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Lyžiarsky výcvik 
   

 Naši žiaci sa odhodlane zúčastnili ly-
žiarskeho výcviku v lyžiarskom stredi-
sku Sportcentrum Oščadnica,  ktorý sa 
konal druhý februárový týždeň. Žiaci 
mali lyžiarsky výcvik zadarmo, pretože 

škola ušetrila na prevádzkových nákladoch vo vykurova-
ní  v dielňach. Hlavným cieľom kurzu bolo naučiť kaž-
dého začiatočníka základným pohybom na lyžiach, 
snowboarde a pokročilejších zdokonaliť v tom, čo už 
vedeli. Zúčastnili sa ho žiaci prvých ročníkov. Tí žiaci, 
ktorí nemali záujem o lyžovanie, zúčastnili sa zimnej 
turistiky pod názvom Pohyb a pobyt v prírode pro-
stredníctvom zimných športov, ktorý sa konal v oko-
lí lyžiarskeho strediska Sportcentrum Oščadnica ale 
aj v okolí  našej školy. Počas dní žiaci  absolvovali túry 
v okolí strediska, pozreli  si  peknú panorámu krajiny.  
Pri výcviku  si nacvičovali a upevňovali vedomostí 
z lekárskej prvej pomoci, uplatňovali ekologické zásady 
pri pobyte v prírode, orientácia v teréne a ďalšie topo-
grafické vedomosti. V posledný deň prišli predviesť 
žiakom svoje skvelé lyžiarske schopnosti na svahu ve-
denie školy na čele s pánom riaditeľom  PaedDr. Jánom 
Palkom   a ako bonus pripravili všetkým zimnú grilovač-
ku s teplým čajom.  
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Po stopách goralskej architektúry 
 
Naša škola Stredná odborná škola drevárska v Krásne 
nad Kysucou, pracuje v tomto školskom roku spoločne 

s družobnou školou Zsespol szkol budowlano drzewv-
nych v Žywci na zaujímavom projekte s názvom „Po 
stopách goralskej architektúry“.  Projekt je spolufi-
nancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Polska a Slovenska 2007-2013 prostred-
níctvom Euroregiónu Beskydy a mesta Žywiec. 
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Architekt ich naučil základy zobrazovania stavebných 
objektov v perspektíve a profesionálny fotograf ich 
zasvätil do tajomstva vidieť aj skryté detaily pomocou  
objektívu. Výsledkom projektu bude putovná výstava 
fotografií, kresieb a modelov objektov goralskej ar-
chitektúry. Aktivity budú pokračovať počas celého 
školského roka. Žiaci porovnajú prvky regionálnej ar-

chitektúry 
Poľska 
a Slovenska. 
Už teraz sa 
všetci zúčast-
není tešia na 
ďalšie spoloč-
né stretnutie 
vo februári na 
Slovensku. 
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  Zimný slnovrat u drevárov 
 

Naša škola a Stredisko záujmových činností zrealizo-
vali pre žiakov a učiteľov lúčenie s fašiangom spojené 
s lyžovaním a hrami na snehu v Sportcentre  Oščadni-
ca  pod názvom Zimný slnovrat. Podujatie strediska sa 
konalo dňa 21. februára 2012. Nechýbal ani kultúrny 
program, ktorý zabezpečil folklórny záujmový útvar, 
pôsobiaci v Školskom stredisku záujmových činností 
v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. Fašiang je 
spojený s tradíciami ako pečením šišiek - fánok, vypúš-
ťanie lampiónov, rôznymi maskami, lyžovaním a sánko-
vaním. Žiaci a učitelia tento zvyk zrealizovali a to lyžo-
vaním v sprievode fašiangových masiek. Na záver tohto 
podujatia všetci účastníci vypúšťali prostredníctvom 

lampió-
nov 
šťastia 
„Zimný 
slno-
vrat“.  
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Úzko spolupracuje so Strednou odbornou školou dre-
várskou Krásno nad Kysucou v oblasti výchovnej, edu-
kačnej, záujmovej a športovej. Má dôveru a veľkú sym-

patiu u žiakov. Je za ním veľa skutkov, činov – či už 
ihriská, ihriská s umelou trávou, telocvične, turistické 
chodníčky a oddychové zóny. Jeho prínos pre šport je 
veľmi bohatý a zaslúžil si byť ocenený ako priekopník 
rozvoja športu na Kysuciach. My, Kysučania,  mu 
k tomuto významnému oceneniu  srdečne blahoželáme. 
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V tomto 
roku sa 
o d b e r u 
zúčastni-
lo 28 žia-
kov me-
dzi kto-
rých za-
v í t a l a 
primárka 
M U D r . 
M a r t a 

