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Akadémia k roku viery 
sv. Cyrila a sv. Metoda

Tento rok celá Cirkev pre-
žíva rok viery a my Slováci 
máme rok sv. Cyrila a sv. 
Metoda, 1150. výročie ich 
príchodu k nám. Pri tejto prí-
ležitosti sme pripravili pekný 
program pre rodičov a  pre 
žiakov našej školy – CZŠ sv. 
Gorazda v Námestove. 

Do programu bola zapojená 

celá škola: malí žiaci, star-
ší žiaci i učitelia, ktorí celý 
program moderovali. Toto 
spektrum obsahovalo básnič-
ky, pesničky, tance, scénku a 
druhou časťou akadémie bol 
film o sv. Cyrilovi a Metodo-
vi, popretkávaný natočenými 
scénkami. Bola to vydarená 
akcia.            M. Kurtulíková

Navštívili sme Poľsko
Ako stráviť sobotu? Naj-

lepšie s priateľmi v peknom 
prostredí ... a to sa nám, veru, 
podarilo. V sobotu 10. mája 
sme usporiadali ako Rada ro-
dičov pri CZŠ sv. Gorazda v 
Námestove výlet na Kalwariu 
Zebrzydowsku, do  Wadovíc 
a do Parku miniatúr v Inwal-
de v Poľsku.  Doobeda sme 
obdivovali krásy Baziliky, 
ktorá je zapísaná v UNES-
CO. Návštevu sme zakončili 
sv. omšou, ktorú celebroval 
pán dekan Blažej Dibdiak. Na 
tomto premodlenom mieste 
sme si vyprosili milosti pre 
naše rodiny, ale aj pre spolo-
čenstvo našej cirkevnej školy. 
Bola by škoda, keby sme ne-
navštívili rodisko Jána Pavla 
II. a neodhalili znova niečo 
nového z jeho života v jeho 
rodisku vo Wadowiciach. Po-
tom sme sa presunuli do par-

ku miniatúr v Inwalde. Čakali 
nás  tri hodiny zábavy na ko-
lotočoch a hlavne, obdivovali 
sme tie najväčšie architek-
tonické zaujímavosti sveta. 

Aj počasie sa nad nami zľu-
tovalo a doprialo nám pekné 
popoludnie pri prechádzke po 
svetových pamiatkach.  

 Ing. Anna Chorvátová 

Máme nové pieskoviská
Deti z MŠ Ber-

nolákova sa môžu 
pochváliť novými 
pieskoviskami, na 
ktoré túžobne čaka-
li.

Ďakujeme nášmu 
z r i a ď o v a t e ľ o v i - 
Mestu Námestovo, 
stavebnej firme Hat-
ter z Lokce, ktorá 
nám nielen piesko-
viská vybudovala, 
ale  urobila spon-
zorsky  niekoľko 
úprav v areáli MŠ a 
v neposlednej miere 
patrí naše poďako-
vanie Stavebnému 
podniku v Námesto-
ve, ktorý pieskovis-
ká zdarma naplnil 
pieskom.

Deti a kolektív MŠ

COMENIUS  v Námestove - s COMENIOM  do sveta

budú objavovať a 
prezentovať seba 
a svoj každodenný 
život

Prvé projektové 
stretnutie sa us-
kutočnilo ešte v 
decembri  v bul-
harskom Slivene, 
druhé koncom 
februára v Špa-
nielsku, tretie pro-
jektové stretnutie 
bolo v Námesto-
ve. Škola privítala 
50 zahraničných 
hostí. Študenti boli ubytovaní 
v hostiteľských rodinách a na 
záver všetci veľmi oceňovali 
pohostinnosť rodín, bohatý 
poznávací program  a zážitky, 
vďaka ktorým už Slovensko 
nebude pre nich len nezná-
mou východoeurópskou kra-
jinou. Gymnázium Antona 
Bernoláka je v projekte zod-
povedné za jeho umeleckú 
stránku, preto aktivity  počas 
návštevy boli zamerané na 
naplnenie tohto cieľa. Vyvr-
cholením  projektového stret-
nutia bol galaprogram v aule 

školy Super Talent Show, v 
ktorom sa predstavili  zahra-
niční partneri i študenti gym-
názia  s vynikajúcimi umelec-
kými hudobno-speváckymi a 
tanečnými výstupmi. 

Úroveň kultúrneho  progra-
mu bola mimoriadne vysoko 
hodnotená všetkými účast-
níkmi projektu, vystupovali 
v ňom jednotlivci, skupiny 
žiakov i celé triedy, prezento-

vala sa školská kapela, taneč-
níci so spoločenským i mo-
derným tancom a folklórom, 
zahraniční partneri  s vlastný-
mi  hudobno-dramaticko–li-
terárnymi vystúpeniami. Za-
hraniční účastníci sa nestačili 
čudovať nad všestrannosťou 
a talentovanosťou námes-
tovských gymnazistov a nad 
kvalitnou   až profesionálnou  
úrovňou jednotlivých vy-
stúpení. Fotoaparáty len tak 
„cvakali“, aby zachytili úžas-
né okamihy a aby ich potom  
mohli ukázať doma vo svo-

jich domovských školách.
Po skončení námestovské-

ho pobytu sa všetci účastníci 
presunuli do poľskej par-
tnerskej školy v Rybniku, v 
Sliezskom vojvodstve. Naši 
študenti  sa odtiaľ vrátili 
obohatení o krásne zážitky 
a vzácne životné i jazykové 
skúsenosti.   

