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       Slávnostné otvorenie 
školského roka 
2011/2012 

     Študenti Strednej odbornej ško-
ly drevárskej v Krásne nad Kysu-
cou spolu s hosťami a prvákmi, 
ktorí prišli so svojimi rodičmi, 
slávnostne otvorili školský rok 
2011/2012. Žiaci našej školy štu-
dujú tieto odbory: operátor dre-

várskej a nábytkárskej výroby, operátor stavebnej vý-
roby, drevárska a  technológia ochrany a tvorby život-
ného prostredia, stolár, čalúnnik, murár, tesár, maliar 
a nadstavbové odbory: drevárska a nábytkárska výro-
ba a stavebníctvo.    
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Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou 
spolupracuje so strednou školou Zespol Szkol Budowla-
no – Drzewnych Žywiec. V rámci slovensko-česko-
poľskej spolupráce drevárska škola nadviazala kontakt 
aj so Strednou školou nábytkárskou a obchodnou Bys-
třice pod Hostýnem. Štvrtou školou bola Stredná od-
borná škola technická z Čadce. Medzinárodný turnaj 
prišiel otvoriť Ing. Stanislav Talapka z Odboru škol-
stva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž-
né družstvá si navzájom zmerali sily nielen vo futbale, 
ale aj v reprezentácii svojej školy.  
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Naša škola dosahuje pekné výsledky v oblasti telesnej 
výchovy a športu vďaka výdatnej podpore vedenia ško-
ly na čele s riaditeľom PaedDr. J. Palkom, pretože sa 
zvýšil počet hodín telesnej výchovy. Zásluhu na tom má 
tréner Mgr. M. Ondrúšek, ktorý pripravil našich žiakov 
na medzinárodný turnaj vo futbale a samozrejme s 
podporou ostatných vyučujúcich. Zúčastnení športovci 
dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjem-
né chvíle, pretože športový duch spojil do jedného ko-
lektívu všetkých súťažiacich a naplnilo sa francúzske 
príslovie "Lopta hľadá dobrého hráča".  



Ocenený bol i najkrajší plagát jablka a cenu dosiahla 
Lucia Grochalová z 2. N triedy. Cenu za najkrajšie ja-
blko si odniesla nepedagogická zamestnankyňa Barbora 
Majáková. Ostatní, ktorí sa zapojili do súťaže, boli od-
menení sladkosťami. V rámci tohto dňa si žiaci vypočuli 
reláciu v školskom rozhlase o význame konzumácie ja-
bĺk, ktorú pripravili žiačky našej školy. Nie je dôležité 
kto zvíťazil, víťazmi boli vlastne všetci, ktorí sa zapo-
jili do súťaže a očami sa pokochali na našom najrozší-
renejšom ovocnom druhu. Medzi víťazov zavítal aj pán 
riaditeľ PaedDr. Ján Palko, vyjadril radosť nad takou-
to vydarenou akciou a víťazom zablahoželal. 



Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať po-
trebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, 
ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Táto akcia 
bola zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekuti-
nu ešte nikdy nedarovali a pomohla motivovať 
k darcovstvu mladých ľudí. Darcovstvo môže byť aj 
o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí 
to potrebujú.   My, ostatní, by sme sa mali tiež riadiť 
heslom: „Daruj krv, zachrániš  život!“ 
Tešíme sa na návštevu nemocnice, kedy 
budeme môcť opäť pomôcť Slovenskému 
červenému krížu. 
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Návštevníci mali možnosť sa oboznámiť s našou školou, 
s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý 
prezentoval výrobky našich žiakov. Stolári sa prezentovali pek-
ne dizajnovo stvárnenými drevenými dverami a rekonštrukciou 
okna na chalupársky spôsob. Čalúnnici zhotovili  čalúnené kreslo 
s podnožkou a textilné dekorácie v prírodných farbách 
s jesennou tematikou. O prezentáciu našej školy bol záujem, 
pretože ide o jedinú školu na Kysuciach, kde sa žiaci základných 
škôl môžu naučiť zručnostiam v práci s drevom. Môžeme pove-
dať, že škola ponúka žiakom široké spektrum odborov s rôznym 

zameraním. Cie-
ľom bolo rozo-
berať proble-
matiku nedos-
tatkových pro-
fesií a riešenie 
situácie do bu-
dúcnosti pre 
vyrovnanie do-
pytu a ponuky 
v rámci žiada-
ných profesií. 
Burza pomôže 
ľahšie sa 
zorientovať pri 
výbere budú-
cich povolaní 
našej mladej 
generácie.  
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OKTÓBER -  MESIAC ÚCTY K STARŠÍM  
 