Kučeráková a povedala: „ Je to veľmi pekné, že títo 
mladí ľudia sa odvážili darovať krv, pretože práve ok-
res Čadca je veľmi slabý v rámci darovania krvi. Veľmi 
ma prekvapil aj krvný obraz študentov, pretože ho ma-
jú výborný, čo u mladých ľudí nie je samozrejmé. 
V dnešnej dobe mladí ľudia nekladú dôraz na svoju ži-
votosprávu. Veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu 
v rámci takejto akcie a veľmi rada navštívim aj vašu 
školu v rámci odbornej prednášky.“ Sviatok zamilova-
ných môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom 
a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Valentínska kvapka 
krvi a jej motto: „Daruj krv, zachrániš romantiku“ sa 
naplnilo. Veríme, že obdarovať tých, ktorých máme ra-
di, môžeme nielen na sviatok sv. Valentína, ale každý 
deň v roku a svet by bol oveľa lepší a krajší. 
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Marec mesiac knihy aj u drevárov 
 
Nezabudli sme na marec, ktorý je už od nepamäti zná-
my ako mesiac knihy. Túto tradíciu sme si pripomenuli 
rôznymi sprievodnými podujatiami, ktoré pripravili naši 
pedagógovia. Pre prvákov a druhákov zrealizovali olym-

piádu zo 
sloven-
ského, 
anglic-
kého 

a nemeckého jazyka. Do súťaže sa zapojilo osemdesiat 
žiakov a najlepší traja z jednotlivých jazykov boli oce-
není. Druhým podujatím bola exkurzia do Kysuckej 
knižnice v Čadci. Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa 
s jej jednotlivými službami, knižničným fondom, mo-
dernými informačnými technológiami a počítačmi . 
Taktiež sme navštívili Mestskú knižnicu v Krásne nad 
Kysucou. 
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Úspech drevárov v Nitre 
Stredná odborná škola 
drevárska v Krásne nad 
Kysucou sa zúčastnila XX. 
ročníka predajnej výstavy 
výrobkov žiakov stred-
ných odborných škôl 
a stredísk praktického 
vyučovania, v rámci celej 

Slovenskej republiky,  Mladý tvorca 2012, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 19.  - 21. apríla  2012 v Nitre. Ško-
la mala na pridelenej ploche k dispozícii stánok, ktorý 
prezentoval TOP VÝROBOK  s názvom - pohovka 
„SKATEBOARD“.   Návrhárkou a autorkou  tohto pro-
jektu bola  učiteľka  PaedDr. Anna Janíčková. Na pro-
jektovej dokumentácií sa podieľali títo žiaci: Tibor Pi-
tek, Matej Ristvej zo IV. N, Lukáš Šustek z  II. 
A a Patrik Štafen z I. C triedy pod  odborným vedením 
hlavného majstra   Bc. Františka Švancára.  Vytvorenie 
pohovky „SKATEBOARD“  dotváranie vychádzalo z 
podnetov žiakov, ktorí spojili teoretické vedomosti 
s remeselníckym umom, počítačovou zručnosťou, este-
tickým  cítením a empatiou. Pri realizácii TOP VÝROB-
KU – pohovke „SKATEBOARD“ bola realizovaná anato-
mická štruktúra sedenia, ktorá bola konzultovaná so 
špecialistom  pohybového ústrojenstva. 



Táto pohovka si rýchlo zís-
kala širokú verejnosť. Svo-
jou  inováciou 
a nápaditosťou reprezento-
vala región Kysuce, Žilinský 
samosprávny kraj.  Top vý-

