
vor od pána riaditeľa, ale aj od ich dvoch 
„mám“ – pani učiteľky Norisovej a  Préva-
jovej. Nejedno oko ostalo suché a nielen 
študenti, ale aj rodičia boli dojatí našou 
rodinnou atmosférou. Veď štyri roky sú 
štyri roky. Štyri roky driny, hádok, často 
pesimizmu, ale aj učení sa nových vecí, 
spoznávaní nových ľudí a objavovania 
skutočného priateľstva. Po príhovoroch 
nasledovalo tradičné stužkovanie študen-
tov a spievanie Gaudeamusu. 

Zaplnený kultúrny dom v tejto obci 
pod Karpatmi najprv sledoval precízne na-
cvičený valčík prezentovaný väčšinou trie-
dy. Po chutnej a výdatnej večeri sa pozvaní 

Aj napriek drobným patáliám s dopravou do 

Brna sme si doobeda vychutnali historické 

centrum moravskej metropoly aj s odborným 

výkladom jedného z pánov profesorov z BiGy. 

Okrem námestí a miestneho orloja sme videli 

i dominantu Brna, Katedrálu sv. Petra a Pavla. 

Dozvedeli sme sa, že v Brne na tejto katedrále 

odbíjajú poludnie už o jedenástej, k čomu 

sa viaže mnoho povestí. Mali sme dokonca 

i jedinečnú možnosť vidieť a zahrať si na or-

gane v tomto nádhernom chráme, čo niektorí 

i využili. Nasledoval rozchod, pri ktorom sme 

boli rozdelení do skupiniek a rôznych kaviarní. 

Vyhladovaní sme šli na obed do BiGy, po 

ktorom nasledovala prehliadka komplexu ich 

školy. Celkový dojem z celého dňa bol výbor-

ný, prialo nám dokonca i počasie, keďže celý 

deň bolo jasno. Do Malaciek sme sa vrátili 

večer okolo piatej hodiny. 

Veríme, že v upevňovaní partnerských 

vzťahov budú pokračovať po štvrtákoch i štu-

denti ostatných ročníkov.  

Návšteva BiGy v Brne
Dňa 6. 11. 2015 boli študenti z triedy 
4. A na návšteve na našej sesterskej 
škole, Biskupskom Gymnáziu 
v Brne. 
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hostia nemohli vynadívať na nemenej 
precízne a špičkovo pripravený program, 
ktorý aj napriek svojej väčšej dĺžke stál za 
to, keďže bol plný spevu, tanca, ale i akcie.

Tohtoroční štvrtáci otvárali stužkovú 
valčíkom, na choreografii sa podieľala Na-
tália Rozborová. V programe sa okrem už 
dosť známych vecí ako sú piesne o škole, 
Labutie jazero alebo Hriešny tanec objavili 
aj tieňohra, bankový prepad, ktorého 
scenár napísal Miro Binčík alebo nové 
prevedenie známej rozprávky Popoluška. 
Na záver programu si štvrtáci nacvičili 
tzv. „animačky“, čo boli vlastne tance na 
známe pesničky, ktoré predtancovávali 
rodičom, učiteľom a všetkým prítomným. 

Ani jedna noha neostala bez pohybu! Celý 
program bol taktiež lemovaný losovaním 
tomboly, kde boli 3 naozaj zaujímavé 
a lukratívne hlavné ceny – romantická 

večera pre dvoch (instantná polievka 
a sviečka), nové auto (hračkárske auto za-
parkované pred KD Kuchyňa) a jedinečný 
prelet nad Alpami (výherca sa posadil na 
stoličku a „preletel“ cez dve Alpy). Taktiež 
si Filip Kotrík pripravil anketu Zlatá stužka, 
kde výhercom v jednotlivých kategóriách 
odovzdával diplom a zlatú stužku.  Celko-
vo bola stužková vydarená, rodičia, ale aj 
učitelia sa zabavili a prežili pekný večer.   

Alexandra Štvrtecká, Miroslav Binčík
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Návštevu parlamentu pre 

študentov zabezpečila 

jedna z prvých absolventiek 

tejto školy a súčasná tlačová 

hovorkyňa NR SR, Barbora 

Zajačková. Pôvodne bolo na 

programe stretnutie s pred-

sedom Slovenskej národnej 

rady, Petrom Pellegrinim, no 

pre neodkladné pracovné 

záležitosti pán predseda 

v Bratislave nebol. Študen-

tom však náhradný program 

vôbec neprekážal, keďže 

namiesto neho vystúpila pani 

podpredsedníčka Jurinová 

a primátor Košíc, zároveň 

poslanec za SMER – SD 

pán Richard Raši. Počas asi 

trištvrte hodiny dlhej pred-

nášky odpovedali študentom 

na otázky zo širokého spek-

tra aktuálneho politického 

diania, ale aj každodenného 

života na Slovensku.

 Po tejto diskusii nasle-

dovala prehliadka bufetu, 

tlačových a poslaneckých 

priestorov budovy NR SR. 

