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Milí učitelia, študenti!

Opäť sa Vám dostala do rúk naša Rybka, 

ktorou Vám chceme priblížiť aspoň časť 

z toho všetkého, čo sme za posledné me-

siace prežili. Veľa prekvapení, zaujímavostí 

a zážitkov z nášho študentského života, 

na ktoré veľmi radi spomíname. Tiež však 

popritom všetkom blúdime do budúcnosti 

a premýšľame o tom, čo nás čaká. 

A tak si v novom čísle okrem iného prečí-

tate aj to, ako sme zabávali na školskom 

plese a fašiangovej diskotéke, z ktorých 

sme naskočili do aktívneho duchovného 

pôstu. Učili sme sa novým zručnostiam 

na kumštobraní, či lyžiarskom kurze. Ne-

zabudli sme na jeden životu nevyhnutný 

živel – vodu a množstvo iného. 

Nakoniec pokračujeme v našich tradičných 

súťažiach, venujeme sa matematike, niečo 

chutné si uvaríme a tiež aj malé prekvape-

nie z tvorby našich žiakov. 

Vaša rybacia redakcia!
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Veľkonočný 
zmysel

Milí kamaráti, otázka zmyslu je 
našou celoživotnou otázkou.  
Dotýka sa rôznych úrovní nášho 
života. 

Už ako malé deti donekonečna provokujeme 

trpezlivosť našich rodičov a učiteľov otázkou 

„Prečo?“ Prečo je slnko žlté, trávička zelená, 

kvetinka voňavá, úloha povinná... Deti sa 

nedokážu uspokojiť s tým, že niečo existuje, 

potrebujú vedieť prečo. Je v nás kdesi hlboko 

zapísané odhaľovanie tajomstiev toho, ako 

veci fungujú, prečo existujú a z akého dôvo-

du. Sme zvedaví a priťahuje nás poznávanie 

vecí, javov a zákonitostí. A aj keď tá „detská“ 

otázka časom stráca na intenzite a možno ju 

z rôznych dôvodov prestávame toľko vyslo-

vovať, zostáva však aj naďalej v nás prítomná. 

Provokuje už oveľa viac nás samých najmä 

vtedy, ak sa začína dotýkať aj iných, hlbších 

oblastí nášho života. Prečo som na svete? Čo 

by som mal robiť? Som dosť dobrý? Som dosť 

pekná? Zvládnem to? A postupom času sa 

hádam – v tom dobrom prípade - prepracuje-

me aj k podstatnej otázke nášho života: „A kto 

vlastne som?

Život plynie ďalej a otázka zmyslu nás 

zasahuje tým viac, čím sa v živote viac stre-

táme s nezmyslom. Vidíme, 

ako veci okolo nás nefungujú, 

ako by mali. V škole, v prá-

ci, v spoločnosti, dokonca 

častokrát vo vlastnej rodine. 

Nadobúdame dojem, že sa 

neoplatí snažiť, lebo vyhrá-

vajú lenivci so známosťami 

na „správnych“ miestach, že sa neoplatí byť 

čestný a spravodlivý, lebo tým ruže nekvitnú. 

Môžeme voči tomu protestovať a manifes-

tovať tak našu nespokojnosť. Môžeme tomu 

podľahnúť a zmieriť sa s osudom. V lepšom 

prípade sa môžeme tomu vzoprieť a pokúsiť 

sa niečo urobiť. Alebo môžeme urobiť aj niečo 

  Slovko pána riaditeľa

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky

Postupom času sa hádam – v tom 
dobrom prípade - prepracujeme  
aj k podstatnej otázke nášho 
života: „A kto vlastne som?"
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iné, na prvý pohľad bezvýznamné. Spozornieť pri 

veľkonočnom tajomstve. Vieme, čo sa to vlastne 

pri vzkriesení stalo?

Veľkonočné tajomstvo znamená, že do 

všetkých našich prežívaných nezmyslov prichá-

dza Ježišovo zmŕtvychvstanie a dotýka sa ich. 

Dnes, tu a teraz. Je to tak nenápadný, ale pritom 

prelomový okamih nášho života, že sa mu oplatí 

venovať najvyššiu pozornosť. Náš život bude 

nezmyselný dovtedy, pokiaľ v ňom neobjavíme 

jeden konkrétny zmysel. Zmysel Ježišovho zmŕt-

vychvstania pre svoj osobný život. 

Aby sme však tento zmysel objavili, Ako 

hovorí Sv. Písmo, zo strachu pred tým, čo s nimi 

bude, sa uzatvorili za zatvorenými dverami (po-

rov. Jn 20, 19). Prežívali beznádej, lebo im nebolo 

jasné, čo prináša zmŕtvychvstanie do ľudského 

života. Až keď k nim prichádza zmŕtvychvstalý 

Ježiš, upokojuje ich („Pokoj Vám“) a dáva im 

Ducha Svätého, sú schopní opustiť „svoj hrob“ 

a ísť do vonkajšieho sveta. S odvahou a nespo-

liehajúc sa na vlastné sily, ale na moc prijatého 

Ducha, prekonali strach, ktorý ich uväznil. Uverili 

Ježišovým slovám a za otvorenými dverami našli 

nový a plnší život.

Aj naším veľkým nepriateľom je strach, 

ktorý nás uzatvára v našich vlastných hroboch. 

