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Drevári na súťaži drevených hračiek 
 
      Stredná odborná škola drevárska 
v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila dva-
násteho ročníka výstavy Etudy z dreva 
XII. – Drevené hračky, ktorú zrealizovalo 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, súčasťou 
ktorej bola i súťaž o „naj" drevenú hračku. Odborná 
porota vyhodnotila víťazov v dvoch kategóriách. Pes-
trá paleta hier a hračiek je výsledkom práce 91 auto-
rov a výrobcov. V prvej kategórii súťažilo 9 sériových 
výrobcov so 73 hračkami, v druhej kategórii originálov, 
prototypov a modelov 82 autorov – študentov 
z pätnástich stredných i vysokých škôl s výtvarným za-
meraním, ktorí prihlásili 129 hračiek. 
     V kategórii originálov, prototypov a modelov, čiže 
druhá kategória,  bola zastúpená žiakom z našej školy 
Marekom Stríčekom z III.A triedy, ktorý vyrobil dre-
venú hojdaciu motorku. Na jej zhotovenie použil tech-
nológiu rôzneho spájania dreva a rôzne konštrukčné 
spoje za účelom estetického, mechanického 
a dizajnérskeho vyhotovenia z prírodného materiálu, 
smrekového, bukového a dubového dreva. Bola určená 
na hojdanie detí vo veku od dvoch do piatich rokov. 
Drevená hračka môže fungovať ako bytový doplnok. Ak 
sa vyberie motorka z dreveného stojana, môže slúžiť 
aj na vozenie dieťaťa. Porotou vybrané súťažné hry a 
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Valentínska kvapka krvi od drevárov 

Naša škola dňa 22. februára 2011 organizačne zabez-
pečili školskú akciu pod názvom “Valentínska kvapka 
krvi“. Študentky a študenti nad 18 rokov 
a pracovníčka strediska Bc. A. Trlicová spoločne da-
rovali  najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv. Účastníci 
zavítali do Hematologicko–transfúzneho oddelenia 
Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pri-
praveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné 
dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí 
vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Tohtoročné 
motto bolo: „Keď daruješ krv, akoby si daroval lásku.“ 
Už tradične žiaci i zamestnanci školy takýmto spôso-
bom oslavujú Valentína. V tomto roku sa odberu zú-
častnilo z celkového počtu 33 zúčastnených až 12 
prvodarcov. Sviatok zamilovaných môže byť aj 

o prejave lásky 
k neznámym ľu-
ďom a pomoci 
tým, ktorí to po-
trebujú. Valentín-
ska kvapka krvi 
a jej motto 
„Milujem, a preto 
darujem“ sa napl-
nilo. 
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Stredoškolská odborná činnosť u drevárov 

Naša škola sa zapojila do Stredoškolskej odbornej čin-
nosti.  Školské kolo 33. ročníka prebehlo v našej škole 
22. februára 2011. Táto akcia bola organizovaná 
v nasledujúcich súťažných odboroch: 03 Chémia 
a potravinárstvo, 07 Pôdohospodárstvo a životné pro-
stredie,  10 Stavebníctvo a interiérový dizajn, 14 
Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, 15 
Ekonomika a riadenie, 16 Teória kultúry, umenie, ume-
lecká, odevná tvorba, 17 Pedagogika, psychológia, so-
ciológia.  Do školského kola sa prihlásilo 24 žiakov. 
V odbore 03 Chémia, potravinárstvo prvé miesto získal 
Juraj Poništ z III.O za prácu Dlhá cesta k mydlu, dru-
hé Júlia Blaskovicsová zo IV.O za prácu Monitoring  
acidity a tvrdosť zrážkových vôd na Kysuciach. 
V odbore 04 Biológia prvé miesto obsadila Lenka Ta-
lapková zo IV.O za prácu Liečivé rastliny Kysúc, druhé 
Ivana Knapcová zo IV.O triedy  
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Skupina 10 
Stavebníctvo 
a interiérový 
dizajn Slavo-
mír Kopera 
z III.E za prá-
cu Výroba dre-
venej hojdač-
ky z guľatiny. 
V odbore Eko-
nomika 
a riadenie An-
na Kalmová 
z III.N za 
prácu Sauny s. 
r. o.  Odbor 16 
Teória kultúry, 
umenie, ume-

lecká tvorba, odevná tvorba obsadil prvé miesto Milan 
Poništ z III.O triedy za prácu Žiarivá hviezda Kysúc 
Martin Kolembus. V odbore 17 Pedagogika, psychológia, 
sociológia Tomáš Palko zo IV.A triedy získal za prácu 
Elektronické šikanovanie. Víťazi postúpili do okresného 
kola 33. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.   
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Marec mesiac knihy aj u drevárov 