robok pohovka „SKATEBOARD“ zaujala svojou  inová-
ciou a zvlášť  moderným poňatím   všetky kategórie  
návštevníkov výstavy a zanechala    neopísateľný do-
jem,  ktorý návštevníci prezentovali v ankete Mladý 
tvorca, kde škola obsadila  prvé miesto. Ocenenie našej 
školy je zadosťučinením plnenia kréda školy: „Nie pre 
školu, ale pre život žiakov učíme.“ Sprievodnou akciou 
bola aj celoslovenská súťaž zručnosti v odbore stolár 
a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorej 
patrónom bol Zväz  spracovateľov dreva Slovenskej 
republiky. Súťaže sa zúčastnilo deväť súťažiacich zo 
SOŠ s drevárskym zameraním z celého Slovenska. Úlo-
hou súťažiacich bolo zhotovenie výrobku – poličky 
z masívu podľa výkresovej dokumentácie. Náš  súťa-
žiaci žiak  Marek Striček (IV.A) získal 1. miesto, ako 
najlepší žiak s praktickými drevárskymi zručnosťami   
na Slovensku. Úspech našej školy je vysokou reprezen-
táciou našej  veľkej rodiny drevárov Strednej odbor-
nej školy drevárskej Krásno nad Kysucou pod vedením 
riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka. 
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Naša škola vypracovala projekt s témou:“ Jan Palárik – 
najvýznamnejší Kysučan“. V rámci neho 29. apríla 2012 
žiacii 3.O triedy navštívili jeho rodisko v Rakovej. Za-
vítali do kultúrneho domu, kde je inštalovaná pamätná 
izba, v ktorej sú vystavené materiály z jeho života 
a jeho diela. Jej zameranie vystihuje názov výstavy 
„Ján Palárik – život a dielo“. Pozreli  si pamätnú tabuľu  
umiestnenú na rodinnom dome č. 266, ktorý je posta-
vený na mieste pôvodného rodičovského domu.  Pozreli 
si aj pomník umiestnený v ústredí obce  Raková  vedľa 
kultúrneho domu, ktorý je pomenovaný jeho menom na 
jeho počesť. V rámci projektu 1. marca 2012 navštívili 
Majcichov pri Trnave, kde J. Palárik pôsobil ako rímsko
-katolícky farár až do svojej smrti.  
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V deň 190. výročia naro-
denia J. Palárika 27. ap-
ríla 2012 sa v knižnici  
zrealizovala prednáška  
o najvýznamnejšom Kysu-
čanovi  pre širokú verej-
nosť.  Posledným bodom 
projektu bola distribúcia 

monografie pre stredné školy  v zriaďovateľskej pô-
sobnosti ŽSK. Stred-
ná odborná škola dre-
várska v Krásne nad 
Kysucou  touto mono-
grafiou chcela  rozší-
riť  vedomosti pre 
stredoškolskú kysuc-
kú mládež a širokú 
verejnosť. Projekt 
bol cielený pripomínať tvorbu a odkaz národného deja-
teľa Jána Palárika, pochopiť jeho názory, činnosť 

a životné osudy. U žiakov 
a širokej verejnosti zlepšiť 
národné povedomie, zvýšiť 
národnú hrdosť, zlepšiť ve-
domostí z národných a re-
gionálnych dejín.  



 
Strana 25 

Stalo sa pred dvesto rokmi  

Píše sa rok 1812 

Kontinentálna blokáda začína 
viac škodiť štátom na európ-
skom kontinente ako Anglicku. 
Rusko vystupuje zo spolku, Napoleon sa dáva na po-
chod proti Rusku. Prusko a Rakúsko sa pridávajú k 
Napoleonovi. 

Napoleonova armáda pozostáva zo 640 000 mužov, 
z toho tretinu tvoria Nemci. Napoleon poráža ruské 
jednotky v jednej bitke za druhou. Bitka pri Boro-
dine dopadne neutrálne, ale Napoleon vtiahne do 
Moskvy. S cárom Alexandrom I. sa však nedohodne 
na ničom. Starosta Moskvy Roztopčin dá podpáliť 
mesto, čo je signál pre partizánsku vojnu proti Na-
poleonovi. Partizáni, krutá ruská zima a vojská ge-
nerála Kutuzova donútia Napoleona neorganizovane 
ustúpiť z Ruska. Ruské víťazstvo nad Napoleonom 
dáva do pohybu štvorkoaličnú vojnu proti Francúz-
sku.  

Rusi uzavrú mier s Turkami v Bukurešti, končí sa 
tak šesť rokov trvajúca vojna. 

Zemetrasenie vo Venezuele má za následok 30 000 
obetí. 

V Španielsku rušia inkvizičné súdy. 
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             Sudoku 
 

iVyriešite, aj keď sa nekamarátite s matematikou. 

Prajeme príjemnú zábavu! 
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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. 
 

 
 

 

mailto:hitparada@gmail.com
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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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O číslovkách 

 
Číslice 17, 18, 19, 20, 21 sú mostmi od 
jednej sily k druhej.  
 