Ako povedal sv. Otec František: „U mnohých je to 

strach, že nie sú milovaní, obľúbení, akceptovaní 

takí, akí ste. Dnes existujú mnohí mladí, ktorí 

majú pocit, že by mali byť iní, ako v skutočnosti 

sú, aby sa prispôsobili často umelým a nedo-

stihnuteľným štandardom. Neustále „retušujú“ 

svoj digitálny obraz, skrývajú sa za maskami a 

falošnými identitami, až kým sa napokon sami 

nestanú „fake-om“. Mnohí sú 

posadnutí snahou získať čo 

najviac „like-ov“. A z týchto ne-

primeraných očakávaní vznikajú 

rôzne strachy a neistoty. Ďalší sa 

obávajú toho, že sa im nepodarí 

nájsť emocionálne bezpečie a 

ostatnú sami. Zoči-voči neis-

tému zamestnaniu pociťujú mnohí strach, že 

nenájdu uspokojivé profesionálne uplatnenie, 

alebo že nebudú môcť uskutočniť svoje sny“ 

(Posolstvo sv. Otca Františka k 33. svetovému 

dňu mládeže 2018).

Milí kamaráti, prajem Vám, aby ste v sebe 

udržiavali neochvejnú nádej v to, že do každého 

nášho paralyzujúceho a obmedzujúceho strachu 

prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš. Vstupuje tam, 

kde sa nachádzame, do toho, čo robíme a čím 

sme. Ako svojim učeníkom nám ponúka pokoj a 

Ducha Svätého. A prosí nás o vieru, ktorá mocou 

tohto Ducha láme všetok strach a privádza nás 

k novej kvalite a hodnote života.  

Veľkonočná radosť, milí kamaráti, je radosť 

tých, ktorí uverili nielen v zmŕtvychvstanie Ježiša, 

ale aj seba samých. O tom, kto vlastne sme, sa 

totiž dozvedáme až za otvorenými dverami...   

Daniel Masarovič

Potrebujeme uveriť 
v zmŕtvychvstanie.  
Presne tak isto ako učeníci  
po ukrižovaní Ježiša. 
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Náš modrý  
mokrý deň
Vo štvrtok 23.3. sa naše 
školské prostredie premenilo 
na modré „more“ hemžiacich 
sa detí.

Keďže už tradične prebiehal na našej 

škole eko program Deň vody. Pre 

žiakov bolo pripravených množstvo 

zaujímavých aktivít, úloh, náučných 

filmov a zaujímavých experimentov. 

Žiaci  formou bádania a hrovými 

aktivitami spoznávali vodu v jej najskrytej-

ších tajomstvách. Uvedomili si, aká je pre 

nás i našu planétu dôležitá a presvedčili sa 

o potrebe jej ochrany. Celý deň boli pre deti 

na chodbe pripravené pitné bary, kde boli po-

dávané zdravé nápoje z vody – čistá voda, čaj, 

citronáda. Deti formou brainstormingu praco-

vali s pojmom VODA, vďaka vode sa snažili vy-

robiť si hudobný nástroj, čo sa im aj podarilo. 

Zbierali rôzne informácie o tejto drahocennej 

tekutine, vyskúšali si mnoho zaujímavých 

experimentov. Piataci vodu skúmali priamo 

v teréne našich lesov a lúk. Siedmaci navštívili 

čističku odpadových vôd a preskúmali vodný 

tok v teréne. Veríme, že tento deň bol veľkým 

prínosom pre životné postoje nielen našich 

žiakov, ale celého nášho spoločenstva.
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Fašiangová 
disco 
gymnázia
Konečne k nám prišla 
vytúžená odmena 
v podaní štýlovej fašiangovej disco. 
Po niekoľkých mesiacoch skúšania, 
písania testov a učenia sa, 
sme sa mohli opäť stretnúť 
a zabávať. 

Tento rok sme sa rozhodli pre tro-

chu zmeny a náš program dotvorili 

aj pozvaní deviataci. Pripravili sme si 

nielen zaujímavý program, ale tiež aj 

masky, ktoré boli už len posledným 

dotvorením našej skvelej zábavy. Po 

niekoľkých vystúpeniach, sa už koneč-

ne spoločenská miestnosť zahalila do 

tmy, DJ začal púšťať pesničky a mohli 

sme sa začať zabávať. Dobrá nála-

da, bohaté občerstvenie na stoloch 

a super spoločnosť boli predzvesťou toho, že 

sa diskotéka podarí na výbornú. Samozrejme 

ako to býva, tá najlepšia zábava  prichádza 

na záver a my sme opäť ako pominulé roky 

skákali a tancovali až do poslednej pesničky. 

Ďakujeme nášmu pánovi riaditeľovi, ktorý 

nám opäť povolil skvelú zábavu. Ďakujeme 

aj nášmu nočnému dozoru za trpezlivosť 

a obetavosť, ktorú nám preukázali. 

Ďakujeme.

Zážitky zo školy  

Rybka    4-2017/18
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Karneval v ŠKD
Trinásteho februára končil 
fašiang a naše deti sa s ním lúčili 
karnevalom. 
Po vyučovaní si poobliekali svoje masky, 

pani   vychovávateľky ich poprípade ešte 

troška domaľovali a  zábava mohla začať. 

Musíme pochváliť rodičov a deti za kreativitu 

a  šikovnosť, pretože skoro všetky masky 

vyrábali doma a boli naozaj veľmi nápadité.   

