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Rozhovor s naším pánom 
riaditeľom 

PaedDr. Jánom Palkom 
 

Ako si spomínate na študentské časy? 

Študentské časy sú podľa mňa najkrajšie časy . Odstupom času zistíte, že 
pokiaľ chodí človek do školy má podstatne menej starosti, viac príležitosti 
stretávať sa so svojimi rovesníkmi a život je pestrejší.  

Čím ste chceli byť? 

Tak ako viacerí moji rovesníci v tej dobe sme túžili sa stať mechanikmi, mon-
tovať a opravovať autá, pretekať na nich. Príprava na budúce povolanie sa 
uberala iným smerom, začal som sa učiť za maliara v našej škole, bolo tu Uč-
ňovské stredisko- praktické vyučovanie a domov mládeže, do školy sme cho-
dili do Čadce. 

Akú najväčšiu hlúposť ste vyviedli, keď ste boli v našom veku? 

V triede sme boli výborná partia, povystrájali sme všeličo, neviem si spome-
núť čo bola najväčšia hlúposť, ale asi, že som z frajeriny začal fajčiť. Po 
čase som s týmto zlozvykom prestal. 

Ktorý predmet ste mali najradšej a prečo? 

Na základnej škole to bola matematika, dejepis, zemepis. Na strednej škole 
to boli odborné predmety. Nemal som rád jazyky. Dobrý vzťah k určitým 
predmetom bol určite ovplyvnený aj vyučujúcimi, ktorí tieto predmety učili. 

Ktorý z Vašich učiteľov Vám bol príkladom a prečo? 

Na strednej škole( po roku v Krásne nad Kysucou som prestúpil do Turian) 
som si veľmi obľúbil učiteľku odborných predmetov ( potom pracovala vo 
funkcií ZR pre TV) a vychovávateľa.  
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Prezraďte svoju víziu SOŠ v Krásne nad Kysucou v budúcnosti? 

Počas môjho pôsobenie v škole sa snažím vybudovať modernú školu, školu, do 
ktorej žiaci radi chodia – našu školu. Postupne sa niektoré časti mojej vízie 
s pomocou zamestnancov a žiakov školy darí plniť. Tento rok sa bude realizo-
vať veľká investičná akcia, na budove školy sa vymenia staré okná, budova sa 
zateplí a upraví sa fasáda. Na starej budove dielni v Krásne nad Kysucou sa 
vybuduje sedlová strecha, vymenia sa okná, budova sa zateplí upraví fasáda, 
prebehne rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie a odsávania. Chceme vy-
tvoriť oddychovú zónu pri škole a dielňach, miesta na konzumáciu desiat 
v dielňach, modernizovať strojový park. Vo vyučovaní chceme zlepšiť názor-
nosť, zaujímavejším spôsobom učiť praktické vyučovanie. Máme veľký záu-
jem o spoluprácu so Žiackou radou, chceme rozšíriť činnosť Školského stre-
diska záujmových činnosti. Jednou vetou chceme aby naša škola bola škola, 
do ktorej chodia žiaci radi. 

Chystá sa nejaká brožúra, ktorá bude súhrne podávať informácie 
o vzniku našej školy? 

Je škoda, že sa od vzniku školy dôslednejšie nezaznamenávala činnosť, ale 
sme odhodlaný toto zmeniť a pripraviť materiál o škole od vzniku až po sú-
časnosť. Verím, že spolu so žiakmi našej školy ( môže byť aj v rámci SOČ?) 
pripravíme zaujímavú brožúru, ktorá verne zobrazí život v škole od založenie 
po súčasnosť. 

Na koniec nášho rozhovoru, by sme Vás chceli požiadať pán riaditeľ, čo 
by ste odkázali naším žiakom. 