Stalo sa už tradíciou,  že naša škola v októbri organizu-
je akciu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.    
Mestský úrad  škole poskytol zoznam  najstarších oby-
vateľov Krásna nad Kysucou a naši žiaci pre každého 
občana sami vyrobili a  pripravili darček spolu so slad-
kosťami. V jeden októbrový deň sa spolu s vedúcou 
Školského strediska záujmových činností Bc. Andreou 
Trlicovou vybrali do Domova dôchodcov v Krásne nad 
Kysucou. O kultúrny  program sa postarali títo žiaci: 

Andrea Pit-
lová z 3.O, 
Kristína 
Polková 
z 2.N, Jo-
zef  Bela-
nec z 2.B 
triedy a 
žiak 3. B 
triedy Ladi-
slav Ševčík 
so svojou 

heligónkou a krásnym hlasom.  Zahrali a zaspievali ľu-
dové pesničky,  pri ktorých si  dôchodcovia zaspomínali 
na svoju mladosť.  
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Naša škola na prezentácii stredných škôl  

„Cesty k povolaniu“ 

Naša škola sa zúčastnila  6. ročníka prezentácie stred-
ných škôl „Cesty k povolaniu“ dňa 9. novembra 2011 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Kysuckom Novom 
Meste. Bola určená žiakom, ktorí sa rozhodujú kam po 
skončení základnej školy. Veľký záujem o prezentáciu 
prejavili aj zástupcovia rodičov, výchovných poradcov 
a pedagógov. Jej hlavným cieľom bolo poskytnutie pro-
fesijných informácií a prehľad o jednotlivých študij-
ných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom 
roku. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné ma-
teriály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných 
škôl z regiónu Kysúc. Návštevníci mali možnosť sa oboz-
námiť s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi 
prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky 
našich žiakov. Stánok zaujal svojou čiernobielou kom-
bináciou futbalovej lopty a zároveň šachovnice.  Absol-
venti našej školy nie sú len vynikajúci odborníci vo svo-
jich profesiách, ale aj výborní športovci. Stánok bol in-
špirovaný  antickou kalokagatiou, ktorá preferovala 
myšlienku starovekého Grécka, rodiska olympijských 
hier i veľkých filozofov. Šikovní stolári zhotovili ša-
chový stolík ako symbol múdrosti a veľká futbalo-
vá lopta zhotovená našimi čalúnnikmi  
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Ceny Scientia Pro Futuro 2011  

Naša škola  sa zúčastnila IV. odbornej konferencie 
s názvom Quo Vadis, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. - 
9. 11. 2011 v Kongresovom centre Technopol 
v Bratislave. Podujatie organizovali  Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR a Mladí vedci Sloven-
ska, o. z. Sprievodným podujatím konferencie bola ce-

loštátna 
súťažná 
prehliadka 
bádateľ-
ských pro-
jektov žia-
kov stred-
ných škôl 
o ceny  
Scientia 
Pro Futuro 
2011. Cie-
ľom súťa-

že bolo  aktivizovať nadaných žiakov stredných škôl vo 
vede a technike, poskytnúť im priestor na prezentáciu 
výsledkov ich bádateľskej činnosti a popularizovať ve-
du a techniku vo vzťahu k mladým ľuďom.  