Číslo 17—symbolizuje jar a má prívlastok panenská. 
 
Číslo 18—všetko rúca. 
 
Číslo 19—znamená bezprostrednú prítomnosť 
 
Číslo 20—kombinovaná z dvojky a nuly je na tom dobre, 
lebo dvojka ruší nič symbolizované nulou.  
 
Číslo 21—označuje pokoj. Niekedy aj dokonalosť.  
 
Číslo 22—je to zlosť, mrzutosť a nepokoje, ktoré pri-
ťahujú alebo odpudzujú. Je príčinou častého menenia 
nálady. Nepozná harmóniu a nikdy neprináša vyrovna-
nie.   
 
Číslo 23—symbolizuje vecnosť, striedmeho človeka. 
Na prechodný čas môže pritiahnuť rozličné hrozby, 
ktoré síce čas zažehná, ale rany po nich zostávajú a 
dlho sa zaceľujú.  
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Mamička oznamuje synčekovi: 
- Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede a to už budeš 
môcť utierať riad. 
- Tak to radšej prepadnem. 

 
Pani učiteľka hovorí žiakom: 
- Nacvičte do zajtra vaše domáce zvieratko nejaký trik a zajtra 
nám to predvediete. 
Na druhý deň sa ide najskôr pochválil Marienka so svojou ma-
čičkou. Marienka tleskne a mačička zamňauká. Keď Marienka 
znovu tleskne mačička opäť zamňauká. Potom ide Janko so psí-
kom. Keď Janko tleskne pes zahavká a Janko znova tleskne a 
zase zahavká. Nakoniec ide Móricko s vrecom, v ktorom má ha-
da. Hodí vrece o tabuľu a z vreca sa ozve: 
-Ssssss. 
Móricko znovu hodí vrece o tabuľu a opäť počuť: 
- Ssssss. 
Potom pani učiteľka hovorí Mórickovi. 
- To sa nerobí. 
- Počkajte, pani učiteľka. 
Móricko znovu hodí vrece o tabuľu a z vreca sa ozve: 
- Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali...  
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Malé zázraky pre zdravie 
 Silná myseľ  - zdravé telo 

Zapojte obe strany 

Snažte sa používať aj druhú ruku 
(ľavú, ak ste pravák, alebo pravú, ak ste ľavák) na 
činnosti ako je písanie, jedenie a šport. Odborníci 
tvrdia, že tým stimulujete tie časti mozgu, ktoré 
bežnými návykmi nezasiahnete.  

 

Železo na pamäť 

Nedostatok železa v tele oslabuje pamäť a schop-
nosť učiť sa, rovnako ako rast buniek v celom tele. 
Ak to chceme prekonať, zásobte sa zelenou listovou 
zeleninou, figami, hrozienkami, hráškom a mäsom, 
ktoré obsahujú veľké množstvo tohto cenného ma-
teriálu.  

 

Banány na mozog 

Najobľúbenejším jedlom mozgu je glukóza, ktorá sa 
do krvného obehu uvoľňuje z uhľovodíkov, a čím 
dlhší a pomalší je tento proces, tým lepšie. Banány, 
jablká, ovsená kaša a celozrnný chlieb  sú vhodné 
na občerstvenie mozgu. 
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V tejto obci sa náš Ky-
sučan teší veľkej úcte. 
Má tu postavený dôstoj-
ný pomník na hrobe 
a pamätník pri kostole. 
B u d o v a  r í m s k o -
katolíckej fary, v ktorej 
žil J. Palárik, sa zachovala a označuje ju pamätná tabu-

ľa. V kaštieli je zriadená 
Palárikova pamätná izba. 
Žiaci zavítali aj na Obecný 
úrad v Majcichove. Navští-
vili aj Divadlo Jána Palárika 
v Trnave. Z nafotených ma-
teriálov, ktoré získali 
v navštívených miestach, 

vypracovali monografiu o Jánovi Palárikovi a pripravili 
prezentáciu. Od 16.apríla do 20. apríla 2012 pripravili 
výstavu o Jánovi Palárikovi a jeden deň v tomto týždni 
zrealizuovali prednášku 
o ňom pre žiakov našej 
školy. Od 23. apríla do 
27. apríla 2012 naaran-
žovali výstavu o Jánovi 
Palárikovi v Mestskej 
knižnici v Krásne nad 
Kysucou.  