Je veľa vecí, ktoré by som chcel spomenúť, ale stručne a zrozumiteľne- vyu-
žite príležitosť ktorú máte, vzdelávajte sa získavajte vedomosti a praktické 
zručnosti teraz, keď je možnosť. Hovorilo sa v minulosti, že remeslo má zla-
té dno, v súčasnosti sa to stáva pravdou a z vás sa môžu stať vynikajúci maj-
stri svojho remesla, všetkým vám to zo srdca prajem. 
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 Za našu školu hrali títo žiaci: Ján Hollý, Peter Kormanec, Anton Fu-
ňák, Jozef Gavlas, Lukáš Jarabica, Marián Ondrušek, Branislav Macura, Pe-
ter Chovanec, Jaroslav Čimbora, Lukáš Štrba, Petr Chylý. Tento tím trénuje 
Mgr. Marián Ondrušek. Jakub Zátek bol kapitánom víťazného družstva. 
V rozhovore prezradil, že pochádza z Krásna nad Kysucou a má 17 rokov. 
Futbal hrá od svojich 7 rokov. Pre futbal sa rozhodol, pretože chce pokračo-
vať v šľapajách svojho otca a starého otca. Jeho začiatky boli výborné. Ok-
rem futbalu sa venuje aj iným športom sú to napríklad basketbal, florbal, 
futsal. Jeho futbalový idol je Riberi. Aj v budúcnosti sa chce venovať futsa-
lu. Jeho najväčší úspech bolo víťazstvo na majstrovstvách Slovenska vo fut-
bale a aj vo futsale. Tento rozhovor sme viedli ešte pred začiatkom turnaja. 
Kapitán družstva pokladal svojich súperov za rovnocenných a rovnako silných, 
ale nič okrem víťazstva by nebral. 
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 Ako ďalší sa nám predstavil Peter Gorál z Oščadnice. Má 18 rokov. 

Hrá za Strednú odbornú školu technickú v Čadci futbal už deväť rokov. Pre 

futbal sa rozhodol, pretože ho to veľmi baví. Začiatky boli ťažké. Okrem 

futbalu sa venuje aj hokeju. Plánuje sa aj v budúcnosti venovať futbalu. Zo 

zápasov si už domov priniesol aj zlomenú kľúčnu kosť. Najviac ho potešil po-

hár za najlepšieho strelca v jednom z predchádzajúcich podujatí. Na otázku 

či majú silných súperov odpovedal: „Jasné, áno!“ 
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Akí sme podľa nášho životného čísla? 
 

 
Výpočet životného čísla 

Podľa nasledujúceho príkladu si môže každý vypočítať svoje životné čís-
lo, inak povedané osudové či šťastné číslo. Numerológia využíva len čísla 
od 1 do 9. 0 má význam len za číslom a dodáva mu duchovnú hĺbku. 

Príklad: 

12.2.1983 = 1+2+2+1+9+8+3 = 26 – medzisúčet 

2+6 = 8 – životné číslo 

Vypočítajte si vaše životné číslo podľa uvedeného vzorca! 

1. Nezávislá povaha – títo ľudia sa spoliehajú skôr sa mi na seba. Vynikajú 
odvahou, vynaliezavosťou, inšpiráciou a silou vôle. Vo vzťahu sa radi presa-
dzujú a komandujú. Majú výrazné vodcovské schopnosti. 
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Odkazovka :) 
Všetky tieto odkazy sme vyzbierali v jednotlivých triedach: 3.D, 2.A, 
3.C, 2.Ad.V ďalšom vydaní časopisu to môžeš byť práve Ty, ktorý niečo 
(môžeš aj anonymne) odkáže.  

Ako na to?  

Stačí, ak nám niečo napíšeš, alebo nadiktuješ, keď prídeme do tvojej 
triedy. (Júlia a Aďa). 

 

Tu sú odkazy ktoré sme vyzbierali: 

Pozdravujeme Janka Pytoňáka. (3.C) 

Odkaz pre všetky baby: noste minisukničky! (3.A) 

Odkazy od 2.Ad:  

-navrhujeme predaj piva v bufete 

-aby sa sprísnila kontrola na WC proti fajčiarom 

-rekonštrukcia parkoviska (vydlaždiť) 

-aby upratovačky neskôr upratovali posilňovňu 

-aby školník nezamykal šatne a konečne niečo robil 

-aby sa nemuselo prezúvať 

-rešpektovať neskoré príchody žiakov do školy 

-väčšie porcie na obed 

A ich hlavný odkaz pre všetkých učiteľov: chceme zmaturovať!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Oznamujeme, že žiak 3.D -  Lukáš Kukučka dostal pred dvoma týždňami 
v Starej Bystrici na zobák. Lukáško je nám ťa veľmi ľúto. S pozdravom tvoja 
3.D na  čele s Bobčekom. 