Študenti sa vďaka možnosti 

vstupu na balkón pre médiá 

a verejnosť mohli zúčastniť 

aj na rokovaní Národnej 

Rady, no pre časovú tieseň 

sa tu zdržali len dvadsať 

minút, pretože po návšte-

ve parlamentu ich čakala 

unikátna výstava zameraná 

na obdobie Veľkej Moravy 

a počiatkov kresťanstva na 

území nášho štátu, ktorú 

je možné navštíviť len do 

Novembra. Česká expozícia 

obsahuje najvzácnejšie ná-

lezy z doby, ktorá ovplyvnila 

našu kultúrnu existenciu. 

Originálne artefakty z dávnej 

minulosti vystriedali úvahy 

nad budúcnosťou, keďže sa 

v Národnom tenisovom cen-

tre konal veľtrh vysokých škôl 

VAPAC, na ktorom si študenti 

mohli zistiť informácie o ich 

budúcom štúdiu na vysokej 

škole či už osobne od vysta-

vovateľov, alebo zo získaných 

materiálov o rôznych univer-

zitách. Aj napriek zamrače-

nému a pomerne chladnému 

počasiu sa stal tento deň, 

ktorého hlavnou atrakciou 

bola návšteva parlamentu, 

neobvyklým spestrením inak 

stereotypného študentského 

i učiteľského života.  

M. Binčík

Študenti  
cirkevného gymnázia v parlamente

V utorok 6. 10. maturanti a žiaci druhého ročníka Gymnázia sv. Františka 
Assiského navštívili budovu parlamentu. 
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roadshow Čak 
vednýodboris 
a jeho crew na 
Gymnáziu Ladislava 
Novomeského 
v Bratislave. 

Zúčastnili sme sa dvoch 

prednášok. Prvá prednáška 

bola o vývoji robotických 

systémov a ich aplikácii vo 

výrobných procesoch. Boli 

sme oboznámení s rôznymi 

typmi robotov, so zákonmi 

robotiky Isaaca Asimova, s 

konštrukciou robotov a ich 

využitím na rôzne účely, o ich 

pozitívnych dopadoch na ľudí, 

ale aj tých negatívnych. Boli 

sme naozaj presvedčení, že 

umelá inteligencia sa stáva už 

každodennou súčasťou našich 

životov. V tejto prednáške nás 

zaujala najviac prezentácia 

robotického futbalu, s ktorým 

dosiahla TUKE (Technická uni-

verzita v Košiciach), ako repre-

zentácia Slovenska, zaujímavé 

úspechy. Najväčšími úspechmi 

sú dozaista titul majstra sveta 

z roku 2010 a séria 

štyroch titulov majstra 

Európy (2006-2009). Niek-

torí šťastlivci si robotických 

futbalistov mohli dokonca 

vyskúšať ovládať pomocou 

smartphonu. 

Druhá prednáška, 

ktorej sme boli účastníkmi, 

bola na tému: Ako 

produkty telekomunikačných 

technológií menia náš svet. 

V tejto prednáške sme 

boli nielen pasívnymi, ale 

aj aktívnymi účastníkmi, 

pretože sme sa mohli 

prostredníctvom našich 

smartphonov zúčastniť 

interaktívneho hlasovania 

a položiť anonymne rôzne 

otázky na danú tému. Bola to 

ako hodina informatiky, kde 

sme si zopakovali históriu 

počítača, internetu, vývoj 

nových komunikačných 

technológii a prostriedkov 

komunikácie ako napríklad 

sociálne siete. Uvedomili 

sme si, že ľudia sú naozaj 

inteligentné bytosti a že 

sme schopní napredovať, 

zdokonaľovať a vymýšľať 

nove technológie a tým si 

uľahčovať naše každodenné 

životy a problémy, no sú tú 

aj isté riziká a negatíva, ako 

pri všetkom. Domov sme 

cestovali s hrejivým pocitom, 

že sme získali nové poznatky, 

niečo sme si zopakovali 

a aj sme sa dobre zabavili. 

Dúfame, že budeme mať 

ešte možnosť sa niekedy 

v budúcnosti podobne 

zaujímavej akcie zúčastniť. 

David Bíroczi

Čak vednýodboris a jeho crew
V pondelok 26. 10. sme sa ako 
seminaristi z fyziky, spolu s našou 
pani profesorkou Lepišovou, 
zúčastnili zaujímavej Vedeckej 
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Deň výstav
22. 10. 2015 sme išli s triedou 
do Bratislavy na dve výstavy. 

Cestovali sme autobusom spolu so žiakmi zo 

školy z Borského Sv. Jura. Najprv sme navštívi-

li výstavu v Inchebe, ktorej témou bol Titanic. 

Potom sme sa presunuli k Bratislavskému 

hradu a čakali vonku, kým nás nezavolali 

dovnútra, kde sa vtedy konala výstava o Ľudo-

vítovi Štúrovi. 

Po vstupe sme si odložili bundy a iné veci 

do šatne. Hneď na to sme sa presunuli hore 

po schodoch na výstavu, kde sa nám pred-

stavil náš sprievodca. Program začal netradič-

ným spôsobom. Sprievodca nás zaviedol do 

miestnosti, v ktorej sme si posadali a rozdelil 

nás do skupín. Každá skupina dostala úlohu, 

ktorá bola spojená s osobou Ľudovíta Štúra. 