Drevári úspešní v projekte 
 
Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou 
sa zapojila do grantového programu: „Poznávaním his-
tórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“, 
ktorý vypísal Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva 
a športu. Obsahom grantového programu bolo zvýšenie  
záujmu u mladých ľudí o históriu slovenského národa 
v súvislosti s vlasteneckým odkazom významných ná-
rodných dejateľov, ktorí pôsobili na území Žilinskej 
župy. Jeho cieľom bolo zvýšenie národného povedomia 
prostredníctvom rozšírenia si vedomostí o živote 
a diele významných osobností Slovenska, ako aj 
o históriu, kultúre a súčasnosti  vybraných miest a ob-
cí, v ktorých tieto osobnosti žili alebo pracovali, ich 
poznávanie na základe osobných skúseností a zážitkov 
žiakov.                                                                                     
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„V súčasnej modernej  dobe sa viac vytvára priestor 
pre spoločnú  rodinnú komunikáciu a spoločné sede-
nie, neohraničené, uvoľňujúce a priestorovo voľné. 
Pohovka  „SKATEBOARD“  spĺňa  nové poňatie  ab-
sentujúceho  priestoru v rodinnom kruhu, aby stret-
nutie rodiny, detí  bolo v iných dimenziách ako dote-
raz“ povedala pri prezentácii PaedDr. A. Janíčková.    
TOP VÝROBOK Strednej odbornej školy drevárskej 
v Krásne nad Kysucou pohovka „SKATEBOARD“ je 
prototypom a priekopníkom  moderného dizajnu  od-
dychového poňatia  pre výrobcov  sedacieho nábytku, 
pre predajcov, rodinu a priateľov. Ako ďalej dodala: 
„Škola pracuje v edukačnom procese s  novodobým 
zdrojom psychologického vplyvu súdržnos-
ti,  profesionality a umu  a tým dáva do  popredia po-
slanie remesiel v  drevárskej, čalúnnickej 
a dizajnérskej profesii, ktorá otvára dvere pre širokú 
spotrebiteľskú  
verejnosť, pod-
nikateľskú sfé-
ru a rodičov, 
žiakov, ktorí 
stoja pred roz-
hodnutím, aké 
povolanie si vy-
brať.“ 
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Deň Zeme na našej škole 
 

Naša škola si už tradične, každý apríl pripomína Deň 
Zeme. Pamätáme aj preto, aby sme si raz do roka spo-
menuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú 
nám prostredníctvom Zeme poskytované. Samozrejme 
sa zameriavame na vzťah k životnému prostrediu, šet-
renie energie, vody, úpravy areálu školy a jeho okolia. V 
rámci Dňa Zeme si žiaci pod pedagogickým vedením 
vzorne upravili školský pozemok a miniihrisko s umelým 
trávnikom. Škola sa stará aj  o úpravu areálu pred sa-
motnou budovou. Tiež sa  podieľa na čistení mesta.. 
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Záchrana Skokana hnedého 
 
Žiaci  zo študijného odboru technológia ochrany 
a tvorby životného prostredia  začali koncom marca 
zachraňovať Skokanov hnedých na úseku cesty prvej 
triedy Oščadnica – Horelica. Táto záchranná akcia trvá 

už šesť rokov. 
Naši žiaci robili 
zábrany z dreva 
a fólie  jedného 
brehu rieky Ky-
suce od Oščadni-
ce až po Horelicu 
na úseku cesty 
prvej triedy kvôli 
záchrane Skoka-
na hnedého. 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 ho-
diny predpoludním do pätnástej hodiny odpoludnia. Žia-
ci 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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    Valentínska kvapka krvi od drevárov 
 

Naša škola so Školským strediskom záujmovej čin-
nosti dňa 28. februára 2012 organizačne zabezpečili 
školskú akciu pod názvom “Valentínska kvapka krvi“. 
Študentky a študenti nad 18 rokov, pedagogickí za-
mestnanci školy – Mgr. Ondrúšek, Bc. Trlicová, Mgr. 
Holák a za nepedagogických zamestnancov – G. Slížo-
vá spoločne darovali  najvzácnejšiu tekutinu – svoju 
krv. Účastníci zavítali do Hematologicko–
transfúzneho oddelenia Kysuckej nemocnice 
s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmono-
gramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvova-
li vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zú-
častniť odberu. Tohtoročné motto bolo: „Daruj krv, 
zachrániš romantiku.“ Už tradične žiaci i zamestnanci 
školy ta-
kýmto spô-
sobom osla-
vujú Valen-
tína. 