Naša škola zís-
kala dve ocene-
nia. Prvú cenu 
Scientia Pro 
Futuro – nomi-
náciu na ISSC 
2012 -  Medzi-
národný vedec-
ký letný tábor 

(International Science Summer Camp), ktorý sa  usku-
toční  počas letných prázdnin v Portugalsku získala 
Adriána Hermanová s témou „Invázne  rastliny Kysúc“. 
Druhú cenu -   „200 euro“,  Scientia Pro Futuro –
  súťažné  projekty na EUCYS 2012 – Súťaž Európskej 
komisie pre mladých vedcov do 20 rokov 
s environmentálnym zameraním (The European Union 
Contest for Young Scientists),  získala Andrea Pitlová 
s témou „Náučný turistický chodník  Klubinský potok“. 
V letných mesiacoch sa uskutoční celoštátna súťažná 
prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných 
škôl „Mladý  vedec  - vodohospodár“, ktorej by sa 
chceli opäť zúčastniť aj žiaci Strednej odbornej školy 
drevárskej z  Krásna nad Kysucou. S obdobnými aktivi-
tami chce naďalej naša škola pokračovať, podporovať 
nadaných žiakov a šíriť dobré meno aj 
mimo nášho regiónu Kysúc.   Strana 21 
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 Desatoro študentov: SĽUBUJEM, ŽE: 
 

1. Budem chodiť každý deň do školy, aj keď budem chorý, nevládny 
alebo sami nebude chcieť.  

2. Budem pravidelne nosiť desiatu sebe, susedovi aj staršiemu spo-
lužiakovi.. 

3. Budem denne nosiť do školy zošity aj všetky učebnice, ale najmä 
prezuvky. Radšej dvoje keby sused nemal. 

4. Nebudem v škole fajčiť, hrať karty a iné hry, ktoré by ma roz-
ptyľovali a bránili mi v učení. 

5. Nebudem si v škole hľadať frajerku, ani frajera, aby ma príliš 
nerozptyľovali! 

6. Budem si doma pravidelne písať domáce úlohy. Čo keby kamarát 
nestihol a chcel by si ich odpísať.  

7. Budem sa správať v škole slušne, nebudem používať vulgárne slo-
vá.  

8. Budem v škole aj mimo nej slušne zdraviť všetkých starších ľudí. 

9. Budem pravidelne navštevovať krúžky a doučovanie, aby som 
zveľaďoval v škole nielen dušu, ale aj telo. 

10. Budem sa učiť svedomito, nebudem podvádzať, ani ohovárať uči-
teľov. Ak sa všetko riadne nenaučím, radšej si zopakujem ročník!  

TAK  

PRISAHÁM! 
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Ukáž, čo vieš“. Našu školu v súťaži reprezentovali dva-
ja súťažiaci: Jozef Kučera a Tomáš Škor, žia-
ci druhého ročníka. Súťaženie pozostávalo 
z praktickej časti a to namaľovať povinný obrazec 
a z voľnej tvorby.   Vo veľkej konkurencii získali krás-
ne druhé miesto. Podujatie,  ktoré sa nieslo v duchu 
sloganu “Podporme remeslá, majú zlaté dno“, splnilo 
svoje poslanie a otvorený priestor bol výbornou príle-
žitosťou pre žiakov základných škôl ale aj ich rodičov  
pri voľbe povolania, oboznámiť sa s kvalitou a obsahom 
vzdelávania.  
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S batohom plnom prekvapení navštívili Materskú škôlku 
v Krásne nad Kysucou. Deťom zo škôlky vyčarili úsmevy 
na tváričkách. No vzápätí po príchode čerta sa na ich 
tváričkách objavil aj strach. Ten však netrval dlho, 
pretože v Krásne nad Kysucou máme poslušné deti 
a tak tam čert nemal čo robiť! Deti zarecitovali bás-
ničky a zaspievali vianočné piesne. Mikuláš rozdal dar-

čeky a trpaslíci spolu 
s rozprávkovými by-
tosťami sa s deťmi 
zahrali a napokon aj 
zatancovali.  
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Strana 31 

 Stalo sa pred sto rokmi  

Píše sa rok 1911 

 

V Dolnom Rakúsku rušia zákon, 
ktorým sa zakazuje uzavieranie 
manželstva učiteľkám. 

 

Taliansko obsadzuje Tripolis v Líbyi. 

 

V Meklenbursku uvalí krajinský parlament na neže-
natých mužov, ktorí dosiahnu 30 rokov, staromlá-
deneckú daň. 

 

Marie Curie dostáva svoju druhú Nobelovu cenu. 

 

V Číne stráca mandžuská dynastia moc. 

 

22. augusta ukradli z Louvru v Paríži obraz Leonar-
da da Vinciho Mona Lisa. 