Nezabudli sme na marec, ktorý je už od nepamäti známy ako 
mesiac knihy. Túto tradíciu sme si pripomenuli rôznymi sprie-
vodnými podujatiami, ktoré pripravili naši pedagógovia. Pre 
prvákov a druhákov zrealizovali olympiádu zo slovenského, 
anglického a nemeckého jazyka. Do súťaže sa zapojilo osemde-
siat žiakov a najlepší traja z jednotlivých jazykov boli ocenení. 
Druhým podujatím bola exkurzia do Kysuckej knižnice 
v Čadci. Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s jej jednotlivý-
mi službami, knižničným fondom, modernými informačnými 
technológiami a počítačmi . Taktiež sme navštívili Mestskú 
knižnicu v Krásne nad Kysucou. 
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Žiaci si na túto akciu priniesli rukavice, vedrá a s veľ-
kou chuťou sa vrhli na záchranu Skokana hnedého. Tie-
to akcie začínali vždy v slnečný deň, od jedenástej hodi-
ny predpoludním do pätnástej hodiny odpoludnia. Žiaci 
chytali Skokanov a následne ich dali do vedier, ktoré 
keď sa naplnili žabami, ich prenášali cez dve cesty 
a vkladali ich do močiara. Počas dňa s pekným počasím 
nachytali okolo päťsto žiab. Naša škola spolupracuje 
s CHKO.  
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Pre našich priateľov z Moravy boli pripravené odborné 
semináre, prehliadka areálu školy a dielní odborného 
výcviku, v ktorých videli praktické ukážky tvorivosti 
našich žiakov. V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo 
spoločné stretnutie s pedagógmi našej školy. Pri tejto 
príležitosti sme si okrem skúseností vymenili aj drobné 
upomienkové predmety, ktoré budú pripomínať toto 
príjemné podujatie.  



Tohto roku sme vyčistili pravé rameno rieky Bystrice od súto-
ku Kysuce a Bystrice až po most a pravé rameno rieky Kysuce 
až po železničnú stanicu. Naši žiaci plnili igelitové vrecia ko-
munálnym odpadom, ktoré odvážalo nákladné auto zabezpeče-
né mestom. Druhá skupina žiakov vyčistili úsek od školy po 
autobusovú zastávku pod mostom a okolie. Ďalšia zasa úsek od 
zberne surovín až po mestskú kotolňu. Ostatní žiaci vyčistili 
časť mesta Kalinov, Blažkov a železničnú stanicu.  Do tejto ak-
cie sa zapojila celá škola. Zbierali sa odpadky, ktoré sa separo-
vali do vriec a odvážali na skládku.  Najviac sa nazbieralo plas-
tov v podobe plastových  fliaš a iných druhov. Ďalej sme zo-
zbierali papier, sklo a iný komunálny odpad z domácností, kto-
rý sa  triedil podľa druhu.  
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Ostatní žiaci vyčistili časť mesta Kalinov, Blažkov a železničnú 
stanicu.  Do tejto akcie sa zapojila celá škola. Zbierali sa od-
padky, ktoré sa separovali do vriec a odvážali na skládku.  Naj-
viac sa nazbieralo plastov v podobe plastových  fliaš a iných 
druhov. Ďalej sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny od-
pad z domácností, ktorý sa  triedil podľa druhu.  
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Pri realizácii TOP 
VÝROBKU – det-
ská izba “Sen očí“ 
s p o l u p ra c o v a l i 
s odbornými špe-
cialistami tejto 
školy. Žiaci skĺbili 
farebné stvárne-
nie, použitý mate-
riál, technologické 
spracovanie a de-