V  sprievode za námornou kapitánkou pani 

vychovávateľkou Voltemarovou spievali   Fa-

šiangy, Turíce...čarodejníci, piráti, rôzne zvie-

ratká, množstvo princezien, kráľov, baletiek, 

sestričiek, lekárov a  rôznych rozprávkových 

bytostí. Sprievod uzatváral slimák v  podaní 

pani vychovávateľky Černej. V  spoločenskej 

miestnosti na nás už čakal diskdžokej a zába-

va mohla začať. Na úvod sa nám po jednotli-

vých oddeleniach predviedli masky, z ktorých 

boli vybraní víťazi. Rozhodova-

nie bolo naozaj veľmi náročné, 

lebo všetky deti boli nádherné. 

Po vyhodnotení začala spoločná 

zábava. Na parkete sa to hmýri-

lo nielen rôznymi farbami, ale aj 

pohybmi, čo si môžete pozrieť na 

fotografiách a  krátkych videách, 

ktoré nie sú v super kvalite, preto-

že deti   boli v  neustálom pohybe.   

V  prestávkach mali občerstvenie 

a  tombolu.   Veríme, že si odniesli 

množstvo zážitkov.

. 
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Kumštobranie
Počas dvoch dní 22. 2. – 23. 2. mali naši siedmaci a ôsmaci  
možnosť sa opäť venovať inému druhu vyučovania.

Ďakujeme všetkým  lektorom  remeselníkom, 

ktorí strávili s našimi žiakmi dva dni počas 

nášho školského projektu «Kumštobraní 

alebo aj remeslom sa človek živí» a naučili 

našich siedmakov a ôsmakov zaujímavé re-

meslá a techniky. Všetkým srdečne ďakujeme 

za ochotu  a nezištnú pomoc.Všetky výrobky 

našich remeselníkov si môžete pozrieť počas 

Dňa rodiny 10.6.2018 v Galérii talentov našej 

školy. 

Žiaci sa naučili tieto zaujímavé remeslá:

1. MAĽBA NA SKLO - so Vstúpte, n.o
2. KNÍHVIAZAČSTVO a ŠITIE NA STROJI  

- s Dom Svitania, n.o.
3. RECYKLOVÝROBA - s Jurajom Výbohom
4. RUČNÉ ŠITIE - s pani Luciou Eliášovou
5. MOZAIKA - s Mgr.art. Lenkou Ballekovou
6. VÝROBA BÁBOK - s Libuškou Čtverákovou ml.
7. ARANŽOVANIE KVETOV - s Evičkou Koprnovou  

z Kvetinárstva u EVY Gajary
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Zdolávame zasnežené kopce
V dňoch 25. februára až 2. marca 
2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 
lyžiarskeho výcviku v Žiarskej 
doline. 

Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Spojár 

v krásnej prírode Západných Tatier a výcvik 

prebiehal v lyžiarskom stredisku Opalisko.

Pod dohľadom skúsených inštruktorov 

zvládli nielen základnú techniku lyžovania 

a snowboardingu, ale pokročilí lyžiari a 

snowboardisti sa zdokonaľovali aj vo svojej 

úrovni zvládania týchto obľúbených zimných 

športov. K dispozícii mali nielen puma vlek, 

ale i sedačkovú lanovku, rovnako ako i viaceré 

zjazdovky, a to podľa úrovne jednotlivých 

družstiev, do ktorých boli žiaci rozdelení.

Pobyt na zasneženom Liptove bol žiakom 

spestrený turistickou vychádzkou a 

zaujímavým výletom do Medvedej štôlne, 

jediného sprístupneného banského diela v 

tamojšom okolí. Každý večer po namáhavom 

dni mali žiaci možnosť spoločenskej zábavy, 

ktorú si, ako kreatívni tínedžeri, pripravovali 

samostatne po jednotlivých ročníkoch, čo 

bolo vždy nielen zárukou dobrej zábavy, 

prekvapenia v podobe takej či onakej hry a 

súťaže, ale aj možnosťou na lepšie spoznanie 

spolužiakov z iného ročníka.

Okrem zábavy nechýbala poučná prednáška 

na tému bezpečný pobyt v horách, ktorá 

ponúkla na pohyb v horách (obzvlášť v časoch 

nízkych mínusových teplôt, ktorých svedkami 

boli práve v dňoch pobytu aj žiaci samotní) 

úplne iný, vážny pohľad.

Ubytovanie príjemné, strava chutná, pod-

mienky na lyžovanie vynikajúce, priateľská a 

veselá nálada…, celý pobyt tak mal snáď len 

jednu chybičku – čas ubehol veľmi rýchlo. :)
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Exkurzia v Poľsku
V dňoch 26.-27.3. boli gymnazisti a niektorí 
deviataci na výlete v Poľsku. Konkrétne 
v Osvienčime a Krakove. 

Trip začal okolo šiestej ráno, kedy sme sa 

mali všetci stretnúť pred školou. Nasledovala 

cesta autobusom  na zaujímavé miesto. Tým 

miestom je koncentračný tábor Auschwitz-Bir-

kenau. Po príchode na miesto sme dostali čas 

na rozhliadnutie sa po areály pred  koncen-

tračným  táborom. Potom sme dostali prístroj 

na počúvanie zaujímavostí a faktov, ktoré nám  

naša poľsko-slovenská sprievodkyňa hovorila. 