 

14. decembra stojí nórsky polárny bádateľ Roald 
Amundsen ako prvý človek na južnom póle. 
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Sudoku 
 

iVyriešite, aj keď sa nekamarátite s matematikou. 

Prajeme príjemnú zábavu! 



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 predmetu a poznačí do 
klasifikačného hárku k tvojmu menu písmenko Ž. 
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J edinečná príležitosť  pre T EBA!!! 

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  činnost i 

 

 

mailto:hitparada@gmail.com
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Učiteľ hovorí žiakom: 
- Ak sa nezačnete učiť, tak z vás minimálne 50% pre-
padne! 
- Ale, pán učiteľ, toľko nás tu ani nie je. 
 

Jožko príde domov zo školy a mama sa ho pýta: 
- Ako dnes bolo v škole? 
- Dostal som päťku. 
- Z čoho? 
- Z ničoho nič. 
 

Pani učiteľka na hodine slovenčiny vysvetľuje žiakom 
spodobovanie: 
- Písmenko "v" sa v niektorých slovách spodobuje na 
"f". Napr. fčela, predfčerom, doftedy,... A teraz mi vy 
uveďte nejaké príklady. 
- No tak napríklad faňa. 
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Malé zázraky pre zdravie 

 Silná myseľ   -  zdravé telo 

 

Pite na múdrosť  

Aby mohla sústava obvodov mozgu náležite fungo-
vať ,  musí byť  dokonale hydratovaná,  preto je osem 
pohárov vody denne nevyhnutnou podmienkou,  aby 
ste sa dokázali sústrediť  a boli duševne čulí.   

 

Raňajkuj ako kráľ  

Ľudia,  ktorí raňajkujú,  sú spravidla schopní rýchlej -
šie reagovať ,  účinnejšie riešiť  problémy a majú 
lepšiu pamäť  než t í,  ktorí svoje prvé denné jedlo 
vynechajú alebo iba narýchlo niečo zhltnú.  Doprajte 
si čas a raňajkujte kráľovsky.   

 

J edzte po celý deň 

Mozog potrebuje výživu 24 hodín denne,  lebo si ne-
dokáže vytvárať  dostatočné zásoby energie,  ktoré 
by ho udržali v činnosti.  Vynechávanie jedál škodí 
procesu myslenia,  preto by ste mali jesť  málo a 
často,  a tým súvisle udržiavať  schopnosť  mozgu na 
najvyššom stupni.  
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V tento deň drevári navštívili aj Mestský úrad  
v Krásne nad Kysucou. Vedenie ich srdečne privítalo 
a na pamiatku sa zvečnili na fotografiách. Sviatočná 
Mikulášska nálada pokračovala potom v škole.. Pedago-
gický zbor sa postaral o príjemnú zábavu v podobe Mi-
kulášskej  grilovačky. Vo večerných hodinách privítal 
Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi rodičov, učiteľov 
a ich ratolesti. Všetky deti zarecitovali, zaspievali 
a zatancovali Mikulášovi pri rozsvietenom vianočnom 
stromčeku. Deti si zaskákali aj s čertom na trampolí-
ne. Táto akcia priniesla do našej školy sviatočnú atmo-
sféru a čaro Vianoc. Dúfame, že všetci boli 
s Mikulášom spokojní, veď naši žiaci do tohto dňa vlo-
žili celé svoje srdce. 
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Mikuláš v našej  škole 

Žiaci a učitelia našej školy sa ako každý rok v deň svä-
tého Mikuláša rozhodli potešiť a slávnostne naladiť ľu-
dí okolo seba. Spoločnými silami sa 6. decembra 2011 
vyobliekali do kostýmov Mikuláša,  anjela, čerta, Sne-
hulienky a siedmich trpaslíkov a iných rozprávkových 
bytostí.  
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Úspech drevárov na J UVYRE 