My sme mali za úlohu preložiť text zo sloven-

činy do štúrovčiny. Potom sme nasledovali 

sprievodcu k samotným exponátom, kde 

začal jeho výklad. 

Výklad začal bežnými faktami ako sú 

napríklad miesto 

narodenia a štúdium, 

ktoré poznáme z hodín 

dejepisu a slovenči-

ny, ale doplnil k nim 

pár zaujímavostí. 

Pokračoval v rozprá-

vaní o  Štúrovej snahe 

kodifikovať slovenčinu, 

o výlete na Devín, 

o slovanskom zraze  

v Prahe, o uhorskej 

snahe uväzniť ho a o ďalších udalostiach zo 

Štúrovho života. Medzi tým sme mali možnosť 

všímať si rôzne exponáty, ktoré boli taktiež 

zahrnuté vo výklade. Výklad bol pútavý, ale 

veľmi podrobný, a tak bolo ťažké zachytiť 

všetky nové informácie. 

Na tejto výstave bolo veľa zaujímavých ex-

ponátov, avšak najviac ma zaujal zatykač na 

Štúra, Hurbana a Hodžu. Bol zaujímavý tým, 

že opis hľadaných sa vôbec nezhodoval s ich 

skutočným vzhľadom, takže k ich zatknutiu 

nenapomohol. Druhá vec boli košútov-

ky – mali slúžiť ako platidlo v Uhorsku ale 

vtedajší panovník Habsburskej Monarchie ich 

neschválil, a tak nikdy nemali žiadnu hodnotu. 

Po skončení výkladu sme mali možnosť zasta-

viť sa na výstave starej vojenskej výbavy, ktorá 

bola tiež na hrade. Táto výstava bola síce bez 

výkladu, ale aj tak veľmi zaujímavá. 

Napokon sme sa presunuli pod hrad a nasadli 

na autobus do Malaciek. Tento deň mi dal veľa 

nových informácii a množstvo zážitkov. 

Anton Gašparík
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Objavenie 
Štúrovho čara
Vo štvrtok 23. 10. 2015 sme sa 
zúčastnili školského výletu, v rámci 
ktorého sme navštívili dve výstavy. 

Prvá bola o lodi Titanic v bratislavskej Inchebe 

a tá druhá o Ľudovítovi Štúrovi na Bratislav-

skom hrade. Najviac sa nám páčila expozícia 

o Ľudovítovi Štúrovi, ktorá sa organizovala 

v rámci Roku Štúra. 

Výstava sa delí na dve časti. Najprv nás 

pán sprievodca rozdelil do rôznych skupín, 

ktorých cieľom bolo 

zistiť od nás rôzne 

informácie o štúrov-

coch a ich pôsobení, 

ktoré sa nachádzali 

na vystavených 

paneloch. Druhou 

časťou bola samotná 

prehliadka expozície. 

Vďaka pútavému 

rozprávaniu pána sprievodcu sme mali príle-

žitosť nielen si zopakovať informácie o Štúrovi 

a jeho pôsobení, ale aj veľa nových a zaujíma-

vých informácii získať. 

Ľudovít Štúr je v našom národe veľmi 

významná osobnosť a môžeme si z neho brať 

príklad z rôznych sfér. Štúr bol učiteľ, spisova-

teľ, politik, novinár, jazykovedec a dejateľ. Bol 

to veľmi odvážny muž, ktorý sa nikdy nevzdal. 

Dokázal obetovať všetko, lásku, svoj čas, aj sám 

seba, pre slovenský národ a jeho vlastný jazyk. 

Na výstave sme mali možnosť nahliadnuť do 

jeho receptu hrdosti národa. Veľmi ma zaujali 

výtlačky Prvých Národných Novín, obsahujúce 

národné myšlienky, ktoré Štúr využíval ako 

prostriedok na povzbudenie a uvedomenie 

si potreby svojho vlastného jazyka Slovákov. 

Tieto  noviny vychádzali pre každú dedinu 

v jednom výtlačku a obsahovali aj literárnu 

prílohu Orol tatranský. Mohli sme si pozrieť aj 

exponát o Kollárovom diele Slávy dcéra, ktoré 

mal Štúr veľmi rád a nezabudol ju zarecitovať 

jeho spolupracovníkom na výlete na Devín, kde 

každý z nich prijal slovenské mená. Aj keď Štúr 

zakázal svojim spolupracovníkom zveriť svoju 

lásku k žene, ale prikázal im zveriť ju národu, aj 

tak bola v jeho živote žena, ktorá mu jeho srdce 

vzala. Bola to Mária Pospíšilová, ktorej obraz 

sme si taktiež mohli pozrieť na výstave. 

