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       Slávnostné otvorenie 
školského roka 
2012/2013 

     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, stolár, čalúnnik, murár, tesár, maliar a nadstav-
bové odbory: drevárska a nábytkárska výroba a sta-
vebníctvo.    
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7.ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale 

     Naša škola a Stredisko záujmových činností usporiadali 7. 

ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár 

predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutočnil  

27. septembra 2012 na minifutbalovom ihrisku v areáli Stred-

nej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou. Ako kaž-

doročne aj tohtoročný turnaj sa niesol pod mottom  

  "Zober loptu, nie drogu".  
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Turnaj v minifutbale otvoril poslanec ŽSK Ing. Jozef Grapa, 

primátor mesta Krásno nad Kysucou, ktorý zároveň zastupoval 

predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. Na otvorení sa zúčastnili aj 

ďalší vzácni hostia Mgr. Janka Školová z Odboru školstva a 

riaditelia zúčastnených škôl. Na víťaznom prvom mieste sa 

umiestnilo družstvo zo Strednej odbornej školy technickej z 

Čadce. Druhé miesto obsadilo družstvo zo Strednej odbornej 

školy drevárskej z Krásna nad Kysucou. "Střední škola nábyt-

kářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem" a jej družstvo skon-

čilo na treťom mieste. Na štvrtom mieste skončilo družstvo zo 

"Střední školy elektrostavební a dřevozpracujíci Frýdek Mís-

tek".  



Bolo nám tak dobre, že spontánne vznikla o tomto dni aj 

básnička 

V sobotu na Kolomana, 

rýdziky sme našli zrána. 

Na lúke pod Petrankami 

slnečno i s prehánkami. 

V sobotu na Kolomana 

pod rozhľadňou Oľa, Jana 

špekáčiky opekali 

suveníry  ponúkali. 

V sobotu na Kolomana, 

Fero v  hmle hľadal Jána. 

Aj pes Jessi brechal kdesi 

v sobotu na Kolomana 

hľadal v tej hmle svojho pána. 

  

     Pre všetkých  účastníkov turistického pochodu boli pri-

pravené suveníry, ktoré vyrobili naši žiaci.   Okrem darče-

kov bolo prichystané pre turistov aj malé občerstvenie. 

Účastníci mali možnosť pokochať sa panenskou prírodou, 

krásnym panoramatickým výhľadom na krajinu 

a nazbierať  jesenné plody lesa.     



Študentská kvapka krvi 
 
Naša škola  a Školské stredisko 

záujmovej činnosti dňa 16. ok-

tóbra 2012 tiež zapojili do hu-

mánnej akcie pod názvom Štu-

dentská kvapka krvi, ktorej toh-

toročné motto bolo „Podaj pomocnú ruku.“ Akciu absolvovalo 

33 študentov. Zúčastnili sa na nej okrem žiakov aj pedagogickí 

zamestnanci školy. Účastníci   Účastníci zavítali do Hematolo-

gicko–transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou 

v Čadci.  
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Slávnostné ukonče-
nie projektu STOPA-
MI BESKYDSKEJ 
REGIONÁLNEJ 
ARCHITEKTÚRY 
 

17.októbra 2012 v 
Žywci 

  
Okolo nás rastie stále viac objektov : reštaurácií, hotelov, obyt-

ných budov – celoročne prevádzkovaných alebo sezónnych. 

Pohľad na niektoré prináša skutočné potešenie, iné aj laik po-

važuje za škaredé. Toto inšpirovalo poľských a slovenských 

učiteľov k napísaniu projektu Po stopách beskydskej regionál-

nej architektúry. Aby mali aktivity širší záber a obsiahli Besky-

dy na strane poľskej i slovenskej, rozhodli sa spolupracovať 

stredné 

odborné 

školy zo 

Živca 

a Krásna 

nad Kysu-

cou. 
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Druhý pobyt  slovenských 