Naša škola sa zú-
častnila celoslo-
venského poduja-
tia stredných 
škôl JUVYR, kto-
rý sa konal 
v dňoch 16. – 18. 
novembra 2011 
v Bratislave IS-
TROPOLISE-e 

umeleckom a kongresovom centre. V tomto roku osla-
voval JUVYR 20. jubileum. Spoluorganizátor výstavy 
bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
VÚC, KŠÚ, cechy a komory, firmy, združenia 
a partneri. Hlavným cieľom bolo propagovať 
a zviditeľniť odborné vzdelávanie a výchovu s dôrazom 
na remeslá a predstaviť žiakom základných škôl širokú 
škálu študijných a učebných odborov. Návštevníci mali 
možnosť sa oboznámiť aj s našou školou, s učebnými 
a študijnými odbormi. Svoju zručnosť predvádzali žia-
ci, ktorí sa pripravujú na povolanie v trojročnom učeb-
nom odbore maliar. Súčasťou podujatia bol aj 4. roč-
ník celoštátnej súťaže v učebnom odbore maliar – la-
kovník – natierač. Žiaci si zmerali svoje odborné vedo-
mosti a praktické zručnosti v súťažiach       
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I matrikulácie v našej  škole 
Kultúrny dom v Krásne nad Kysucou bol v novembrový 
piatok 2011 slávnostne vyzdobený a naladený. Na polud-
nie sa  zaplnil pedagogickým zborom a žiakmi z našej 
školy. Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre 
celú našu školu no najmä pre našich prvákov, pretože 
vstúpili do cechu SOŠ drevárskej a oficiálne sa stali 
jej žiakmi. No nemali to také ľahké. Najskôr museli spl-
niť úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci z 3.O triedy. 
Naši prváci sa popasovali s úlohami ako napr. skákanie 
cez lano so zaviazanými nohami, vzájomnom si čistení 
zubov so šatkami na očiach, zatancovanie si v sukniach 
na Labutie jazero a v neposlednom rade ukázali aj svoj 
spevácky talent. Predviedli aj svoju zručnosť v prácach 
typických pre odbor, ktorý sa rozhodli na našej škole 
študovať. Sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy 
a napokon boli slávnostne imatrikulovaní. O veselý kul-
túrny program sa postarali ich starší spolužiaci, zahrala 
a zaspievala všetkým folklórna skupina Drevár.  Rodina 
drevárov sa tak oficiálne rozrástla o murárov, stolárov, 
tesárov, čalúnnikov, operátorov stavebnej výroby 
a operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby. Verí-
me, že nikdy neoľutujú rozhodnutie v pokračovaní štú-
dia  na našej škole. Motto drevárskej imatrikulácie sa 
nieslo v duchu: „Svet potrebuje ľudí, ktorí dokážu niečo 
urobiť a nie ľudí, ktorí dokážu vysvetliť prečo nič neu-
robili.“ 
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Vytvárať priestor na verejnú prezentáciu víťazov sú-
ťaže ako pozitívnych vzorov pre ďalších mladých ľudí. 
Našu školu reprezentovali v súťaži štyria žiaci študij-
ného odboru Technológia ochrany a tvorby životného 
prostredia pod odborným vedením Ing. O. Časnochovej 
a RNDr. J. Knapca.  Juraj Poništ prezentoval prácu na 
tému „Mydlo – malý zázrak,“  Adriana Hermanová 
„Invázne 
rastliny 
Kysúc,“ 
Andrea 
Pitlová 
„Náučný 
chodník 
Klubinský 
potok“ a  
Domimika 
Brodňa-
nová „ 
Analýza 
biotic-
kých 
škodcov 
na lesný 
ekosys-
tém“.  
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zhotovená našimi ča-
lúnnikmi bola symbolom 
športovej zdatnosti. 
Naša škola má už dlho-
ročnú tradíciu. Žiakom 
ponúka veľa učebných 
a študijných možností. 
Určené sú pre chlapcov 

aj pre dievčatá. V trojročných učebných odboroch 
majú možnosť vyučiť sa za  stolára, tesára, maliara, 
murára a čalúnnika (čalúnničku). Záujemcovia 
o štvorročné študijné odbory získajú úplné stredné od-
borné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej 
škole. Škola ponúka štúdium v týchto štvorročných od-
boroch: technológia ochrany a tvorby životného pro-
stredia,  operátor stavebnej výroby, operátor drevár-
skej a nábytkárskej výroby, odbor drevárstvo 
a nábytkárstvo so zameraním na drevársky manažment. 
Škola ponúka i nadstavbové štúdium pre absolventov 
trojročných učebných odborov nábytkárska výroba 
a stavebníctvo. Absolventi získajú úplné stredné od-
borné vzdelanie, maturitné vysvedčenie a  môžu pokra-
čovať v štúdiu na vysokej škole. Môžeme povedať, že 
škola ponúka žiakom široké spektrum odborov s rôznym 
zameraním. Prezentácia stredných škôl „Cesty 
k povolaniu“ pomôže ľahšie sa zorientovať pri výbere 
budúcich povolaní našej mladej generácie.  