Výstava o národnom buditeľovi Ľudo-

vítovi Štúrovi na Bratislavskom hrade bola veľ-

mi zaujímavá a poučná. Dokázala nám odhaliť 

všetky znaky a vlastnosti Štúra a uvedomiť si, 

v čom si môžeme brať od neho príklad - jeho 

hrdosť k národu a silná vôľa. 
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Zážitky zo školy  

Rybka    1/2015

Imatrikulácie prvákov gymnazistov
Dňa 19. októbra sa na našom gymnáziu tak ako každý rok konali slávnostné 
imatrikulácie prvákov. Avšak tento rok nezvyčajne imatrikulovali študenti 
štvrtého ročníka, ktorí s imatrikulovaním mali skúsenosti.
Moderátormi boli Alexandra Štvrtecká a Miroslav Binčík. Pozývali si na pódium jednotlivých 

prvákov, trochu ich vyspovedali a potom potrápili skúškou. Ak v skúške uspeli, boli slávnostne 

imatrikulovaní. Medzi úlohami sa vyskytli najobľúbenejšie úlohy ako spievanie, tancovanie, 

tancovanie s vajíčkom v ponožkách či kŕmenie jogurtom so zaviazanými očami. 

Alexandra Štvrtecká
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Ak nájdete v škole zabudnutú 
Rubikovú kocku, vedzte, že určite  
patrí Marcelovi  Žilavému z 1. AG. 
Tento okrem iného talentovaný 
športovec, je aj vynikajúci 
v skladaní Rubikovej kocky.  
Kompletnú Rubikovu kocku 
poskladá za 21 sekúnd.

Skúšali ste už niekedy poskladať Rubikovu 

kocku? Špecialisti na hlavolamy to dokážu 

do 10 sekúnd, ale robot to nedávno urobil 

za sekundu! Marcel, trénuj ďalej, dokážeš to 

predsa lepšie ako nejaký robot.

Rubikovu kocku vynašiel v roku 1974 ma-

ďarský sochár a architekt Erno Rubik. V 70-tych 

rokoch minulého storočia to bol svetový hit. 

Obľúbená kocka-hlavolam sa dlhé sa vyrábala 

v miliónových sériách a svoju popularitu si 

zachovala až dodnes. Každoročne sa dokonca 

konajú majstrovstvá sveta v jej skladaní. Tie 

posledné vyhral 17-ročný Austrálčan Feliks 

Zemdegs, ktorý zložil kocku za 7,36 sekundy. 

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského   Malacky

Zoznam slávnostne 
imatrikulovaných 
prvákov:

Peter Bakič
Patrik Bertovič 
Frederika Habová 
Katarína Hájovská 
Adrián Kubinský 
Michal Kuklovský 
Alžbeta Kurinová 
Filip Mikuš 
Anna Mária Richveisová 
Dominika Rybárová 
Nicole Rybecká 
Lucia Valentová 
Marcel Žilavý

TALENTY  
MEDZI NAMI
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Zážitky zo školy  

Rybka    1/2015

Nie je to téma, ktorá by sa 

týkala iba politikov, ale dotýka 

sa nás všetkých. Diskutuje sa 

o nej nielen na uliciach, ale 

i v školách. 

Dňa 28.10. sa uskutočnila 

otvorená platforma s bratom 

Leopoldom, františkánskym 

gvardiánom z Hlohovca, 

ktorý má informácie o situácii 

s utečencami z prvej ruky. Má 

mnoho známych aj u poslan-

cov v Európskej Únii a  sám sa 

touto témou zaoberá. V úvode 

sme si definovali strach, ktorý 

Aký majú názor na utečencov naši študenti?

Š1: „Hovorí sa „dôveruj, ale preveruj“. Pokiaľ 

každý z tých utečencov, čo by mal bývať na 

území SR bude preverený, tak nemám dôvod 

mať z nich strach. Neviem si predstaviť, aké 

musí byť ťažké opustiť svoj domov kvôli 

vojne.“

Š2: „Podľa môjho názoru, by sme mali 

pomôcť. Samozrejme, nemôžeme pomáhať 

iba ako jednotlivci. To nejde. Mali by sme po-

máhať ako občania dotlačiť štát k tomu, aby 

pomohol. Nemal by pomáhať však bezhlavo 

a zobrať sem kohokoľvek, aby sme nakoniec 

nedopadli ako Nemecko. Treba im pomôcť 

rozumne.“

Š3: „Ja si myslím, že ak je pravda, že budú 

všetci preverení, tak nie je dôvod nepomôcť. 

V ich krajine je vojna, nemajú domovy, jedlo. 

Určite by som však nesúhlasil s tým, že by ich 

ku nám prišlo 100 000, ale len toľko, koľko 

zvládneme.“

Š4: „Myslím si, že sa nemusíme báť , pretože 

chcú ísť aj tak všetci do Nemecka.“

Š5: „ Mali by sme im pomôcť, lebo nikdy ne-

vieme, kedy budeme potrebovať pomoc my.“

Š6: „Nemecko si dosť zavarilo v tejto otázke, 

pretože už samotní Nemci sa búria proti Mer-

kelovej. Nemám z toho dobré pocity, aj keď 

na územie nášho štátu nesmerujú ich kroky. 