Pani učiteľka Gavenčiaková, máme vás strašne radi. (2.A)  

Pani učiteľka Gavenčiaková, kedy pôjdeme na výlet? (Peter Fojtík) 

Pani učitelka Škereňová, ste super a je s vami veľká sranda. (2.A) 
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DEŇ JABLKA NA NAŠEJ ŠKOLE 
 

 Naša škola si pripomenula Deň jablka, ktorým je 26. október. Krúžok 
Ukáž čo vieš pod vedením PaedDr. Anny Janíčkovej zorganizoval súťaž 
o najkrajšie jablko. Z prinesených plodov ovocných stromov zo záhrad našich 
žiakov urobili vo vestibule školy výstavu. Krúžok Blogovania pripravil násten-
ku zaujímavostí o jablku. Jednotliví žiaci, skupiny a triedy sa zapojili do sú-
ťaže o najkrajšie jablko. Prekvapením bolo, že sa do súťaže zapojili 
i nepedagogickí zamestnanci. Hodnotiacou komisiou bola pani O. Palková, Ing. 
R. Grapová a pani G. Slížová. Nie je dôležité kto zvíťazil, víťazmi boli vlastne 
všetci, ktorí sa dozvedeli nové zaujímavosti o našom najrozšírenejšom ovoc-
nom druhu. Medzi prvými ocenenými bol Tomáš Turcer z 2. N. Ďalšie zúčast-
nené triedy boli 2. N, 3. D, 3. E, 1. C a 3. O. Medzi víťazov zavítal aj pán ria-
diteľ PaedDr. Ján Palko, vyjadril radosť nad takouto vydarenou akciou 
a víťazom zablahoželal.  
 



DREVÁRI NA BURZE STREDNÝCH ŠKÔL 

 Naša škola sa zúčastnila Medzinárodného veľtrhu – Burzy informácií, 
vzdelávania a zamestnanosti, ktoré sa uskutočnilo 27. -  28. októbra 2009 
v priestoroch Domu kultúra v Čadci. Bolo určené nielen pre širokú verejnosť, 
ale predovšetkým pre žiakov 9. tried ZŠ a ich rodičov, ktorí stoja pred roz-
hodnutím, aký študijný alebo učebný odbor zvoliť, aby našli po ukončení štú-
dia uplatnenie na trhu práce a možnosť sebarealizácie. Návštevníci mali mož-
nosť sa oboznámiť s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi 
a zručnými študentmi prostredníctvom stánku, ktorý bol špecifický tvorbou 
žiakov z odboru: stolár, čalúnnik, drevárstvo a nábytkárstvo. Náš stánok  
tento rok zaujal zaujímavou farebnou kompozíciou, predstavil zariadenie štu-
dentskej izby v oranžovomodrej kombinácii. O stánok našej školy bol veľký 
záujem, pretože ide o jedinú školu na Kysuciach, kde žiaci základných škôl 
prejavili záujem o prácu s drevom, kožou, s textilom.  
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 6.Čo čítaš v časopisoch najradšej? 
A/ Vtipy (6) 
B/ Všetko o móde a hudbe (3) 
C/ Články o mojich obľúbených hviezdach (0) 
 
7. Už si o tom niekedy sníval/a - hrať vo filme alebo v štúdiu nahrávať 
svoj vlastný album? 
A/ Nie, to by nebolo nič pre mňa. (6) 
B/ Áno, určite by som si to rád/rada vyskúšal/a... (0) 
C/ Áno, ale k tomu človek potrebuje v prvom rade známosti a nie schopnosti... 
(3) 
 
8. Tvoja rodina sa sťahuje do iného mesta a menšieho bytu, lebo tvoj 
otec tam dostal výborné zamestnanie. Tvoj pes však musí ísť kvôli tomu 
do útulku. Máš pre to pochopenie? 
A/ Ak je to nutné, urobím aj iné veci, predsa ide o život rodiny... (6) 
B/ Takú šancu môj otec viackrát nedostane, ale snažím sa to vyriešiť inak... 
(3) 
C/ Bez môjho psa nikam nejdem! (0) 
 

Vyhodnotenie 
 
0 - 23 BODOV: Za žiadnu cenu nechceš stratiť svoje ružové okuliare a spo-
znávať tvrdú realitu života. Máš jednoducho strach pred životom. Nasledovať 
svoje sny je samozrejme veľmi dôležité, ale nezabúdaj pritom na všetko ostat-
né. Rýchlo sa zobuď a vo svojich snoch pribrzdi! 
 