koratívne prvky, ktoré splnili požiadavky pre  zrakové 
postihnutie. Firmy,  zaoberajúce sa návrhom a výrobou 
nábytku, doteraz neponúkajú detské izby pre zrakovo 
postihnuté deti. Súčasný ponúkaný nábytok nerieši po-
žiadavky zrakového postihnutia jedinca  ako je spoje-
nie farieb, obrysy, zaoblené tvary, výška,  hĺbka, dele-
nie zásuviek, členenie plochy, perinák atď. TOP VÝRO-
BOK Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad 
Kysucou detská izba s názvom “Sen očí“ pre zrakovo 
postihnutého chlapca je prvotina, ktorá otvára  dvere 
pre širokú spotrebiteľskú  verejnosť a podnikateľskú 
sféru. Týmito zariaďovacími predmetmi interiéru  
chceli žiaci našej školy prispieť k uľahčeniu  sebareali-
zácie zrakovo postihnutého dieťaťa a čiastočného spl-
nenia jeho vysnívaného sna. 
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 Sprievodnou akciou bola aj celoslovenská súťaž zruč-
nosti v učebnom odbore stolár, ktorú organizovala naša 
škola v úzkej spolupráci so Zväzom spracovateľov dre-
va Slovenskej republiky. Súťaže sa zúčastnilo deväť 
súťažiacich zo SOŠ s drevárskym zameraním z celého 
Slovenska. Úlohou súťažiacich bolo zhotovenie výrobku 
lekárnička podľa výkresovej dokumentácie. V tejto sú-
ťaži sme obstáli výborne, získali sme 1. miesto vďaka 
nášmu žiakovi Marekovi Stríčekovi z 3. A triedy. 
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Jedinečná príležitosť pre TEBA!!! 

Môžeš sa stať spolutvorcom nášho rádia!!! 

AKO???!!!! 

Pošli názov piesne a interpreta na adresu: 

hitparada@gmail.com 

alebo ju napíš do zošita v Školskom stredisku záujmovej činnosti. 
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Dlhoočakávaný ŽOLÍK je konečne tu! Školský rok je 
už v plnom prúde. Je tu skúšanie, písomky a my vám 
ponúkame žolíka, ktorý vám pomôže v prípade núdze.  
Žiak môže prostredníctvom neho získať pri skúšaní 
imunitu. 
Aké sú pravidlá jeho využitia? 
Žolík môžeš využiť: 

• v tom školskom roku, v ktorom vyšiel, 
• len na ospravedlnenie sa k ústnej odpovedi, 
• jedenkrát z jedného predmetu, 
• len toľkokrát, koľkokrát 

vyjde čísel časopisu, 
• vyučujúci si zapíše, že si 

ho využil z jeho predme-
tu a poznačí do klasifi-
kačného hárku k tvojmu 
menu písmenko Ž. 
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S touto detskou izbou sme získali prvé miesto v súťaži 
o “TOP VÝROBOK 2011“ a Cenu za inováciu a technickú 
tvorivosť. Za prezentáciu našej školy Strednej odbor-
nej školy drevárskej Krásne nad Kysucou zo 141 zú-
častnených vystavovateľov, detskej izbe “Sen očí“pre 
zrakovo postihnutého chlapca Ministerstvo hospodár-
stva Slovenskej republiky udelilo prvé miesto v rámci 
SR. Vysoké ocenenie našej školy je zadosťučinením pl-
nenia kréda školy: „Nie pre školu, ale pre život žiakov 
učíme.“ 
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ÚSPECH DREVÁROV V NITRE 

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Ky-
sucou sa zúčastnila XIX. ročníka predajnej výstavy 
výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk 
praktického vyučovania, v rámci celej Slovenskej re-
publiky,  Mladý tvorca 2011, ktorá sa uskutočnila v 
dňoch 14.  - 16. apríla  2011. Škola mala na pridelenej 
ploche k dispozícii stánok, ktorý prezentoval detskú 
izbu pre zrakovo postihnutého študenta. Autormi toh-
to projektu boli žiaci našej školy: Tomáš Palko zo 4. 
A a Tomáš Turcer z 3. N triedy pod vedením PaedDr. 
Anny Janíčkovej a Bc. Františka Švancára. Spojili teo-
retické vedomosti s remeselníckym umom, počítačovou 
zručnosťou, estetickým  cítením   a empatiou 
a vytvorili dielo “Sen očí“  pre zrakovo postihnutého 
chlapca. Inšpiráciou sa im stala návšteva Základnej 
školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých 
v Levoči.  