Počas troch hodín sme prešli obidva areály, 

Auschwitz a Birkenau. Prešli sme miesta, kde 

ľudia prežili hrôzostrašnú časť svojho života. Po 

tomto silnom zážitku sme za pár desiatok mi-

nút prišli do Krakova, mesta kráľov. Prívlastok 

mesto kráľov má z dôvodu toho, že tu boli 

korunovaní a 

sú pochovaní 

mnohí poľskí 

králi. Počas 

večera sme absolvovali už iba 

malú prechádzku, počas ktorej sme navštívili 

aj Sanktuárium Božieho milosrdenstva, kde sa 

nachádza obraz, ktorý dala namaľovať rehoľníč-

ka Faustína Kowalská. Hneď nasledujúci deň 

nám ukázala Wawelský hrad, kde sú pochovaní 

už spomenutí králi. Za zmienku tiež stojí kostol 

Mariánska bazilika, ktorá sa nachádza na 

jednom z najväčších námestí v Európe, či Jage-

lovská univerzita. A potom už iba cesta domov. 

Matúš Dudáš IX. B

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského   Malacky
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Pôstny koláč
Dňa 19.3.2018 sa na našej 
škole konala tradičná pôstna 
akcia s názvom “Pôstny 
koláč.” 

Už od rána množstvo detí spolu s 

rodičmi prinášali do spoločenskej 

miestnosti koláčiky, ktoré pripravili 

spolu so svojimi maminkami a oteckami, aby 

podporili túto akciu. Voňavé koláčiky, muffin-

ky, slané pagáčiky, drobné cukrovinky i väčšie 

zákusky prilákali čoskoro žiakov i študentov, 

ktoré si ich za symbolickú cenu zakúpili a tak 

sa pridali ku všetkým, ktorí v tomto pôste 

podporujú saleziánske združenie SAVIO – 

združenie mladých dobrovoľníkov. Tento rok 

sme “nakúpili” za 470,-€. Prostredníctvom 

verejnej zbierky Tehlička pomôže aj naše škol-

ské spoločenstvo miestnym obyvateľom Korr 

získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, 

zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania 

pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k 

neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu 

detí a mládeže v Korr. Všetkým chceme veľmi 

pekne poďakovať – tým, čo napiekli i všetkým 

, ktorí nakupovali – za ich štedrosť a ochotu 

podeliť sa.

Úspešný DOD na gymnáziu

Počas Dňa otvorených dverí /DOD/ na našom 
gymnáziu sme privítali takmer päťdesiat  
záujemcov o štúdium u nás. 

Viac ako polovica de-

viatakov nás navštívila 

prvýkrát a odchádzali s 

pozitívnymi dojmami - 

podľa ďalších vyjadrení v 

anonymnom dotazníku sú 

prezentované informácie o 

škole v súlade so sku-

točnosťou a dokonca prevy-

šujú očakávania. Z DOD 

ponuky zaujali najviac 

ukážky výuky v špeciálnych 

učebniach fyziky, chémie 

a biológie, ale aj matema-
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Školský ples
Dňa 9. 2. 2018 sa v Motely 
M v Malackách konal 17. 
reprezentačný ples našej školy.

 Do krásne vyzdobenej sály s nadšením vstú-

pili pedagógovia, rodiča, žiaci i priatelia školy. 

O rozprúdenie zábavy sa postaral vynikajúci 

program, ktorý spestrili aj talentovaní žiaci našej školy, či 

folklórny súbor, ktorý naladil naše tanečné topánky, aby 

sa už celú noc nezastavili. Nechýbala ani bohatá 

tombola, do ktorej prispelo množstvo darcov, 

a samozrejme chutná večera. 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všet-

kým, ktorý sa podieľali na organizovaní plesu, 

či už krásne pripravené priestory, vynikajúci 

účinkujúci v programe, darcovia tomboly, ale 

tiež aj hostia, s ktorými sme vytvorili úžasnú 

atmosféru. 

  

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského   Malacky

Zážitky zo školy  

tika a anglický jazyk. Adepti vysoko 

oceňovali aj prístup sprevádzajúcich 

študentov. V doporučeniach sme si 

našli nasledovné odkazy: Všetko by sa 

mi páčilo, nemenila by som nič. Dob-

re sa odmeniť, lebo toto DOD bolo vý-

borne zorganizované. Každý rok robiť 

podobne! Nemám čo vytknúť :-) Nič, 

všetko bolo OK. Viac vedieť o škole:-). 

Podobné DOD robiť každý rok! Viac 

vidieť školu a učebne:-. )Sme potešení 

zo záujmu o priestory školy, radi 

ukážeme aj viac, len nás limituje 

čas...:-) Niečo vymyslíme! 
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Zážitky zo školy  

Rybka    4-2017/18

Tak ako predchádzajúce 3 roky, 
opäť sme pokračovali v tradícií 
vyučovania v cudzom jazyku. 
Naši študenti mali možnosť stráviť niekoľko 

hodín vyučovaním v anglickom jazyku s lek-

tormi zo zahraničia. Opäť sme mali možnosť 

zapojiť sa do rôznych aktivít sprevádzaných 

s peknými zážitkami, skvelou atmosférou 

a výbornou náladou.

