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Veda a technika 
 

Dnešná technika moderného sveta obsahuje skutoč-
ne veľké množstvo vynálezov, prístrojov, mobil-
ných telefónov, televíznych programov a mnohé 
ďalšie objavy.  
     Keď sa pozriem na televízne programy, vidím 
tam všetky tie reklamy o najmodernejších výdobyt-
koch techniky, hovorím si: „Tak to by som chcela 
mať!“ Avšak to všetko sú len chvíľkové objavy, 
pretože veda sa vyvíja veľmi rýchlo. Ja sa však pý-
tam: „Aký vedecký objav bude nasledujúcich desia-
tich rokov?“ My ľudia asi nestíhame premýšľať čo 
sa objaví a ani sa nenazdáme a už je to na svete. 
     Možno objav nasledujúcich desiatich rokov bude 
práve to, žer už nebudeme musieť nosiť so sebou 

plnú peňaženku kreditných kariet, nepotrebných hesiel z účtov 
a zdravotné kartičky. Pomocou čipových kariet v prste, ľahkým prilože-
ním na políčko v bankomate budeme môcť vybrať svoje peniaze, vložiť 
alebo preniesť hotovosť na iný účet. Týmto by sa vyriešili mnohé problé-
my pri stratách či krádežiach kreditiek a nevznikali by žiadne podvody. 
Priložením prsta s čipovou kartičkou by bol každý ľahko identifikovaný 
a okrem dospelých ľudí by ich mali už aj malé deti. Pomohlo by to pri 
nájdení stratených detičiek na dovolenkách, v horách, v mestách a pod. 
Tým, že sa zavedú tieto čipové kartičky už deťom, mnohí rodičia môžu 
byť spokojní, pretože ich deti sa nikde nemôžu stratiť. Nemusia vedieť 
ani rozprávať, ak sú v mladom veku – jedného či dvoch rokov a ľahkým 
priložením prstu budú v databáze ihneď identifikovaní. Možno práve tieto 
čipy budú objavom nasledujúcich desiatich rokov.   
     Ak by sa teraz pri mne niekto zastavil a navrhol by mi vloženie čipo-
vej kartičky do prsta, určite by som súhlasila. Už ma unavuje každé ráno 
v zhone hľadať peňaženku a nestíhať kvôli tomu autobus. Bola by som 
nadšená, keby práve to, bol by objav nasledujúcich rokov.  

Napísala: Júlia Koleňová, žiačka 3. O triedy 
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 Grantový projekt u drevárov 
 
      Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysu-
cou sa zapojila do grantového projektu pod názvom 
Škola bez alkoholu, tabaku a bez drog na tému Mesiac 
otázok a odpovedí, ktorý organizovala v spolupráci so 
Školským strediskom záujmových činností, s komisiou 
protidrogových prevencií a s mestom Krásno nad Kysu-
cou.  
     Hlavným cieľom projektu bolo využiť výchovné 
a kultúrne aktivity ako prevenciu voči závislostiam od 
tabaku, alkoholu a drog, oboznámiť študentov 
s nebezpečenstvami spojenými s jednotlivými druhmi 
závislostí, viesť ich k plnohodnotnému životu bez taba-
ku, alkoholu a drog a rozšíriť ich vedomosti  o rôznych 
formách prevencie proti závislostiam. V rámci projek-
tu bola každý týždeň zorganizovaná beseda 
s odborníkmi v danej oblasti a na záver projektu sa ko-
nalo filmové predstavenie s protidrogovou tematikou.  

     Beseda s príslušníkmi policajného zboru na tému: 
Trestnoprávna zodpovednosť užívania návykových lá-
tok sa konala 3. apríla 2012. Príslušníci policajného 
zboru formou prezentácií oboznamovali študentov na-
šej školy o trestných následkoch užívania legálnych 
a nelegálnych drog.  