Tohto roku sme vyčistili pravé rameno rieky Bystrice od súto-
ku Kysuce a Bystrice až po most a pravé rameno rieky Kysuce 
až po železničnú stanicu. Naši žiaci plnili igelitové vrecia ko-
munálnym odpadom, ktoré odvážalo nákladné auto zabezpeče-
né mestom. Druhá skupina žiakov vyčistili úsek od školy po 
autobusovú zastávku pod mostom a okolie. Ďalšia zasa úsek od 
zberne surovín až po mestskú kotolňu. Ostatní žiaci vyčistili 
časť mesta Kalinov, Blažkov a železničnú stanicu.  Do tejto ak-
cie sa zapojila celá škola. Zbierali sa odpadky, ktoré sa separo-
vali do vriec a odvážali na skládku.  Najviac sa nazbieralo plas-
tov v podobe plastových  fliaš a iných druhov. Ďalej sme zo-
zbierali papier, sklo a iný komunálny odpad z domácností, kto-
rý sa  triedil podľa druhu.  
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DEŇ ZEME NA SOŠ DREVÁRSKA V KRÁSNE NAD 

KYSUCOU 

Naša škola si už tradične, každý apríl pripomína Deň Zeme. 
Pamätáme aj preto, aby sme si raz do roka spomenuli svoju 
závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom 
Zeme poskytované. Samozrejme sa zameriavame na vzťah 
k životnému prostrediu, šetrenie energie, vody, úpravy areálu 
školy a jeho okolia. V rámci Dňa Zeme si žiaci pod pedago-
gickým vedením vzorne upravili školský pozemok 
a miniihrisko s umelým trávnikom. Škola sa stará aj  o úpravu 
areálu pred samotnou budovou. Tiež sa  podieľa na čistení 
mesta.. 
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Výchovní poradcovia z okresu Vsetín na SOŠ dre-
várskej Krásno nad Kysucou 

Naša škola privítala v piatok 25.marca 2011 účastníkov 
exkurzie výchovných poradcov v rámci projektu aktivi-
ty Eures-T Beskydy G4B. Našu školu navštívili pracov-
níci Poradenského strediska pre voľbu povolania Úradu 
práce zo Vsetína na čele s Bc. Vítězslavom Adámkom. 
Slovenská strana bola zastúpená  Úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny z Čadce pod vedením riaditeľky 
PhDr.Karin Bugalovej. Ďalšími účastníkmi tohto poduja-
tia boli výchovní poradcovia  zo základných škôl  okresu 
Vsetín a predstavitelia Súkromnej strednej školy 
Kostka. Na pôde našej školy všetkých srdečne privítal 
pán  riaditeľ 
PaedDr. Ján 
Palko, ktorý 
ich sprevá-
dzal všetký-
mi sprievod-
nými aktivi-
tami . 
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Záchrana Skokana hnedého 
Žiaci  zo študijného odboru technológia ochrany 
a tvorby životného prostredia  začali koncom marca za-
chraňovať Skokanov hnedých na úseku cesty prvej triedy 
Oščadnica – Horelica. Táto záchranná akcia trvá už 
šesť rokov. Naši žiaci robili zábrany z dreva a fólie  jed-
ného brehu rieky Kysuce od Oščadnice až po Horelicu na 
úseku cesty prvej triedy kvôli záchrane Skokana hnedé-
ho.   
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Zimný slnovrat u drevárov 
Naša škola zrealizovala pre žiakov a učiteľov lúčenie 
s fašiangom spojené s lyžovaním a hrami na snehu v Spor-
tcentrum Oščadnica  pod názvom Zimný slnovrat. Podujatie 
strediska sa konalo dňa 3. marca 2011 po vyučovaní a kultúr-
ny program zabezpečili naši talentovaní žiaci: Marek Murín,  
ktorý hral na husliach a Branislav Zajačik na heligónke, obi-
dvaja zo 4.A triedy operátori drevárskej a nábytkárskej výro-
by.  K nim sa pripojil Ladislav Ševčík operátor stavebnej vý-
roby, ktorý hral tiež na heligónke  z 2.B triedy. Spevom ich 
doprevádzala  naša bývalá žiačka Zuzana Gacíková, ktorá je 
t. č. poslucháčkou vysokoškolského štúdia na Žilinskej uni-
verzite.  Fašiang je spojený s tradíciami ako pečením šišiek - 
fánok, vypúšťanie lampiónov, rôznymi maskami, lyžovaním a 
sánkovaním. Žiaci a učitelia tento zvyk zrealizovali a to lyžo-
vaním v sprievode zimných masiek.  
      