Akcia s lektormi opätovne splnila naše 

očakávania – vylepšili sme si 

angličtinu, užili kopec zábavy 

a už teraz sa tešíme na ďalší 

školský rok, kedy sa budeme 

môcť znova zapojiť.

Na záver by som vám, milý 

študenti, chcela odporučiť, ak 

budete mať ešte možnosť sa 

takejto akcie zúčastniť, aby ste 

o tom naozaj rozmýšľali, určite 

svoju účasť neoľutujete.

TALK TALK
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Zážitky zo školy  

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského   

Malacky

Prespávačka: 
Veľkonočné dielne klubu Bosco
Z piatka na sobotu 23.-24.3. sa žiaci z Klubu Bosco opäť dočkali svojej 
vytúženej prespávačky. 

Viac ako  40 žiakov si vyskúšalo svoje manu-

álne zručnosti pri všakovakých výrobkoch vo 

večerných a ranných tvorivých dielňach. Večer 

pod odborným dohľadom našej šikovnej Evičky 

Koprnovej vyrábali žiaci úliky, sadili žeruchu 

a vyrábali si pestrofarebných kohútikov. 

Keďže deťom riadne „vyhladlo“, naplnili sme si 

neskorou večerou brušká a dve oddelenia ŠKD 

sa premenili na obrovské spálne. Už tradičnou 

súčasťou našich prespávačiek je nočné kino, 

tentoraz sme sa zasmiali na milej rodinnej 

komédii o šikovnom šimpanzovi Jackovi. Ráno 

sa deti prebudili k životu súčasne s kostolnými 

zvonmi a po raňajkách a spätnom premenení 

spální na oddelenia ŠKD sme pokračovali v tvo-

rení. Pod šikovnými rukami detí sa menili fareb-

né papiere na prekrásne a nápadité veľkonočné 

pozdravy, chlapci pod odborným dohľadom 

p.Dobrovodského splietali vŕbové prútiky do 

štipľavých korbáčov a dievčatá sa učili náročnou 

metódou pat-

chworku vyzdobiť polystyrénové 

vajíčka. Chlapci si nové korbáče na dievčatách 

hneď aj vyskúšali. Celú akciu sme ukončili hrami 

na školskom dvore. Okolo dvanástej opustili 

ŠKD posledné deti. Všetci sme prežili krásny 

čas, v ktorom nás spájajú nielen vzájomné 

priateľstvá, ale aj spoločný vzťah k Panne Márii 

a nášmu priateľovi Donovi Boscovi. Deti si 

domov odniesli množstvo krásnych výrobkov 

a spoločných chvíľ strávených s kamarátmi. 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať 

Evičke Koprnovej a pánovi Dobrovodskému za 

pomoc pri tvorivých dielňach, mojím verným 

pomocníkom Eme a Matúšovi a našej pani 

asistentke Majke, ktorá síce neplánovane, ale 

o to vzácnejšie, s nami ostala a pomohla nám 

ako pri tvorivých dielňach, tak aj poobede pri 

upratovaní. Ďakujeme J
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Bonzáčik  

Odkiaľ ste k nám zavítali?

Pochádzam z Liptova, kon-

krétne z malej obce Hubová 

v okrese Ružomberok. Ale 

ako som tu zistil pre značnú 

časť študentov to už je ďaleký 

východ. 

Ako  študent ste boli skôr 

rebelom alebo anjelom?

Samozrejme že sme v triede 

boli samí anjeli. Inak by sme 

tie sáčky s vodou na ľudí há-

dzať nemohli. Ale problémy 

s vedením školy či zhoršené 

známky so správania som si 

nikdy nemohol dovoliť.

Páči sa Vám práca učiteľa?

Ech, no po prvom polroku sa 

mi už ten smetiar, s ktorým 

ma v detstve strašili, nezdá 

taký hrozný =D ... v skutoč-

nosti ma to naozaj baví. Už 

keď som sa rozhodoval, čo 

pôjdem študovať, rozho-

dol som sa, že chcem ísť 

robiť niečo čo ma aj bude 

baviť. A nejakom som došiel 

k tomu, že je to učenie.  

Pochádzate z Liptovského 

regiónu, v ktorom sa hovorí 

írečito. Ako si zvykáte na 

našu záhoračtinu? 

No keď som prvýkrát počul 

„detyská vyprávat“ trochu mi 

prebehol mráz po chrbte, ale 

ako fanúšik Sváka Ragana 

(slovenský seriál čo bol cool 

ešte predtým ako začali byť 

seriály populárne) som už 

niečo napočúvané mal. A nie-

kedy keď počujem ponosova-

nie takého Jakuba zo VI.C, tak 

ma to vie aj pobaviť. Každé 

nárečia má niečo do seba. 

Ktoré výrazy Vám robia 

najväčší problém?

Víš, víte, vím. Toto mi robí 

problém počúvať. Ale dlho 

mi trvalo, kým som zistil, čo 

je ščuvik (ak sa to takto píše). 

Teraz už viem, že to je rastli-

na, ktorá sa inak volá štiav. 

Aké hudobné žánre 

počúvate?

Asi rock a indie pop. Ale 

v podstate si vypočujem 

hocičo čo ma niečím zaujme. 