24 - 35 BODOV: Si premiešaná osobnosť. Raz si veľkým romantikom a sní-
vaš, inokedy do teba zostúpi totálny realista - a to je výborné! Vieš totiž snívať 
bez toho, aby si stratil/a pevnú pôdu pod nohami. Zaručene dobre prejdeš ži-
votom a budeš ho mať o to ľahší a jednoduchší. 
 
36 - 48 BODOV: Prečo si si vôbec robil/a tento test? Vieš predsa, že si ab-
solútnym realistom, že na hlúpe snívanie nemáš vôbec čas a zo všetkých ro-
manticky založených duší sa smeješ. Alebo že by predsa len niečo...? Zatvor 
si oči a aspoň chvíľu snívaj. Cítiš, aké je to oslobodzujúce? 
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IMATRIKULÁCIE U PRVÁKOV 

 Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov sa konala 13. novem-
bra 2009, ktorá sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou. Pri 
tejto príležitosti sa stretli poradca predsedu vlády Slovenskej republiky 
a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Grapa, riaditeľ 
Strednej odbornej školy drevárskej PaedDr. Ján Palko, pedagógovia 
a vedenie. V slávnostnom príhovore podpredseda ŽSK a riaditeľ školy zažela-
li všetkých prvákom úspešne zaradenie do štúdia. Vynikajúcu atmosféru do-
kázali vytvoriť žiaci 3. ročníkov pri imatrikulovaní nových žiakov. 3. A trieda 
pripravila pre všetkých prvákov darček vo forme sladkej odmeny. Organizo-
vanie a uvádzanie  celého podujatia mala na starosti 3. O trieda. Moderátori 
boli Emília Blaskovicsová a Maroš Mikunda.  
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 Okrem imatrikulovaných žiakov sa podujatia zúčastnilo ďalších dve-

sto študentov našej školy. Celú organizáciu akcie mala na starosti pani uči-

teľka Mgr. Vlasta Kozáková. Červené stužky, ktoré sú symbolom kampane 

boja proti chorobe AIDS nás sprevádzali celou imatrikuláciou. Všetci účast-

níci ich nosili pripnuté na hrudi. Obohatením programu bolo vystúpenie hu-

dobnej kapely Polarita, ktorej člen je aj naším študentom. Pri populárnych 

slovenských a českých pesničkách mladí ľudia zabudli na negatívne nástrahy 

moderného sveta. Všetkým mladým zúčastneným sme týmto ukázali a podpo-

rili ich v užitočnom trávení voľného času. Veríme, že toto podujatie splnilo 

svoj účel a naši žiaci budú mať lepšie znalosti o tomto ochorení a tak budú 

schopní byť verní kladnému spôsobu života.  
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Vianočné kúzlenie  
 

 Naša škola uskutočnila dňa 16. decembra 2009 vyhodnotenie súťaže 
pod názvom: Vianočné sviečky, do ktorej bol zapojený študijný odbor tech-
nológia ochrany a tvorby životného prostredia, študenti 1.O, 2.O 
a 3.O triedy. Bola to súťaž vlastnoručne zhotovených ozdobných sviečok 
pod vedením Ing. Oľgy Časnochovej. Žiaci pod jej dozorom priam kúzlili 
v chemickom laboratóriu. Súťažilo sa o cenu pedagogických zamestnancov, 
cenu nepedagogických zamestnancov, cenu žiakov a TOP cenu. Vyhodnotenia 
sa zúčastnili pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy a žiaci, ktorí vy-
tvorili krásne farebné voňavé vianočné dekorácie.Ocenenia víťazom odovzdal 
pán riaditeľ PaedDr. Ján Palko s vedením školy. Túto výstavu si 
v predvianočnom čase mali možnosť pozrieť všetci študenti a zamestnanci 
našej školy. 
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Sudoku 
 

iVyriešite, aj keď sa nekamarátite s matematikou. 

Prajeme príjemnú zábavu! 