Analýza vplyvu biotických škodcov na lesný ekosystém. 
V odbore 05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia) 
vyhrala Michaela Kubaščíková zo IV.O s prácou pod ná-
zvom Náučný turistický chodník v Beskydskej časti 
chránenej oblasti Kysúc Klubinský potok. Pod číslom 
07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie prvé miesto 
získala Ivana Mindeková zo IV.O s prácou Hodnotenie 
koncentrácie dusíka vo vodnom toku rieky Kysuca, dru-
hé miesto Maroš  Mikunda IV.O Sledovanie tvrdosti 
vody vplyv na domácnosti, zdravie človeka a tretie 
Emília Blaskovicsová zo IV.O za prácu Porovnávanie 
kvality vodných tokov v oblasti Kysúc so zameraním na 
fosforečnany.  
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Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli aj ďalšími ak-
tivitami. Vo vestibule školy sme zrealizovali výzdobu, 
ktorá sa niesla v obľúbenej červenej farbe. Nechýbala 
ani fialová, ktorá je tiež valentínskou farbou.  V tento 
sviatok sa prejavuje predovšetkým náklonnosť k urči-
tej obdivovanej osobe. Naši žiaci využili túto možnosť 
prostredníctvom školského rozhlasu a dali zahrať svo-
jim láskam valentínske pesničky. Odzneli aj krásne 
priania a vrúcne vyznania. Prejavili sa aj nesmelí žiaci, 
ktorí dali zahrať anonymne. Snáď naberú odvahu na-
budúce. V priebehu tejto relácie sa rozdávali malé 
červené srdiečka ako symbol lásky a porozumenia.   
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hračky si mohli návštevníci múzea vo Zvolene pozrieť 
na výstave, ktorá bola slávnostne otvorená 10. febru-
ára 2011. Na vernisáži boli oficiálne vyhlásené výsledky 
súťaže a odovzdané ceny najúspešnejším. Najlepšie sa 
umiestnili študenti Školy úžitkového výtvarníctva 
z Ružomberka. Druhé a tretie miesto obsadili študent-
ky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Brati-
slava. Marek Stríček z našej školy sa umiestnil na 
krásnom štvrtom mieste. Naša škola nie je umeleckou 
školou, no napriek tomu dokáže pripraviť žiakov 
(vedomosťami, zručnosťami, tvorivosťou, motiváciou), 
ktorí sa dokážu popasovať s celoslovenskou konkuren-
ciou aj medzi umelcami. 
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Čaute, všetci!  
Druhýkrát v tomto roku, ale už piatykrát v histórii školy sa Vám priho-
várame prostredníctvom školského časopisu Harvarďák, ktorý založili  
prváci v minulom školskom roku. V tomto školskom roku vyjde trikrát. 
Chceme Vás sprevádzať na každom kroku: pod lavicou, v autobuse či 
doma.  
V časopise si každý nájde to svoje. Dozviete sa vždy niečo zaujímavé z 
módy, o významných sviatkoch a mnohé rubriky Vás aj pobavia.  
Ak sa Vám nebude niečo páčiť, alebo ak Vás „kopne múza“, napíšte 
nám. A preto neodložte náš školský časopis, kým neprídete na poslednú 
stranu.  
Majte sa fajn! 
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