Cena Fair play opäť na Kysuciach 
 

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj 
Blanár každoročne udeľuje  cenu Fair play za najvý-
znamnejší prínos v oblasti športu. Odovzdávanie ocene-
nia sa uskutočnilo v slávnostnej sieni  ŽSK dňa 23. 
februára 2012.  Tento rok opäť putovala cena Fair 
play do Krásna nad Kysucou a priamo do rúk primátora 
najmladšieho mesta na Slovensku Ing. Jozefa Grapu. 
Veď ako občan, primátor mesta Krásno nad Kysucou je 
pán  Ing. Jozef Grapa  priekopníkom športových súťaží 
regiónu Kysúc s medzinárodnou účasťou. Presadzuje 
športovú etiketu, formovanie osobnosti občanov 
s osobitným zreteľom na mládež. Je tvorcom projek-
tov pre napĺňanie programu „Vráťme šport do škôl“. 
V každodennej tvorivej práci presadzuje a dáva do po-
predia kysucký šport, s osobitným zreteľom na kolek-
tívne športy (futbal) ako divák, ale aj ako organizátor 
a poradca v športových otázkach materiálno-
technického zabezpečenia, prípravy a priebehu jed-
notlivých súťaží. Pri kolektívnych športoch svojou 
účasťou motivuje mládež k osvojeniu si princípov ohľa-
duplnosti, korektnosti a športovej rivalite, pri zacho-
vaní pravidiel športového zapálenia. Má dar nadchnutia 

mládeže pre zdravý životný štýl, tomu 
venuje aj svoj osobný čas.  Strana 10 



Sviatok svätého Valentína 
 
Tento  výnimočný deň  sme si pripomenuli rôznymi ak-
tivitami. Vo vestibule školy sme zrealizovali valentínsku 
výzdobu, ktorá sa niesla v obľúbenej červenej farbe. 

Nechýbala ani fialo-
vá, ktorá je tiež va-
lentínskou farbou. 
Do súťaže 
o najkrajší valentín-
sky pozdrav sa za-
pojili všetky triedy. 
Vyhodnotili 
a odmenili sme naj-
originálnejšie návr-

hy, ktoré boli odmenené. Z týchto najkrajších pozdra-
vov sme urobili nástenku, ktorú mohli obdivovať všetci 
žiaci a učitelia.V tento sviatok sa prejavuje predovšet-
kým náklonnosť k určitej obdivovanej osobe. Naši žiaci 
využili túto možnosť prostredníctvom školského roz-
hlasu a dali zahrať svojim láskam valentínske pesničky. 
Odzneli aj krásne priania a vrúcne vyznania. Prejavili 
sa aj nesmelí žiaci, ktorí dali zahrať anonymne. Snáď 
naberú odvahu nabudúce. V priebehu tejto relácie sa 

rozdávali malé červené srdiečka ako 
symbol lásky a porozumenia.  
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Prvého  päťdňového pracovného stretnutia sa zúčast-
nilo 15 žiakov našej školy a 15 žiakov školy z Poľska.  
Aktivity sa sústredili na okolie mesta Žywiec v dňoch 
16.-20.januára 2012. Účastníci mali bohatý program. 
Zmapovali objekty regionálnej architektúry v obciach 
Gilowice, Ciecina, Istebna, Sucha Beskydska a  Milow-
ka. Navštívili aj skanzen Zubrzyca na úpätí Babej hory. 
Žiaci sa za pomoci odborných lektorov naučili spraco-
vávať získané materiály v programe Corel, pracovali so 
softwérom AutoCAD.  



Strana 4 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým inštruktorom 
za dobre odvedenú prácu a žiakom za disciplínu, vďaka 
ktorej sme predišli nepríjemným zraneniam a udalos-
tiam. Čo je však najdôležitejšie, všetci sa vrátili zdraví 
a mohli opäť zasadnúť do prváckych školských  lavíc. 
Cieľom výcviku bolo zvýšiť lyžiarsku úroveň žiakov, po-
hybovú výkonnosť prostredníctvom zimných športov 
a vytvoriť pozitívny vzťah k zimným športom 
a k prírode v zime a ten sa nám aj podaril splniť. Teší-
me sa na ďalšie zimné akcie.  
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Čaute, všetci!  
Druhýkrát v tomto roku, ale už piatykrát v histórii školy sa Vám priho-
várame prostredníctvom školského časopisu V tomto školskom roku vy-
jde 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! 
  
Vaši redaktori  
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