Navštívili aj niekoľko rodinných domov, kde bývajú naj-
starší obyvatelia mesta.  Všetci boli nadšení a so slzami 

v očiach prejavovali úprimnú radosť nad tým, že si nie-
kto na nich spomenul, porozprával sa s nimi a spríjemnil 
im jeseň života. Podobné podujatie zrealizovali aj 
v Domove dôchodcov v Makove.  Všetci dôchodcovia vy-
jadrili radosť nad takouto vydarenou akciou. Úctu 
k starším treba prejavovať počas celého roka 
v rôznych situáciách. Či v dopravných prostriedkoch, 
na ulici, u lekára, v rodine, jednoducho všade. J. W. Go-
ethe napísal: „ Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, 

ale krásni starí ľudia sú umelecké diela“ 
a naši študenti sú toho svedkom.  Strana 16 



O číslovkách 
 
Číslo 11—nasleduje hneď po šťastnej 
desiatke, ale predznamenáva neistotu. V 
spojení s inými číslami často znamená klad, ale aj zá-
por. Nie je jednoznačné, komu prinesie šťastie a komu 
starosti.  
Číslo 12—to je istota. Je v nej síce aj násobok ne-
šťastnej štvorky, ale jednotka s dvojkou dávajú spolu 
magickú trojku.  
 
Číslo 13— od nepamäti pokladané za nešťastné, ale ne-
musí to byť vždy pravda. Je totiž súčtom šestky a 
sedmičky, ktoré rušia jej nepriaznivý účinok. Pravda, v 
situácii, keď je priaznivý vplyv nebeských planét.   
 
Číslo 14—to je vzostup, zdvih do výšky. Obľubujú ho 
najmä horolezci a cieľavedomí ľudia. Aj cez prechodné 
nedostatky znamená vždy pohyb vpred.  
 
Číslo 15—je číslom Venuše. Podľa starého, osvedčené-
ho výkladu spája v sebe život a smrť slebo deň a noc. 
Je aj číslom ľudí, ktorí začínajú s nadšením, ale čosko-
ro poľavia. Teda je číslom stúpania a klesania. Symbo-
lizuje osud bohatý na zmeny.   
Číslo 16—je to chudoba a núdza. Charakterizuje ľudí, 
ktorí sa usilujú prekonať nepriazeň osudu. Nikdy síce 

neklesnú celkom na dno, ale ani nevyjdú 
hore. Šestnásť je brzdou šťastia.  Strana 14 



DREVÁRI  NA BURZE ST REDNÝCH ŠKÔL 

Naša škola sa zúčastnila slávnostného otvorenia prezentácie 
stredných škôl pod názvom Cezhraničný veľtrh - Burza informá-
cií, vzdelávania a zamestnanosti 2011 dňa 26. októbra 2011. Bol 
určený žiakom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej 
školy. Veľký záujem o burzu prejavili aj zástupcovia rodičov, 
výchovných poradcov a pedagógov. Jeho hlavným cieľom bolo 
poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých 
študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku. 

K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj 
finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc. 
Naša škola má už dlhoročnú tradíciu. Žiakom ponúka veľa učeb-

ných a študijných možností. Určené sú pre 
chlapcov aj pre dievčatá.  Strana 12 



Študentská kvapka krvi 
 
Naša škola  a Školské stredisko záuj-
movej činnosti dňa 18. októbra 2011 

boli na školskej akcii pod názvom Študentská kvapka 
krvi, ktorej tohtoročné motto bolo: „Čas na život!“                                                          

Akciu absolvovalo18 študentov s pedagogickým dozo-
rom. Z našej školy sa darovania zúčastnila  Bc. Andrea 
Trlicová – vedúca Školského strediska záujmových čin-
ností. Účastníci zavítali do Hematologicko–
transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou 