študentov v Živci sa konal 

v apríli a počas tretieho 

výmenného pobytu strávili 

poľskí študenti jeden týž-

deň v Krásne nad Kysu-

cou. Tieto dve sústredenia 

boli zamerané na zhotovenie štyroch makiet zrubových  bes-

kydských domčekov. Najskôr sme si pripravili podstavy na 

ktorých kúsok po kúsku rástli modely tradičných zrubových 

chalúpok charakteristických pre náš región. Každý, aj ten naj-

menší detail,  sme vlastnoručne zhotovili. Hrubú stavu chalú-

pok sme stihli vyrobiť v apríli. V tomto stave sme makety pre-

viezli v máji do dielní Strednej odbornej školy drevárskej 

v Krásne nad Kysucou, kde sme ich počas  tretieho výmenného 

pobytu dokončili. Účasť v projekte však neznamenala len zís-

kanie nových zručností, aj keď praktic-

kých a užitočných, ale predovšetkým zís-

kanie nových kontaktov a dúfame, že 

i trvalých kamarátstiev. Účasť v projekte 

znamenala hlavne radosť byť spolu 

a porozumieť si navzájom. 
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Z prinesených plodov ovocných stromov zo záhrad našich žia-

kov urobili vo vestibule školy výstavu a k tomu pripravili ná-

stenku zaujímavostí o jablku. Jednotliví žiaci, skupina a triedy 

sa zapojili do súťaže o najkrajšie jablko pod názvom Deň ky-

suckého jablka. Prekvapením bolo, že sa do súťaže zapojili i 

nepedagogickí zamestnanci. Nakoniec celá výstava pokračova-

la v priestoroch Mestského úradu Krásno nad Kysucou. Primá-

tor mesta Ing. Jozef Grapa privítal túto akciu a ocenil spoluprá-

cu s jedinou strednou školou v meste. Návštevníci si mohli po-

zrieť jablká, ktoré boli vypestované v našom regióne a čo to sa 

mohli priučiť o tomto veľmi zdravom ovocí, z ktorého sa dajú 

urobiť kompóty, džúsy, šťavy, džemy ale aj chutné koláče. Ob-

čania mesta boli pri návšteve úradu milo prekvapení ponukou 

kysuckých jabĺk.  
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Genius Logicus 
 
Naši žiaci  sa zúčastnili 

 
súťaže GENIUS LOGICUS v riešení hlavolamov s meraním času 

A dopadli takto:  
 

Výsledky súťaže: 

 
  
  
 

 

 

# Priezvisko Meno 

1 Talapka Tomáš 

2 Zámečník Juraj 
3 Beňuška Tomáš 



Naša škola sa zapo-
jila do súťaže Ma-
tematický klokan.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Na ši žiaci sa umies-
tnili s takýmto po-
radím: 

Kategória Meno                               Poradie 

Kadet O12 Jakub Cabada                   1 

Kadet O12 Michal Kirn                   2 

Kadet O12 Martin Hanidžiar 3 

Kadet O12 Igor Nyari                    4 

Junior O34 Jozef Lehocký                    1 

Junior O34 Tomáš Beňuška 2 

Junior O34 Juraj Zámečník 3 

Junior O34 Matej Rakovan 4 

Junior O34 Otakar Kavalek 5 

Junior O34 Jozef Hnitka                   6 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 PRI-
SAHÁM! 
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Žiaci si zmerali svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti 

v súťažiach „Ukáž, čo vieš“. Našu školu v súťaži reprezentova-

li dvaja súťažiaci: Jozef Kučera a Tomáš Škor, žiaci tretieho 

ročníka. Súťaženie 

pozostávalo 

z praktickej časti 

a to voľná tvorba 

s ohľadom na prak-

tické využitie.   

V celoslovenskej 

konkurencii získali 

víťazné prvé mies-

to. 

     Podujatie,  ktoré 

sa nieslo v duchu 

sloganu “Podporme 

remeslá, majú zlaté 

dno“, splnilo svoje 

poslanie a otvorený priestor bol výbornou príležitosťou pre žia-

kov základných škôl ale aj ich rodičov  pri voľbe povolania, 

oboznámiť sa s kvalitou a obsahom vzdelávania. 
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  Dostali vysvetlenie ako sú poslanci rozsadení podľa strán, za 

ktoré sa do parlamentu dostali, kde sedí vláda, premiér, predse-

dovia výborov. Niektorí žiaci sa s pánom poslancom odfotogra-

fovali. Potom sa pristavili na chodbe pri prekrásnych obrazoch 

Albína Brunovského. Sprievodca im vysvetlil, čo jednotlivé 

obrazy predstavujú a ako vznikali. Dodatočne kládli otázky a 

získali ďalšie cenné informácie. Exkurzia splnila svoj cieľ.  
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 Stalo sa pred sto rokmi  

Píše sa rok 1913 

 

Francúzsky lekár, teológ a vir-
tuóz v hre na organe Albert 
Schweitzer odchádza do Gabunu v Afrike, kde z 
vlastných prostriedkov zakladá a prevádzkuje ne-
mocnicu. 

 

Pápež Pius X. zakazuje premietanie filmov v kosto-
loch. 