Veľké riziko vidím najmä v tom, že na územie 

EÚ (najmä Nemecka) preniknú medzi migran-

tami aj bojovníci islamského štátu, ktorí by sa 

v rámci Schengenského priestoru mohli voľne 

pohybovať. Podcenená je najmä azylová pro-

cedúra zo strany Nemecka. Slovensko dúfam 

tú chybu Nemecka nepodcení a nevpustí 

neznámych ľudí na územie nášho štátu. Zatiaľ 

sme v bezpečí, ale dokedy to tak bude.“  

Otvorená platforma 
s bratom Leopoldom
Téma utečenci je v týchto dňoch živšia ako 
kedykoľvek predtým. Každý deň sa z médií 
dozvedáme nové informácie, každý deň  
narastá počet utečencov, ktorí prichádzajú 
na územie Európy. 
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Naši čerství prváci  
majú radi výzvy

Dňa 14. septembra sme sa my, 
1. AG zúčastnili ako dobrovoľníci 
charitatívneho podujatia v 1. AG 
Zámockom parku, ktoré je určené  
pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ. 

Našou úlohou bolo pre škôlkarov a školákov pripraviť zábavný program na tému tradičné 

remeslá. Bola to pre nás ako čerstvých prvákov výzva, ktorej sme sa nezľakli.  

Richveisová Anna Mária, Habová Frederika

majú všetci, či už je to strach 

z multikulturalizmu, moslimov 

a možných bojovníkov z ISIS. 

Polemizoval aj o pravosti 

informácii z médií. Brat Leo-

pold  opísal priebeh azylového 

procesu a vyjadril názor, že 

Slovensko má vyspelý azylový 

systém. Neskôr odpovedal 

na zvedavé otázky študentov. 

Pýtali sme sa napr. na iné spô-

soby pomoci utečencom, ale 

zazneli aj negatívne narážky 

voči nim. Brat Leopold sa ne-

dal vyviesť z miery a odpove-

dal aj na takéto otázky. 

Táto diskusia bola oboha-

cujúca a každému študentovi 

dovolila nahliadnuť na túto 

tému z viacerých stránok. 

„Prednáška sa mi veľmi páčila. 

Uvedomila som si, že veľa ľudí, 

medzi ktorých často patríme 

aj my, odcudzuje napriek 

tomu, že nemá overené fakty. 

Oceňujem aj jeho objektív-

nosť a  prístup k tejto téme. 

Z prednášky som odišla s 

veľkým optimizmom – vďaka 

jeho slovám som nadobudla 

pocit, že naše Slovensko je 

predsa bezpečné miesto 

pre život a nevidím až takú 

čiernu budúcnosť Slovenska. 

Veľmi sa teším, že naša škola 

nám, študentom, poskytuje 

takéto platformy z rôznych 

oblastí,“ zneli slová jednej zo 

študentiek. 
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Zážitky zo školy  

Rybka    1/2015

Teambuilding 
v Rajci
Dňa 25. 9. – 27. 9. 2015 sa 
naša trieda 1. AG zúčastnila 
teambuildingu v Rajci. 
Ubytovanie sme mali 
v centre mesta na fare. 

Bolo o nás dobre postarané. 

Domáca strava i obedy v reštaurácii 

boli výborné. Voľný čas sme vypĺňali 

hraním rôznych spoločenských hier. 

Veľkú zábavu sme zažili aj pri varení 

čajov. Páter Gabriel nás zobral 

na nočnú návštevu neďalekého 

cintorína, to bol nezabudnuteľný 

zážitok. Počas nášho školského 

výletu sme navštívili aj rôzne kultúrne 

pamiatky a mestá. Navštívili sme kalváriu, 

slovenský betlehém v Rajeckej Lesnej alebo 

kúpeľné mesto Teplice... Po takomto nabitom 

programe, sme všetci zaspali už vo vlaku.

Sme radi, že naša škola organizuje pre 

nás študentov teambuildingy, vďaka ktorým 

sa lepšie spoznávame a utužujeme naše 

priateľstvá.  

   Katka a Lucka, 1. AG
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Teambuilding 
s bratskou  
školou 
z Karlovky
V dňoch 6. – 7. 11 sme sa my, druháci, 
zúčastnili teambuildingu s bratskou 
školou sv. Františka z Assisi 
v Bratislave. Dvere školy nám 
otvoril usmievavý riaditeľ školy.

Vrúcne nás privítal 

a ukázal nám nezvy-

čajné priestory ich 

školy. Okrem kaplnky 

a lezeckej steny sa 

v ich škole nachádza-

la aj kaviareň Gospel, 

kde môžu tráviť čas 

učitelia aj študenti 

školy. 

Po prehliadke 

sme mali možnosť 

nahliadnuť do 

priestorov kláštora 

minoritov, kam sa 

bežný smrteľník nedostane. Kláštor bol veľmi 

útulný a moderný. Následne sme nám riaditeľ 

našej bratskej školy ukázal ich karlovský kos-

tol. Bol tiež moderne zariadený a výnimočný 

svojím usporiadaním lavíc do kruhu. Perličkou 

kostola je obraz Ježiša, ktorý má v srdci 

nenarodené deti. Myšlienku obrazu vyjadruje 

nápis: „Ja sám ťa donosím vo svojej láske.“ 

Aby sme sa lepšie zblížili so študentmi druhej 

školy, riaditelia nám dopriali trocha priestoru 

a súkromie na zoznámenie.