Strana 7 

Študenti sa prostredníctvom tohto projektu dozvedeli 
veľa nových informácií o drogových závislostiach, 
o trestnoprávnej zodpovednosti pri užívaní návykových 
látok, o ich vplyve na zdravie človeka ako aj o prevencii 
proti jednotlivých druhom závislostí.  
Okrem študentov našej školy sa projektu zúčastnili aj 
žiaci ŽŠ a široká verejnosť. Preto môžeme konštato-
vať, že ciele projektu boli splnené.   
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A takto zasa zo slovenského jazyka 
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Odborné predmety 
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Pochvala riaditeľa školy bola udelená týmto žiakom: Jaroslavovi Čim-
borovi, Tiborovi Šulekovi, Štefanovi Voštinákovi zo 4. A triedy, Jurajo-
vi Poništovi, Milanovi Poništovi, Patrícii Surovčíkovej, Zuzane Plevko-
vej, Simone Krenželákovej zo 4. O triedy, Michalovi Hlubinovi, Jane 
Majtanovej, Anne Kalmovej, Zuzane Samolejovej, Tiborovi Pitekovi, 
Martinovi Škulavikovi zo 4. N triedy a Alešovi Lehotskému z 2. Ad 
triedy za vynikajúce študijné výsledky, za vzornú reprezentáciu školy 
v športových súťažiach, za vzorné plnenie povinností na odbornom vý-
cviku a za účasť v environmentálnych súťažiach.     
     Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotli-
vých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všet-
kým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. 
Pevné nervy a veľa energie do ďalších pracovných dní, aby si našli za-
mestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovali v ďalšom štúdiu. 
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O číslovkách 

24—znamená skla-
manie, bezpros-
tredne pred splne-
ním cieľa. Stavia 
do cesty prekážky 
a býva predzves-
ťou rozličných nepríjemností.  

25—prisudzujeme ľuďom ľahkoverným, ktorí sa riadia 
len svojím inštinktom. Často na svoju vlastnú škodu. 

26—je osudové. Prisudzujeme ho ľuďom s vyhranenými 
názormi, ktorí bojujú o svoj životný úspech a na nikoho 
sa neobzerajú. Nepoznajú milosrdenstvo a prekážky. 

27—charakterizuje ľudí so skrytými, nevyužitými mož-
nosťami. 

28—znamená pevnú vôľu a energickú cestu za cieľom. 

29—patrí utrápeným ľuďom 

30—môže znamenať stratu majetku 

31—je opakom trinástky. Preto aj význam má iný. Sym-
bolizuje dôverčivosť.  
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V škole sa Janka pýtajú: - Janko kto bol prvý na druhej 
svetovej vojne? Janko odpovie: - Neviem. Učiteľka sa za-
sa pýta: - Kedy sa konala? Janko: - Neviem. Učiteľka: - - 
- Kde sa konala? Janko: - Neviem. 
Janko príde domov a pýta sa babky: - Babka kto bol prvý 
na druhej svetovej vojne? Babka odpovie: - Hitler, tá svi-
ňa. Janko: - Kedy sa konala? Babka: - September 1939. 
Janko: - Kde sa konala? V Dúbravke,  na ulici a kade ta-
de. Janko príde ráno do školy a učiteľka sa ho pýta: - 
Janko kto je tvoj otec? Janko: - Hitler, tá sviňa. Učiteľka: -  
- Kedy si sa narodil? Janko: - September 1939. Učiteľka: 
-  Janko kde si si nechal svoj rozum? Janko: - V Dúbrav-
ke,  na ulici a kade tade.  
 

 

Janko sa vráti zo školy a vraví mamičke: 
Mami, zasa som dostal guľu! 
Preboha, a začo ? 
Pani učiteľka na jednej strane pŕs mala 
nápis Alenka a ja som sa jej opýtal, ako 
sa volá tá druhá koza. 
 

-Anastázia, ktorý predmet máš 
najradšej? 
-prosím, zvonček. 
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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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Sudoku 
 

Vyriešite, aj keď sa nekamarátite s matematikou. 
Prajeme príjemnú zábavu! 

 
 
 

 1   4 9 3       7 

5       8 2       

    8     7       

  5   2 7       6 

  7     4 6   9   

         

    6 1   3     5 

      8   9 3     

  9   3 5   8 7   

          4   6   
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Malé zázraky pre 
zdravie 
Čas na čaj 

Pravidelné popíjanie čaju po-
silňuje imunitný systém. 
Čierny čaj, zelený čaj a ča- je 
oolong obsahujú L-teanín, účinnú látku proti bakté-
riám, ktorá chráni náš organizmus pred nachladnutím. 

Vyžeňte sto slepačím vývarom 

Slepačí vývar či polievka pomáha rýchlejšie rozkmitá-
vať cílie (drobné chĺpky a riasinky) v nosových a prie-
duškových priechodoch, ktoré chránia dýchacie cesty 
pred nákazami a infekciami. Navyše slepačie polievky 
posilňujú celkovú imunitu organizmu, ktorý nás potom 
účinnejšie chráni pred chorobami. 