V poslednej dobe však akosi 

S pánom učiteľom Lopeňom

Nie je tomu dlho, čo k nám do školy zavítal pán učiteľ Lopeň. Tak sme si 
povedali, že po tom čase písania previerok a skúšania, je načase si ho 
posadiť do nášho bonzovacieho kresielka. Prezradil nám o sebe niekoľko 
zaujímavých pikošiek. Ak chcete vedieť, odkiaľ k nám prišiel, ktoré slová 
mu pília uši, či, čo odkazuje nám študentom, neváhajte a začítajte sa do 
dnešného bonzovania. 

Rybka    4-2017/18
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Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského   Malacky

nemám čas spoznať niečo 

nové a stále dookola počú-

vam vypalovačky z minulého 

roka.

Čo robíte vo svojom voľnom 

čase? 

V priaznivom počasí sa 

snažím svoj voľný čas tráviť 

na horách. Teraz keď mám 

okolo seba roviny Záhoria je 

to ešte nástojčivejšie. Popri 

tom sa snažím prečítať si 

niečo zaujímavé, zhliad-

núť nejaké nové filmy či 

dokumenty a venovať sa 

priateľke.

Ktoré domáce práce 

nemáte rád?

Neznášal som čistenie 

pece a kúrenie a utieranie 

riadu (umývačku riadu sme 

nemali).

Čo by ste odkázali našim 

študentom?

Buďte zvedaví a snažte sa 

vždy zlepšiť. Nie vždy sa 

to darí, ale nevzdávajte to. 

Aby ste mohli byť vzormi 

a príkladmi pre svoje okolie. 

Chcite iných inšpirovať k nie-

čomu dobrému.  

..... A ešte cestujte!! Aj keby to 

malo byť len do vedľajšieho 

okresu. Spoznávajte nové 

kraje, ľudí, zvyky, životný štýl 

a všetko čo sa dá. Môže Vám 

to zmeniť život.  

Ďakujeme za rozhovor J
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Súťaž  

Rybka    4-2017/18

Spoznaj  
svojho učiteľa!

Milí študenti a žiaci našej školy, prinášame 

pre vás 4. kolo našej pátracej súťaže v tomto 

školskom roku. Vašou úlohou je spoznať 

učiteľa na fotografii. Môže to byť učiteľka 

alebo učiteľ, ktorý učí na našej škole.

Na fotografii v minulom čísle bola 

zachytená pani učiteľka Mgr. art. Lenka 

Balleková. Žiaľ, pani učiteľku sa vám 

nepodarilo odhaliť.

Ak si myslíš, že vieš, kto je na fotografii 

(hľadáme p. učiteľa/učiteľku, ktorý/á je 

na fotke, ktorý/á kreslil/a už od malička), 

tak postupuj podľa našich pokynov:

l napíš jeho/jej meno a priezvisko na papier,
l podpíš sa čitateľne na papier (meno, priez-

visko, trieda),
l takto vyplnený papier vhoď do krabice 

označenej „súťaž Spoznaj svojho učiteľa “ 

pri vrátnici najneskôr do 20. 05. 2018,
l 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 učiteľ zachytený na fotografii pod 

dozorom redakčnej rady. Šťastný výherca 

získa čokoládu z rúk učiteľa na fotografii.
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Rýchlo a zbesilo  

Opekané rezance 
Dnes vám ukážem, ako si doma 
pripravíte opekané rezace. Už ich len 
nehľadajte v čínskych reštauráciach. 
Spravte si ich sami.

Budeme potrebovať: 
• 200g hovädzieho steaku, 

• 250g ázijských rezancov (rezance na chow 

mein), 

• 3 strúčiky cesnaku, 

• 1 chilli, 

• hrsť koriandru, 

• zelenina (vybral som si 1 väčšiu cibuľu, 3 

malé mrkvy a 1 bob choy), 

• lyžicu sezamových semienok, 

• lyžicu sezamového oleja a masla, 

• rastlinný olej, 

• biele/čierne korenie, 

Na omáčku: 
• 5 lyžíc sójovej omáčky, 

• 2 lyžice ryžového octu (môže byť aj obyčajný 

ocot), 

• 2 lyžice cukru, 

• pár kvapiek citrónovej šťavy.

Varte rezance, aby boli mäkké, ale stále žuvač-

kové. Pripravte si všetky suroviny: cibuľu na-

poli a na plátky, mrkvu a bob choy na pásiky, 

koriander pár krát prekrojiť, cesnak a chilli na 

malé kocky, nakoniec mäso na pásiky. Hygie-

nu nadovšetko. Všetky suroviny na omáčku 

miešajte, pokiaľ sa cukor nerozpustí. Keď 

máte všetko pripravené, je čas ísť k sporáku.

Wok (panvicu) s rastlinným olejom položte 

nad najväčší horák a nechajte rozpáliť. Keď za-

čne olej mierne dymiť pridajte opatrne steak. 

Nezľaknite sa, olej bude prskať. Trocha osoľte 

(omáčka je dosť slaná) a okoreňte. Mäso sa za 

pár sekund zafarbí, pridávate cesnak a chilli, 

sekundu opekáte, prichádza na scénu mrkva, 

cibuľa a neskôr bob choy. Doprajte zelenine 

teplo woku, dokiaľ trochu nezmäkne. Pridajte 

rezance a dobre premiešajte, doprajte im aj 

ten kúsok masla. Vlejte omáčku a stlmte pla-

meň na polovicu. Miešajte, nie však pridlho. 

Pridajte koriander, sezam a sezamový olej. 