Po vyčerpávajúcej prechádzke nočnou 

Bratislavou nastal konečne čas jedla. Naši 

kamaráti nám objednali 30 pizz.  Takto naja-

dení s plným žalúdkom  nás oboznámili s ich 

prekvapením. Prekvapenie sa týkalo súťaži 

v tancovaní. Vyzvali sme ich, aby si s nami dali 

battle a naša škola bola opäť úspešná. Potom 

sme sa už vybrali každý svojou cestou. Po-

sledným bodom programu bola ranná svätá 

omša v ich kaplnke.  S mnohými z nich sme sa 

skamarátili a vymenili kontakty a dohodli na 

ďalšom stretnutí. Už teraz sa tešíme!  

Miriam Siváková a Isabel De Pasquale 
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Zážitky zo školy  

Rybka    1/2015

Aj v tomto školskom roku sme 19. 10. 2015 
zorganizovali športový deň pre žiakov 
gymnázia.  Športové súťaže sa niesli 
v duchu priateľstva a čestných bojov 
o víťazstvá v jednotlivých disciplínach.

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie,  
čestne a v priateľstve

Žiaci prvého a druhého ročníka sa pokúsili 

zdolať súperov zo štvrtého ročníka, čo sa im 

podarilo iba čiastočne. Z desiatich disciplín 

vyhrali  tri, čo bolo na celkové víťazstvo málo.

Študenti 4.A triedy tak s prehľadom 

obhájili svoje minuloročné víťazstvo v súťaži 

družstiev o pohár riaditeľa školy.  S istotou 

však môžeme povedať, že pohár je v správ-

nych rukách, športové podujatie sa vydarilo 

a už sa môžeme tešiť na nový ročník.     

Do športových súťaží sa zapojilo celkovo 

48 žiakov a žiačok gymnázia a traja rozhodco-

via. Súťaže sa konali v  duchu a fair play.  Žiaci, 

ktorí nesúťažili vytvorili povzbudzovaním 

svojim spolužiakom olympijskú atmosféru. 

Ďakujeme za pekne strávený deň.  

Do programu festivalu boli zaradené netradičné atletické disciplíny, stolný tenis, volejbal  

a malý futbal. 
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Boje prebiehali aj na ťažkom 

teréne

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského   Malacky

Hod bremenom ženy
1. Rozborová, 4.A 5,26 m

2. Kurinová, 1.A 4,50 m 

3. Štvrtecká, 4.A 4,25 m

Hod bremenom muži
1. Bakič ,1.A 21,46 m 

2. Drška, 4.A 20,56 m 

3. Školek 4.A 20,32 m

Podliezanie ženy
1. Šišuláková, 4.A 45 cm

2. Hájovská, 4.A 47 cm

3. Valentová, 1.A 47 cm

Podliezanie muži
1. Ganaj, 2.A 47 cm

2. Drška, 4. A 47 cm

3. Šimek, 4. A 47.cm

Skok za roh ženy
1. Siváková , 2.A 140 cm 

2. Mikulová, 4.A 129 cm

3. Kurinová, 4.A 121 cm

Skok za roh muži
1. Gašparík, 2.A 204 cm

2. Vrábel, 4.A 201 cm

3.Drška, 4.A 198 cm

Stolný tenis ženy
1. Rozborová, 4.A

2. Šišuláková, 4.A

3. De Pasquale, 2.A

Stolný tenis muži
1. Olexa, 2.A

2. Šimek, 4.A

3. Bíroczi, 4.A 

Volejbal dievčatá
Družstvo 4.A   

Futbal
A. družstvo 4.A    

Pohár v správnych rukách

 Výsledky súťaží:
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Bonzáčik  

Rybka    1/2015

BONZÁČIK s pánom 
profesorom Ondrejkom
Sú naši učitelia naozaj takí nevinní, ako sa tvária, 
alebo mali kedysi tiež za ušami? Ich huncútstva, 
trapasy a mnoho ďaľších ich tajností sa vám 
budeme snažiť nabonzovať v každom čísle! 

Čoho ste sa báli,  
keď ste boli malý? 
Mával som pravidelne sny 

o pavúkovi, ktorý za mnou 

chodil a chcel  sa so mnou 

rozprávať. Bola to moja 

nočná mora, vždy som sa na 

to zobudil. Pritom pavúkov 

sa nebojím, ale toho sna som 

sa bál.

Aké domáce práce  
Vám nejdú?
Poznáte chlapa, ktorý by 

si priznal, že mu niečo 

nejde? Chlapi sú dokonalí 

J  Pri oprave elektrických 

spotrebičov sa spoľahnem 

na odborníkov. Variť viem 

a je to aj jedlé. Keď boli 

deti malé, pravidelne som 

varieval v nedeľu. Rád 

robievam v kotli kapustnicu, 

to si nenechám zobrať.  Je 

však pravda, že žehlenie, 

pranie to nerobím. Moja 

najobľúbenejšia práca je, 

keď si môžem zobrať gitaru 

a zahrať si na nej.

Aký predmet Vám  
nešiel v škole?
Neprepadol som z ničoho, ale 

nebavili ma jazyky, lebo som 

mal problém s literatúrou. 