 

Komik Charlie Chaplin začína svoju kariéru na filmo-
vom plátne filmom Making a living. 

 

Americký Indián Jim Thorpe, olympijský víťaz v 
päťboji je diskvalifikovaný pre porušenie štatútu 
amatéra. Ukázalo sa, že hral profesionálne base-
ball. 

 

 

. 
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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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Janko, čo tam gumuješ? 
- Prosím, pán učiteľ veď ste mi povedali, aby som si tu päťku 
opravil! 
 
Viete ako zabavíte blondínku na celý deň? 
Postavíte ju k zrkadlu a poviete jej nech hrá kameň, papier, 
nožnice až kým nevyhrá. 
 
Malý Janko sa márne pokúša dočiahnuť na zvonček pri dve-
rách. 
„Počkaj, pomôžem ti...,“ povie mu okoloidúci starý pán a stisne 
zvonček. 
Janko odpovie: „Fajn dedo a teraz zdrhneme!“ 
 
Dve blondínky cestujú vlakom. Oproti ním sedí jeden prešedi-
vený, bradatý muž. Jedna hovorí: 
- Ty, počuj, to nie je kráľ Štefan? 
Druhá blondínka: - Šibe ti, veď ten zomrel pred sto rokmi. 
O nejaký čas vojde do kupé muž a hovorí: 
- Hello, Štefan! Ako sa máš? Sto rokov som ťa nevidel. 
Na to blondínka: - No... Komu tu šibe? 
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Malé zázraky pre zdravie 

 Životný štýl 

 

Cvičením na choroby 

Pravidelné telesné cvičenie pomáha zvyšovať  hladinu 
bielych krviniek v krvi.  Biele krvinky hrajú dôležitú 
úlohu v boji proti chorobám od chrípky až po rako-
vinu a zabraňujú degenerácii tkaniva,  takže pravi-
delný telocvik je naozaj  účinný pomocník v boji proti 
starnutiu.  

 

Meď spomaľuje starnutie 

Najnovšie štúdie poukazujú na to,  že meď zohráva 
podstatnú úlohu pri spomaľovaní vekom podmienené-
ho rozpadu telesného tkaniva.  Zabezpečte si po-
trebnú dávku jedením orechov,  sójových bôbov,  ce-
lozrnných potravín,  hrachu a šošovice.  

 

Syr na kosti 

Vápnik v syre zohráva dôležitú úlohu pri chorobe 
rednutia kostí.  Odborníci tvrdia,  že tri porcie 
mliečnych výrobkov denne nám pomôžu udržať  si 
silné kosti.  
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Malé príbehy na potešenie duše 
 

Útecha 
 

Raz sa jedno dievčatko vracalo od susedky, ktorej prá-
ve vtedy zomrela osemročná dcérka. 
„Prečo si tam šla?“ pýtal sa otec. 
„Aby som potešila jej mamu.“ 
„A čo si ty, taká maličká, urobila, aby si ju potešila?“ 
„Vyskočila som jej na kolená a plakala som s ňou.“ 
 

Ak je blízko teba niekto, kto trpí, plač s ním. Ak je 
niekto šťastný, smej sa s ním. Láska pozerá a vidí, 
načúva a počuje. Milovať znamená podieľať sa ce-
lou dušou. Kto miluje, objavuje v sebe nekonečné 
zdroje útechy a účasti.  
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Návšteva študentov SOŠ drevárskej Krásno nad 
Kysucou 

v Národnej rade Slovenskej republiky 
Naša škola drevárska v Krásne nad Kysucou usporiadala ex-

kurziu do hlavného mesta Bratislavy s cieľom navštívenia par-

lamentu. Ná-

rodná rada 

Slovenskej 

republiky je 

jediným ústa-

vodarným a 

zákonodar-

ným orgá-

nom. Táto ak-

cia sa mohla uskutočniť vďaka pozvaniu od predsedu Žilinské-

ho samosprávneho kraja a poslanca NR SR inžiniera Juraja 

Blanára. 

     Hlavným cieľom exkurzie bola priama účasť žiakov na za-

sadnutí Národnej rady Slovenskej republiky. Najviac však žia-

kov zaujal samotný priebeh zasadnutia, keď mali možnosť 

priamo v rokovacej sieni sledovať rozpravu k jednotlivým zá-

konom. So záujmom sledovali prácu poslancov i novinárov.  
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Úspech drevárov na JUVYRE 

Naša škola sa zúčastnila celoslovenského podujatia stredných 

škôl JUVYR, ktorý sa konal v dňoch 28. – 30. novembra 2012 

v Bratislave, ktoré sa konalo po dvadsiatyprvýkrát. Spoluorga-

nizátorom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, VÚC, 

KŠÚ, cechy 

a komory, 

firmy, zdru-

ženia 

a partneri. 