V minulosti sa hovorievalo: 
Zomrel kráľ, nech žije kráľ! 

Dnes by sme to mohli para-
frázovať: Skončil sa prvý rok, 
nech žije druhý projektový 
rok. A ten by veru mohol byť 
ešte zaujímavejší ako práve 
uplynulý, lebo námestovskí 
gymnazisti   navštívia hlav-
né mesto Turecka Ankaru, 
aj exotický karibský ostrov 
Martinik, severotaliansku   
Ferraru a záver projektu má 
byť vo  Francúzsku v mesteč-
ku Croix pri Lille. Už sa na to 
všetci účastníci tešia.

Mgr. Ružena Pilarčíková
koordinátorka projektu

Obsahom  projektu je  vý-
mena skúseností o každoden-
nom živote mladých ľudí v 
Európskej únii a v Turecku. 
Študenti  prostredníctvom ko-
rešpondencie, mailovania, če-
tovania, zahraničnej mobility, 
tvorbou rôznych dokumentov  
(ankety, prezentácie, videá, 
film) a   rôznych   aktivít  
budú mať možnosť porovnať 
svoj život so svojimi roves-
níkmi, šíriť a popularizovať 
našu slovenskú kultúru a ja-
zyk, predstaviť svoju školu 
a život v nej, zvyky mladých 
ľudí, ich záujmy, záľuby... 
atd. Jednoducho, mladí ľudia 

Školský rok 2012/2013 bol pre študentov Gymná-
zia Antona Bernoláka veľmi bohatý na  medzinárodné 
aktivity. V  rámci programu COMENIUS škola získala 
finančnú podporu  z Európskej únie   na roky 2012 
– 2014 na realizáciu multilaterálneho frankofónneho 
projektu  JOUR PAR JOUR ( Deň čo deň). Frankofónny  
znamená, že pracovným a komunikatívnym jazykom 
projektu je  francúzština,  a multilaterálny  znamená, 
že do  projektu  je zapojených    osem partnerských 
škôl  - z Bulharska, Francúzska, Martiniku  Poľska, 
Španielska, Talianska, Turecka,   žiaci Gymnázia A. 
Bernoláka  na stretnutiach reprezentujú Slovensko.

Takmer 80 účastníkov sa stretlo na námestovskom gymnáziu v projekte 
Jour par Jour.               Foto: (gab)

Návšteva u prírodovedca 
Predškoláci z MŠ Komen-

ského sa 22. mája vybrali na 
výlet do Liptovských Revúc 
za prírodovedcom Mirosla-
vom Sanigom. Každý si nie-
sol so sebou aj malý darček 
- nakreslených, vystrihnu-
tých alebo inak zhotovených 
vtáčikov.  Ujo Saniga, ako 
ho predškoláci volajú, už 
čakal deti pri bránke. Pani 
učiteľka  mu v mene celej 
triedy odovzdala  fotografie 
z minulej návštevy v Ná-
mestove, pre vtáčiky vrecko 
slnečnicových semiačok a 
„moskáľ“- oravský domáci 
chlieb so slaninou.   Počas 
pútavej  prednášky si deti 
vypočuli  veľa zaujímavých 
a úsmevných príbehov, kto-
rými je neúnavný ochranca 
prírody neustále zásobovaný. 
Spestrením výkladu boli jeho 
skvelé imitácie hlasov nie-

ktorých vtákov. 
Počas výletu na Liptov si 

deti užili aj krátky pobyt na 
salaši, vyšantili sa na hojdač-
kách a iných atrakciách.

Chceme sa poďakovať pani 
učiteľke Janke Adamcovej, 
vďaka ktorej sme sa mohli 

zúčastniť s deťmi  tohto vý-
letu. Vidno, že táto učiteľka 
je pre prácu s deťmi zapálená 
telom i dušou, má  skvelé ná-
pady, je dobrá organizátorka 
a  deti  ju majú úprimne rady. 
Presvedčili sme sa o tom 
sami.   Rodičia predškolákov

Miroslav Saniga už čakal deti pri bráničke.           Foto: mš

Deň pre mesto
Ráno 24. júna nám naše 

zlaté pani učiteľky oznámili, 
že vlastnými silami môžeme 
skrášliť naše rodné mesto. 
Tento návrh nám prišiel od 
neziskovej organizácie Kvap-
ka, za čo im veľmi pekne ďa-
kujeme. 

Som žiačkou už osem ro-
kov a taký zápal pre vec som 
ešte nevidela. Hneď ráno sa 

celá škola zišla vonku, kde 
sme dostali rukavice, vrecia 
a vybrali sme sa na určenú 
trasu. Ja a naša trieda sme sa 
snažili vyčistiť priestranstvo 
Slnečnej ulice. Iní žiaci mali 
pridelenú Veternú ulicu, Se-
vernú ulicu, Mlynskú ulicu 
a, samozrejme, okolie našej 
školy. Napriek veľkému teplu 
a dlhej ceste sa žiaci zohýbali 

po každý papier, každú špinu 
len kvôli kráse nášho mesta. 

Keď sme skončili, vrecia 
s odpadom sme odovzdali a 
následne ich vyviezli. Mys-
lím si, že takéto skrášlenie 
mesta je dobrou motiváciou 
pre žiakov a dúfam, že sa to 
uskutoční aj budúci

 S. Parížeková, 
žiačka 8. B triedy 