Napr. keď sme rozoberali 

nejaké diela, nemal som rád 

jednoznačné vysvetlenia. Ja 

som hľadal aj iné významy, 

ktoré z toho textu vyplývali. 

Učiteľky slovenčiny to nemali 

rady, lebo bolo predpísané, že 

autor si myslí toto. Keď som to 

povedal inak, tak povedali, že 

Ondrejka stále vymýšľa.

Akú najhoršiu  
známku z matematiky 
ste dostali?
Dostal som aj 5, keď som po 

chorobe prišiel do školy na 

písomku z kombinatoriky, 

ktorú sme dovtedy nemali. 

Pre mňa to bola absolútne 

španielska dedina. Nevedel 

som, čo sa deje.

Používali ste aj ťaháky?
Asi ako každý študent som 

použil ťahák na  strednej ško-

le, ale zistil som, že to nemá 

žiadny význam.

Pamätáte si aj na 
nejakú rébeliu z Vášho 
študentského života?
Kedysi som fajčil. Potom som 

si dal sám sebe otázku, že 

prečo vlastne fajčím. Dodnes 

som nenašiel rozumnú od-

poveď, prečo fajčiť a skončil 

som s tým.
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Aký najväčší trapas  
sa Vám stal?
Častý trapas, ktorý sa mi 

stáva je, že nespoznávam 

ľudí, ktorých som poznal. Keď 

ma pozdravia tak neviem, kto 

ma zdraví.

Boli ste v škole nezbed-
ný, alebo ste boli ten, 
kto bonzoval?
Od škôlky som mal takú smo-

lu, že čokoľvek sa stalo vždy 

to na mňa prišili. Povedali mi, 

že ja vyzerám taký dobrák, že 

mi nikto neublíži.

Boli ste poslušný chla-
pec, alebo na Vás občas 
museli vytiahnuť aj 
varechu?
Nespĺňal som vždy predstavy 

ideálneho dieťaťa. Používali 

na mňa rôzne výchovné pro-

striedky a bola medzi nimi 

občas aj varecha.

Máte nejaké domáce 
zviera?
Mám psíka Chárona.

Ďakujeme za rozhovor!

Miriam Siváková,  

Isabel De Pasquale

Súťaž  

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského   Malacky

Spoznaj svojho učiteľa!
Milí študenti a žiaci našej školy, prinášame pre vás 

novú súťaž. Vašou úlohou je spoznať človeka na 

fotografii. Môže to byť učiteľka alebo učiteľ, ktorý učí 

na našej škole.

Ak si myslíš, že vieš, kto je na fotografii, tak postupuj podľa 

našich pokynov:

1. napíš jeho/jej meno a priezvisko na papier,

2. podpíš sa čitateľne na papier (meno, priezvisko, 

trieda),

3. takto vyplnený papier vhoď do krabice označenej 

„súťaž školského časopisu“ pri vrátnici najneskôr 

do 22. 1. 2016,

4. každý žiak môže vhodiť do krabice len papierik 

s jedným menom, preto dobre premýšľaj.

Meno učiteľa/učiteľky na fotografii sa dozviete v budúcom 

čísle časopisu.  Jedného výhercu vylosuje pán riaditeľ  v ja-

nuári 2016, pod dozorom redakčnej rady. Šťastný výherca 

získa čokoládu z rúk učiteľa/učiteľky, ktorý/ktorá  je zachy-

tený/zachytená na fotografii. 

Tak neváhaj a hlasuj !
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Zábava a relax  

Rybka    1/2015

   V košíku máte 5 jabĺčok.  

Viete, ako ich treba rozdať piatim deťom, 

aby každé dostalo jedno celé jabĺčko, a aby 

1 jabĺčko zostalo v košíku?

   V záhrade je niekoľko stromov. Na 

jednom z nich, na hruške, rastú hrušky 

(dosť logické ;-). Zafúkal silnejší vietor a 

spôsobil, že na strome už nie sú hrušky, 

avšak hrušky nie sú ani pod stromom (pre 

vychytralých ani nikde vedľa stromu). 

Viete to vysvetliť?

   Kapitán jednej veľkej lode raz rozprával 

tento zaujímavý príbeh: 

„Plávali sme po rozbúrenom mori. Zo všetkých 

strán sa na nás valili veľké vlny a hrozilo, že nám 

potopia loď. Preto som stál pri kormidelníkovi a 

pozeral ďalekohľadom dopredu. Aby som mal 

istotu, že sa nič nestane, rozostavil som hliadky 

aj po bokoch lode. Zrazu sa stala čudná vec. 

Pre začiatočníkov Ľahké

Slovné hlavolamy
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Jeden námorník stál pri zábradlí a pozeral sa na 

východ. Na druhej strane lode stál iný námorník 

a pozeral na západ. A obidvaja námorníci sa 

dobre videli!“ – Je to vôbec možné?

   „Ak deň po zajtrajšku je včerajšok, 

potom ‚dnes‘ bude tak vzdialený od nedele 

ako deň, ktorý bol ‚dnes‘, keď deň pred 

včerajškom bolo zajtra!“ 

Ktorý deň v týždni je tento výrok pravdivý?