Hlavným 

cieľom bo-

lo propago-

vať 

a zviditeľniť odborné vzdelávanie a výchovu s dôrazom na re-

meslá a predstaviť žiakom základných škôl širokú škálu študij-

ných a učebných odborov. Svoju zručnosť predvádzali aj žiaci, 

ktorí sa pripravujú na povolanie v trojročnom učebnom odbore 

maliar. Súčasťou podujatia bol 5. ročník celoštátnej súťaže v 

učebnom odbore maliar – lakovník – natierač.  
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Imatrikulácie v našej škole 
Kultúrny dom v Krásne nad Kysucou bol v   novembrový piatok 

2012 slávnostne vyzdobený a naladený. Slávnostná imatrikulá-

cia žiakov prvých ročníkov v našej škole sa konala 16. novem-

bra 2012. Podujatím  sme si všetci pripomenuli 17. november – 

Deň boja za slobodu a demokraciu. Novembrový imatrikulačný 

deň bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich pr-

vákov, pretože vstúpili do cechu SOŠ drevárskej a oficiálne sa 

stali jej členmi. No nemali to také ľahké. Najskôr museli splniť 

úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci z 3.N triedy. Naši prváci 

sa popasovali s úlohami ako napr. zatancovanie si v dl-

hých sukniach a v neposlednom rade ukázali aj svoj spevácky 

talent. Predviedli aj svoju zručnosť v prácach typických pre od-

bor, ktorý sa rozhodli na našej škole študovať (rezanie dreva, 

stavanie komína). Sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy 

a napokon boli slávnostne imatrikulovaní.  
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iBobor 
Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komuni-
kačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chcela iniciovať v de-
ťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom po-
užívaní moderných technológií pri učení sa. 
Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. 
  

Výsledky Vašej školy v školskom 
roku 2012/2013 
  
Junior 

  
Senior 

 

 

Meno, priezvisko a trieda 

Zdenko Holaza, 2. A 

Martin Hanidžiar, 2. B 

Vladimír Ďurčo, 2. B 

Meno, priezvisko a trieda 

Martin Zajac, 3. N  
Jozef Hnitka, 3. N  
Nikola Ševecová, 3. N  

Meno, priezvisko a trieda 

Martin Zajac, 3. N 

Jozef Hnitka, 3. N 

Nikola Ševecová, 3. N 
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MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
  

Stalo sa už tradíciou, že naša škola organizuje akcie pri prí-

ležitosti Mesiaca úcty k starším. Mestský úrad Krásno nad 

Kysucou úzko spolupracuje pri realizácii uvedenej akcie a 

poskytol škole jej najstarších obyvateľov. Naši žiaci pre 

každého ob-

čana sami 

vyrobili a 

pripravili 

darčeky, kto-

rými milo 

prekvapili 

našich vzácnych občanov. V jeden jesenný októbrový deň sa 

otvorili dvere Domova dôchodcov v Krásne nad Kysucou 

primátor Ing. Jozef Grapa a riaditeľ drevárskej školy Pa-

edDr. Ján Palko. O atmosféru sa postaral folklórny súbor 

žiakov našej školy. Hra na heligónku a spev ľudových pies-

ní podnietil aj  našich dôchodcov k tomu,  že sa pripo-

j ili svojím spevom a zaspomínali na svoju mladosť .  

Podujatie N avštívili aj  Domov dôchodcov v Mako   

 



DEŇ JABLKA NA 

NAŠEJ ŠKOLE 

Naša škola si pripomenu-

la Deň jablka, ktorým je 

26. október. Krúžok Ukáž 

čo vieš pod vedením Pa-

edDr. Anny Janíčkovej 

zorganizovali akciu o naj-

krajšie jablko. Z prinese-

ných plodov ovocných 

stromov zo záhrad našich žiakov urobili vo vestibule školy vý-

stavu a k tomu pripravili nástenku zaujímavostí o jablku.  
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V januári tohto roku sa uskutočnil prvý výmenný pobyt sloven-