Premiešajte a ste hotoví. 

Dobrú chuť praje Anton Gašparík IV. AG!
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Zábava a relax  

Rybka    4-2017/18

Vedecká matematika

Problém troch dverí, niekedy 
tiež Monty-Hallov problém,  je 
pravdepodobnostná úloha, ktorá 
dokáže zmiasť nejedného človeka.

Zadanie 
Majme tri dvere. Moderátor Monty Hall 

umiestni za jedny dvere auto, za ostatné 

dvere umiestni kozu. Vašou úlohou je nájsť 

a vybrať tie dvere, za ktorými je auto. V tejto 

chvíli vás vyzve, aby ste si zvolil jedny z troch 

dverí, označme ich A, B a C. Vy si vyberiete 

jedny dvere, povedzme B. Ďalej vstupuje do 

hry moderátor, ktorý zo zostávajúcich dverí, 

tj. A, C, otvorí tie dvere, za ktorými sa skrýva 

koza - teda prezradí vám dvere, ktoré určite 

nevedú k cieľu. Povedzme, že otvorí dvere A. 

Pointa celého problému je v nasledujúcom 

kroku - moderátor vám ponúkne, že môžete 

svoju voľbu zmeniť. Vy ste si najskôr vybrali 

dvere B, potom vám moderátor povedal, že 

za dverami A auto nie je a ponúka vám, že 

môžete zmeniť svoju voľbu na dvere C. Ale 

môžete si ponechať svoju pôvodnú voľbu B. 

Ako sa rozhodnete? Je väčšia šanca, že auto 

bude za dverami B, alebo za dverami C? Alebo 

je to jedno?

Riešenie 
Máte troje dvere. Jedny dvere sú z hry, takže 

vlastne máte už len dvoje dvere. Za jednými 

z týchto dverí určite auto je. O zostávajúcich 

dvoch nič neviete, žiadnu ďalšiu indíciu k 

dispozícii nemáte. Takže pravdepodobnosť 

je samozrejme 50% u oboch dverí. Približne 

také je myslenie veľkej časti ľudí, takže sa 

netrápte, ak ste si to tiež mysleli. Riešenie je 

to ale samozrejme zlé J.

Správne riešenie 
Oplatí sa zmeniť svoju voľbu na tie dvere, kto-

ré moderátor nevyradil. K pochopeniu si mô-

žeme rozpísať pravdepodobnosti od začiatku. 

Keď si prvýkrát volíte dvere, tak pravdepo-

dobnosť, že práve za nimi bude auto, je 1/3. 

Žiadnu ďalšiu indíciu nemáme, takže pravde-

podobnosť je rozdelená rovnomerne, 1/3 pre 

každé dvere. Takže ak si zvolíte dvere B, máte 

šancu 1/3, že je za nimi auto. Zároveň existuje 

2/3 pravdepodobnosť, že sa auto nachádza 

za dverami A alebo C. Je teda pravdepodob-

nejšie, že sa auto nachádza za dverami, ktoré 

sme nezvolili. Toto je dôležité. V ďalšom kroku 

vstupuje do hry moderátor a otvorí jedny z 

dverí, za ktorými nie je auto. Moderátor otvorí 

Monty-Hallov paradox
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dvere A. Za dverami A tak auto nie je. Čo sa 

stane s tou 2/3 pravdepodobnosťou? Vieme, 

že pravdepodobnosť, že je auto za dverami A 

alebo C je 2/3 a zároveň vieme, že za dverami 

A nie je. 2/3 pravdepodobnosť sa tak preleje 

na dvere C. Šanca, že auto je za dverami C 

je 2/3. Naša šanca pri dverách B ale zostáva 

stále rovnaká, tá sa nijako nezmenila. Takže 

máme 1/3 šancu, že je auto za dverami B, 

ktoré sme zvolili, a 2/3 šancu, že je za dverami 

C, na ktoré môžeme svoju voľbu zmeniť. Je tak 

rozumné svoju voľbu zmeniť.

Viac dverí 
Príkladu môžeme lepšie porozumieť, ak zvý-

šime počet dverí a modifikujeme úlohu takto: 

majme desať dverí. Na začiatku si súťažiaci 

vyberie jedny dvere a moderátor otvorí všetky 

dvere, okrem tých, ktoré sme zvolili a okrem 

tých, za ktorými je auto. Zadanie je prakticky 

rovnaké ako v predchádzajúcom príklade, 

len tam, keď moderátor otváral všetky dvere, 

tak otváral len jedny dvere, pretože ich viac 

otvoriť nemohol. Na začiatku si vyberiete 

dvere 1. Šanca, že je za nimi auto je 1/10. Je 

9/10 pravdepodobnosť, že je auto za inými 

dverami. Ďalej moderátor odstráni 8 dverí, za 

ktorými určite auto nie je a zostanú vám opäť 

len dvoje dvere. Šanca, že je auto za dverami, 

ktoré vám moderátor ponechal je 9/10, zatiaľ 

čo šanca, že je za vašimi vybranými dverami 

je stále 1/10.

Dušan Daniel, IV.AG

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského   Malacky
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Zábava a relax  

Rybka    4-2017/18

Gravitácia a rýchlosť svetla
Rýchlosť gravitácie je takmer identická s 

rýchlosťou svetla. V tomto roku vedci po 

prvýkrát dokázali snímať kolíziu medzi 

dvoma neutrónovými hviezdami. Pri 

vykonávaní týchto simultánnych pozo-

rovaní optických a gravitačných vĺn boli 

schopní presne merať rýchlosť gravitácie.