   Dve dievčatá sa narodili tej istej matke, v 

ten istý čas, deň aj rok, a predsa nie sú dvojič-

ky. Ako je to možné?

   Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, 

dvakrát v každom momente, ale ani raz v 

roku.

   „Koľko máš rokov?“

  „Predvčerom som mal 25 rokov a na budúci 

rok budem mať 28 rokov.“ 

Ako je to možné?  

Ťažké Diabolské
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Zaujímavosti  

Rybka    1/2015

Riešenia hlavolamov z predošlej dvojstrany
 Každé dieťa dostane jedno jablko, pričom jedno z detí dostane svoje jablko v košíku.

 Na strome boli dve hrušky. Keď zafúkal vietor, zhodil jednu hrušku na zem. Teda na strome 

ostala len jedna hruška (nie hrušky) a na zemi bola tiež len jedna hruška (nie hrušky).

 Námorníci stáli chrbtom ku zábradliu a pozerali sa na seba. Kde sa nachádzala loď pritom 

nezáleží (iba ak neboli na severnom, alebo južnom póle, pravdaže).

 Uvedený výrok je pravdivý práve v nedeľu.

 V ten deň sa narodilo uvedenej matke ešte aspoň jedno dieťa, a teda nie sú dvojičky lebo sú 

napr. trojičky.

 Písmeno m.

 Jednoducho: narodený 31.12. – hovorené 1.1.

  Pokiaľ človek ovláda aspoň dva jazyky, je 

dosť možné, že v každom z nich bude jeho 

osobnosť pôsobiť úplne inak. 

 Jazyk vráskavca ozrutného váži viac ako 

dospelý slon, jeho srdce je rovnako veľké ako 

malý automobil, novonarodené mláďa váži 3 

tony a priberá 4 kilogramy za hodinu, pretože 

vypije 250 litrov mlieka denne. 

 U chytrých detí je väčšia pravdepodob-

nosť, že sa z nich v dospelosti stanu alkoholici.

 Ľudia majú rovnaký počet vlasových vač-

kov ako šimpanzy.

 Vo vesmíre je 10 krát viac hviezd ako 

celkový počet zrniečok piesku na zemi.

 Koala má rovnaké odtlačky prstov ako 

človek, je veľmi ťažké ich rozoznať aj pod 

mikroskopom.

 V Singapure je nelegálne nie len predávať, 

ale aj vlastniť žuvačku.

 Aby vám komáre vypili všetku krv, bolo by 

ich treba 1,2 milióna.

 V tele dospelého človeka je asi 7,5 km 

nervov.

 Človek za cely život naplače 52 litrov sĺz.

 Najhlasnejšie grgnutie na svete malo 118 

decibelov, rovnako hlučná je aj motorová pila.

 Šváb dokáže žiť aj niekoľko dní bez hlavy.

Niektoré ryby sú schopné počas života zmeniť 

pohlavie.

 Prvou vecou, ktorú ste si mohli kúpiť 

v McDonald´s nebol hamburger, ale hotdog.

 Vynálezca čokoládovej sušienky predal 

svoj nápad firme Nestlé za celoživotnú záso-

bu čokolády.   

 Americká tajná služba CIA v 60. rokoch 

investovala 20 miliónov dolárov na výcvik 

špiónskej mačky proti sovietom. Prvá mačka 

bola zabitá taxíkom.

 Americká tajná služba CIA denne prekon-

troluje zhruba 5 miliónov tweetov.  

 Mobilné telefóny majú 18 krát viacej bak-

térií ako toalety.

 V Japonsku je 90% mobilných telefónov 

vode odolných, pretože teenageri ich používa-

jú aj v sprche. 

 Ľudské oko dokáže rozoznať viac ako 10 

miliónov odtieňov farieb a ak by bolo oko 

fotoaparátom, malo by 576 megapixlov. 

Rubriku pripravil David Bíroczi





Radostné vianočné sviatky a nový rok 2016 plný milosrdenstva!

Radosť z prítomnosti

Jasličky hovoria:

Kedykoľvek a kdekoľvek môžeš byť v kontakte so Mnou.
S mojimi myšlienkami, slovami, skutkami.

Tvoja skutočná a trvalá radosť je -
myslieť  moje myšlienky, hovoriť moje slová, konať moje skutky.  

Nehľadám dokonalý poriadok, učesané zvyky, hodvábne prestieranie.

Hľadám vďačné srdce prebudené pre Moju Prítomnosť.

Jasličky vyzývajú:

Ticho!  Počúvaj a spočívaj. 
Tvojou radosťou je byť prítomný v Mojej Prítomnosti a zakúsiť Môj Pokoj.

S láskou a radosťou vyprosuje
Spoločenstvo Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky

Na pohľadnici sú použité práce žiakov zo školskej výtvarnej súťaže na tému „Radosť“. 
Predná strana: Karolína Šintálová, Lucia Horváthová, 3.C (víťazná práca I. stupňa) 

Zadná strana: Natália Dvoranová, 8.A (víťazná práca II. a III. stupňa)