ských študentov v Živci. Počas jedného týždňa sa účastníci sú-

stredenia učili profesionálne fotografovať, kresliť, absolvovali 

kurzy obsluhy počítačových programov AutoCad 

a CorelDraw .Bolo to možné vďaka zakúpeniu nových počíta-

čov a špeciálnych programov za financie získané z tohto pro-

jektu .Okrem získania nových zručností sme počas výletov po 

Poľskej strane Beskýd spoznávali regionálne stavebníc-

tvo.           Vytvorili sme si vlastnú stopu tradičnej drevenej ar-

chitektúry, videli sme skanzeny, cirkevné stavby i očarujúce 

ľudové chalúpky ako aj budovy, ktoré sa súčasným staviteľom 

podarilo vybudovať v duchu zachovania tradícií a ľudových 

remesiel. S architektúrou Kysúc sme sa mali možnosť zozná-

miť vďaka jednodňovému výjazdu or-

ganizovanému vo februári a tiež počas 

týždenného pobytu v máji. Vo februári 

navštívili poľskí študenti Krásno nad 

Kysucou a obec Stará Bystrica, v máji 

si prezreli Múzeum kysuckej dediny 

vo Vychylovke . 
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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 dar-
covstvu mladých ľudí. 

Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym 
ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Veď naše 
rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí. My, 
ostatní, by sme sa mali tiež riadiť heslom: „Podaj po-
mocnú ruku, daruj krv, za-
chrániš život!“ Už teraz sa 
tešíme na ďalšiu akciu, kto-
rá sa bude niesť pod ná-
zvom Valentínska kvapka 
krvi, kde tiež budeme môcť 

podať po-
mocnú ruku. Strana 12 



Burza informácií, vzdelávania a zamestnanos-
ti v Čadci 
     

Naša škola sa zúčastnila prezentácie stredných škôl pod ná-

zvom Cezhraničný veľtrh práce - Burza informácií, vzdelá-

vania a zamestnanosti, ktorý sa konal dňa 16. októbra 2012.  

Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, 

s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, 

ktorý prezentoval výrobky našich žiakov.  O prezentáciu 

našej školy bol záujem, pretože ide o jedinú školu tohto ty-

pu na Kysuciach, kde žiaci základných škôl môžu sa naučiť 

zručnostiam v drevárstve, stavebníctve a ochrany životného 

prostredia.  Cieľom bolo prezentovať odbory, ktoré absen-

tujú na trhu práce a vytváranie podmienok zamestnania 

pre absolventov školy.  



Turistický pochod po stopách Beskydsko - Ja-
vorníckej magistrály 
 
Naša škola a Školské stredisko záujmových činností usku-

točnili dňa 13. októbra 2012 turistický pochod. Vybrali sme 

trasu s názvom “Po stopách Beskydsko-Javorníckej magis-

trály“ 

so 

zra-

zom 

na 

styč-

ných 

mies-

tach: 

Pet-

ranky, 

Semeteš, U Melcíka. Všetci 214 účastníci turistiky sa stret-

li  o 12.00 hod. na horeuvedených miestach. Niektorí prišli 

pešo aj so svojimi štvornohými miláčikmi, iní na bicykloch, 

ale spoločným znakom bola dobrá nálada a pocit, že robíme 

niečo dobré pre svoje zdravie.  
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Zišli sa štyria súperi zo Slovenska a Česka. V rámci slovensko-

českej spolupráce naša škola nadviazala kontakt so "Střední 

školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem" a 

"Střední školou elektrostavební a dřevozpracujíci Frýdek Mís-

tek". Treťou školou bola Stredná odborná škola technická z 

Čadce. Súťažné družstvá z týchto škôl si navzájom zmerali sily 

v minifutbale. Súčasťou podujatia bola aj slávnostná recepcia, 

ktorá sa niesla v duchu rómskej kuchyne. Pripravovali ju žiaci 

z krúžku: "Ukáž, čo vieš", ktorý pracuje pod vedením PaedDr. 

A. Janíčkovej. Všetci boli spokojní s perfektnou organizáciou 

športovej akcie.  
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Deň vidieka Žilinského kraja 2012 
  
Pri príležitos-

ti Dňa vidie-

ka Žilinského 

kraja, ktorý 

sa uskutočnil 

dňa 

21.septembra 

2012 na Ma-

riánskom ná-

mestí v Žiline našu školu reprezentovali žiaci tretieho ročníka 

učebného odboru tesár Jozef Drozd a Štefan Jopčík. Pod vede-

ním Mgr. 

Kupčulia-

ka predvá-

dzali výro-

bu šin-

dľov. 
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 Ahojte, prinášame Vám prvé číslo školského časopisu 
Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou šk. r. 
2012/2013.  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:  

Michal Kurn 1.B      Ján Radôšťan 1.B 

Marek Pavlík 1.B      Peter Mahut 1.B 

Peter Straka 1.B 

Denis Štefko 1. B 

 