Nový ľudský orgán
Bol objavený nový ľudský orgán, ktorý 

sa nazýva mezentérium. Vedci ho 

len donedávna považovali za roztrieštené 

štruktúry v zažívacom trakte. Najnovšie štúdie 

však potvrdili, že ide o skutočný, ucelený 

a samostatný orgán, nachádzajúci sa v 

brušnej dutine. V podstate je to dvojitý záhyb 

podbrušnice, ktorý drží naše črevá v stene 

brušnej dutiny, čo potvrdzuje pre portál Veda 

na dosah aj RNDr. MUDr. Roman Gardlík, 

PhD. z Ústavu molekulárnej biomedicíny 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave.

Nový druh cukrovky
Taktiež bol v medicíne potvrdený objav nové-

ho typu cukrovky. Väčšina ľudí doposiaľ ani 

netušila, že toto onemocnenie má. Najnovšie 

klasifikovaný diabetes typu 3c bol doposiaľ 

chybne diagnostikovaný ako typ 2.

Pľúca vyrábajú krv
Pľúca nielenže slúžia na dýchanie, taktiež 

vyrábajú krv. Pľúca cicavcov produkujú viac 

ako 10 miliónov krvných doštičiek za hodinu, 

Vedecké objavy, 
ktoré priniesol 
rok 2017
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čo sa rovná väčšine krvných doštičiek, ktoré 

cirkulujú v tele.

Mozog požiera sám seba
Mozog pri nedostatku spánku začína akoby 

požierať sám seba. Keď má telo dostatok 

spánku, mozog odstráni nervové „úlomky“ 

z celodennej aktivity. Keď trpí organizmus 

nedostatkom spánku, dochádza k zvýšeniu 

činnosti a mozog tak odbúra veľké množstvo 

neurónov a synaptických spojení.

Kvantová komunikácia bez 
prenosu častíc
Kvantová komunikácia je možná! V 

roku 2017 vedci dosiahli kvantovú 

komunikáciu bez prenosu častíc prvý-

krát. Doposiaľ bol tento typ komuniká-

cie dlho len v rovine teórie, ale až teraz 

sa prakticky potvrdil, píše Science 

Alert.

Vyhynutý druh objavený
Najvzácnejší a najstarší pes na svete 

nevyhynul. V skutočnosti divoký pes z 

vysočiny v Novej Guinei, považovaný 

za vyhynutú rasu, je stále živý a darí 

sa mu.

Nový kontinent
Zdá sa, že Zem má úplne nový konti-

nent zvaný Zealandia...

Poškodenie mozgu sa dá liečiť
Je pravdepodobné, že je možné zvrátiť 

niektoré typy poškodení mozgu spôsobené 

nedostatkom kyslíka. V júli 2017 sa vedci 

snažili pomôcť dvojročnému dievčatku, ktoré 

sa utopilo v bazéne a bolo následne resusci-

tované. Mala vážne poškodenie mozgu, ale 

výskumníci dokázali výrazne zlepšiť jej stav 

vďaka liečbe kyslíkom.

Patrik Bertovič III.AG
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Zábava, relax  

Je tu krásne na Záhorí,

kde aj dívečka sčervená, zahorí.

Pod Karpatma máme ropu,

kde není, sa zas érteple kopú.

Máme pjekné rybníky,

vánočné kapre máme.

A skalické trdelníky

sú ve svjece známé.

Hubári zbíraji dubáky,

Stupavjané zelé režú.

Šeckého máme dost,

eném nemáme cez Moravu most.   

 Karolína Králová VI. B 

Na Záhorí je veľa zveri

nádhernej, nech tomu každý verí.

Hríby v lese rastú

a už sa v našej komore chvascú.

Naša dedinka na Záhorí

je v krásnom údolí.

Reč záhorácku nepozná nik, 

príď sa o tom na Záhorie presvedčiť.

Na Záhorí ľudia veselí sú,

spievajú a tancujú.

Pečú, varia, hodujú

a pritom sa radujú. 

 Tara Jergel VI.B

My sme chlapci z Malaciek,

na nudu my máme liek.

Vyrazíme do lesa,

všetky hríby traste sa!

Záhorie je hríbov raj

a najkrajší slovenský kraj.

Studienka je krásna obec,

Sološnica má zas kopec.

V Podhradí sa týči hrad,

v Skalici zas vína sklad.

Vyrazíme za krásami,

hríby, ryby, kopce, slamy.

Zlaté piesky, tiché lesy.

Len príďte a užite si!

 Šimon Choudhury VI.B

Záhorie je pekný kraj, 

cítim sa v ňom naj, naj, naj.

Lesy, lúky, stromy 

a okolo samé domy. 

Naše Záhorie je hubársky kraj,

chalupári tu majú raj.

Krajšie sú tu stromy ako na Horehroní.

Od jari po jeseň príroda krásne voní. 

Máme tu aj nádherné rybníky,

chýbajú nám cyklistické chodníky.

To naše Záhorie je krásna krajina,

Žijeme tu šťastne ako jedna rodina. 

 T. Tomšová 

Poetická chvíľka na tému 
Záhorie