DEŇ  J ABLKA NA 

NAŠEJ  ŠKOLE 

Naša škola si pripo-
menula Deň jablka. 
Pri tejto príležitosti 
sa dňa 21. októbra 
2011 otvorila výsta-
va jabĺk spojená so 
súťažou v štyroch 
kategóriách. Do toh-
to podujatia sa za-

pojili jednotliví žiaci, skupiny a všetky triedy. Prekva-
pením bolo, že sa do súťaže pridali i nepedagogickí za-
mestnanci.  Z prinesených plodov ovocných stromov zo 
záhrad našich žiakov urobili vo vestibule  školy výstavu. 
Hodnotili sa štyri súťažné kategórie a to:  o najkrajšie, 
najoriginálnejšie, najchutnejšie jablko a najkrajší pla-
gát s témou jablka. Členovia hodnotiacej komisie boli  
Ing. A. Buchtová,  pani G. Slížová, Mgr.L. Kučáková, 
Ing. arch.B. Kontrišová a z radu žiakov hlasoval žiak 
druhého ročníka učebného odboru Pavol Jašurek z 2. C 
triedy. Cenu za najoriginálnejšie jablko si odniesol Pa-
vol Jašurek z 1.Ad triedy. Druháčky získali dve ocene-
nia. Cenu za najchutnejšie jablko si vybojovala Veroni-
ka Gorylová z 2. N triedy.      



Strana 6 

Počas medzinárodného turnaja žiaci záujmových krúž-
kov Školského strediska záujmových činností Strednej 
odbornej školy drevárskej pripravili pre hostí a súťa-
žiacich prekvapenie v podobe študentského pohostenia. 
Vyhodnotenie sa nieslo v radostnej atmosfére už tým, 
že maskotom turnaja bola veľká futbalová lopta 
a kopačky nadmernej veľkosti. Vyhlásenia výsledkov 
turnaja sa zhostil poslanec Žilinského samosprávneho 
kraja, primátor mesta Krásna  nad Kysucou Ing. Jozef 

Grapa. 
Na ví-
ťaznom 
prvom 
mieste sa 
umiestni-
lo druž-
stvo zo 
Strednej 
odbornej 
školy 

technickej z Čadce. Druhé miesto obsadilo družstvo zo 
Strednej odbornej školy drevárskej z Krásna nad Ky-
sucou.  Družstvo Zespol Szkol Budowlano - Drzewnych 
Žywiec obsadilo tretie miesto. Na štvrtom mieste 
skončilo družstvo zo Strednej školy nábytkárskej a 
obchodnej Bystřice pod Hostýnem.  
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6. ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale 

V našej škole sa dňa 5. októbra 2011 uskutočnil 6. roč-
ník medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný 
pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja v are-
áli Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad 

Kysucou, ktorá bola organizátorom športovej akcie. 
Zišli sa štyria súperi zo Slovenska, Česka a Poľska.  
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 Ahojte, prinášame Vám prvé číslo školského časopisu 
Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou šk. r. 
2011/2012.  Príspevky poskytujú naši žiaci. Nájdete v ňom člán-
ky z aktivít našej školy, zaujímavosti, humor, súťaže a mnohé 
aktuálne informácie zo života školy.  

 Ak sa Vám časopis bude páčiť, nájdete v ňom niečo zá-
bavné, poučné, získate nejaké nové informácie, budeme radi. Ak 
by ste chceli prispievať do časopisu, nech sa páči, príspevky 
môžete odovzdávať priamo členom Redakčnej rady alebo do 
Strediska záujmových činností. Pripravujeme LITERÁRNE 
OKIENKO, v ktorom by sme chceli dať priestor študentom pre 
ich vlastnú tvorbu. Ak píšete, prineste nám príspevky, my Vám 
ich uverejníme. 

 S otvorenou mysľou prijmeme aj Vaše kritické postrehy, 
ponúknite témy, navrhnite iné, možno lepšie. 

 Prajeme príjemné čítanie 

     Vaša redakčná rada 
Redakčná rada pracuje v zložení:  

Janka Drahňáková 3.O,  

Lenka Huláková 3.O, 

Silvia Chovancová 4.O,  

Julka Koleňová 3.O, 

Veronika Kvašňovská 3.O,  

Andrejka Pitlová 3.O, 