Stop liekom proti bolesti 

Keď ste nachladnutí, obmedzte užívanie utišujúcich 
liekov proti bolesti, ak ich beriete práve v tom čase, 
tak sa ľahšie zbavíte vírusu a vyliečite sa o deň skôr. 
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Rozlúčka s absolventmi 

Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej 
v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. V prvý júnový piatok  sa po 
šiestykrát  konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študij-
né výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy 
v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome 
kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mes-
ta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy 
drevárskej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia SOŠ drevárskej 
s jej  absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.    

     V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy oceni-
li snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali 
im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho 
štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a  vzdelá-
vať kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta Krásno nad Ky-
sucou udelil primátor Ing. Jozeg Grapa absolventovi Tomášovi Turcerovi  
zo 4. N triedy za vzornú reprezentáciu školy a mesta na regionálnych 
a národných súťažiach. Riaditeľ školy ocenil úspešnú absolventku za vý-
borné študijné výsledky a reprezentáciu školy v školských 
a mimoškolských aktivitách počas štúdia Cenou riaditeľa Strednej odbor-
nej školy drevárskej. Bola to absolventka Marta Poliaková zo 4.O triedy. 
Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad 
Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov Marekovi Stríčkovi a Jozefovi Gav-
lasovi zo 4.A triedy, Silvii Chovancovej zo 4. O triedy a Lukášovi Štrbovi 
zo 4. N triedy za repre-
zentáciu školy a aktívnu 
účasť v športových akti-
vitách. Mimoriadne oce-
nenie triedy za reprezen-
táciu školy a mesta Krás-
no nad Kysucou počas 
celých štyroch rokov bo-
lo udelené triede IV. N 
s triednou učiteľkou Pa-
edDr. Annou Janíčkovou.  



Odborné predmety 
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A už je tu  
maturitný týždeň... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takto 
to vy-

zeralo pri maturovaní z anglického a ne-
meckého jazyka Strana 10 



Posledný deň v škole 
 

Posledný deň v škole strávili naši maturanti v 
piatok druhom májovom týždni. So svojimi tab-
lami vlastnej výroby sa lúčili so všetkými zostá-
vajúcimi triedami, ktoré im zaželali šťastnú voľ-
bu pri ťahaní otázok a úspešné zvládnutie matu-
ritnej skúšky. Celý pedagogický zbor im zaželal 
efektívne využitý čas v rámci akademického týž-
dňa, zdokonalenie  sa v teórii ale aj v praxi. 
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 V rámci projektu sa uskutočnila dňa 12. apríla 2012  
beseda s lekárom na tému „Vplyv užívania drog na vý-
voj osobnosti“. V prednáške lekár študentov informoval 
o zdravotných následkoch, ktoré so sebou prináša uží-
vanie alkoholu, tabaku a drog. Súčasťou bola zážitková 
beseda s pracovníčkou Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, ktorá disku-
tovala so študentmi  na tému drogových závislostí a ich 
prevencie,  ktorá sa realizovala 19. apríla 2012 v našej 
škole. Ďalšou časťou projektu bolo filmové predstave-
nie s protidrogovou tematikou v Mestskom kine Krásno 
nad Kysucou. Predstavenie pre študentov našej školy sa 
konalo 27. apríla 2012  v dopoludňajších hodinách 
a druhýkrát v poobedňajších hodinách pre žiakov ZŠ 
a širokú verejnosť.  
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Čaute, všetci!  
Tretíkrát v tomto roku, ale už dvanástykrát v histórii školy sa Vám pri-
hovárame prostredníctvom školského časopisu Harvarďák.  
Chceme Vás sprevádzať na každom kroku: pod lavicou, v autobuse či 
doma.  
Je úplne jedno, či ho začnete čítať odpredu či odzadu, ale pevne veríme, 
že ho prelúskate celý. Možno sa potešíte žolíkovi vloženého niekde me-
dzi stránkami. Čítajte pozorne a určite ho nájdete! 
Ak sa Vám nebude niečo páčiť, alebo ak Vás „kopne múza“, napíšte 
nám.  
Dočítania! 
  
Vaši redaktori  
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, 
 
 