 

 

 

 

 

7   9   4   5 8     6       5 7       

  2   3     7   4   4   9     8   6   

8 5         2 6       2   9     1     

        9 4         8   3         9   

    5       9           7       6     

      5 6             6         8   1 

  4 3         7 9       5     2   1   

5   1     9   3       9   3     5   8 

  9 8   3   1   5         6 7       4 

    1         6 7   6   5   1         

    2   8   9   1   9 2   5     7   1 

  8     5     4 2     7   2       5   

    8 9         5   4 8 2             

    5   7   1       5     7   1     2 

2         1 4                   5 3 4 

7 2     1     3       5       8   2   

9   3   6   5       8   6     3   7 5 

8 5         7               5   1   8 
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ALADIN, ALOPAT, AMORET, ANTIKA, ATRAPA, CESTA, ČAJKA, DIERA, DOPING, DRÁ-

MA, FLOTILA, HMOTA, HONBA, HRADISKO, HREBENE, IKONA, JAMKA, KADET, KAME-

RA, KANAPA, KMOTRA, KOBEREC, KOMNATA, KOMODA, KOŇAK, KÔLŇA, KOPYTO, KORE-

LA, KREMENE, LARVA, LEPIDLO, LÍSTOK, LITERA, LOPATKA, LORETA, MAKETA, MODLA, 

MORAVA, MORKA, MOTORKA, OHAVA, OHOROK, PALATÍN, PALEC, PALETA, PANDA, 

PASTA, PASTELKA, PEČEŇ, PEŇAŽENKA, PODPORA, POHODA, POHREB, POKLADNE, POS-

TELE, POTLESK, POVLAK, PRAVDA, PREPONA, PYTLIAK, RAMENO, REBRO, SADLO, SAL-

DO, SAMOTA, SATAN, SEDLO, SKALKA, SKOROCEL, SMALT, STATIKA, STOPA, STRATA, 

SVEDOMIE, TAŠKA, TEROR, TLAČIDLO, TOVAR, TRESKA, VIENOK, VLAHA, VÝKRES, 

VÝLETY. 

A L O P A T R E S K A F L O T I L A 

A M F L O P A T K A A P A L A T Í N 

R A Á A D R P M A K E T A J Š Č S O 

O K I R A A A Ť L J S M Í O K S T K 

P R A V D A S D K A S O L H A A O I 

D O O A C R T L A Č I D L O M M K E 

O T H 

T E 

K S 

E L 

T O 

P D 

P O R B A D T K 

I M A R O I L U R E N A A I D T E A 

N M V E K D K A I O I A E M T A L M 

G L A B S E A M P P D J N O O E O E 

K O N E I V O A E A A A D R I R R R 

A O Ť N D 

N S Ň 

L M A 

K L E A 

I B B E K O A K D E T T 

L P N E A O N E A L K A L V O P A A 

T O V O R N Č A Ž Ô R E K A N I P R 

Y S R O H E T K E K E O O N E D A T 

P T C A P E C I N A M S P O M L L S 

T E E A P A E T K N E O Y P A O E A 

L L L L A O S A A A N N T E R O R T 

S E R K Ý V T T E P E K O R O H O A 

C A H A L V A S A A T R A P A M K N 
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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 pomô-
že 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 dverách. 
„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 prešedivený, 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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Desatoro študentov:  SĽUBUJ EM,  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 spolu-
žiakovi. .  

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  f rajerku,  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 slová.   

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

9.  Budem pravidelne navštevovať  krúžky a doučovanie,  aby som zve-
ľaďoval 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!  

 

T AK  

PRI SAHÁM! 
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 Imatrikulácie sa niesli v slávnostnom duchu, čo predznamenal už ná-

stup tretiakov, ktorí sa obliekli do slávnostných šiat a oblekov. Každého zú-

častneného čakala sladká odmena. Zástupca prvákov, žiačka 1. O triedy An-

drea Pitlová za všetkých prečítala slávnostný sľub, ktorí ostatní prváci spe-

čatili prísahou. Každý odbor prisahal na jemu charakteristický predmet, sto-

lári na hoblík, murári na murársku lyžicu, tesári na tesársku sekeru... 

Do cechu študentského našej školy bolo prijatých 138 nových žiakov. Súčas-

ťou imatrikulácie bola  aj kampaň boja proti AIDS „červené stužky“ .  
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DESAŤ  RÁD,  AKO ST RÁVI Ť  PRÍ J EMN É CHVÍ LE 
S PRI AT EĽOM A PRI  T OM N ESI AHN UŤ  HLBOKO DO PE-

ŇAŽENKY 

1. Spoločne pozorujte hviezdy. 
2. Choďte na romantickú prechádzku lesom. 
3. Prejdite si všetky pamiatky v okolí, ktoré ste si doteraz nevšimli. 
4. Leto je ideálne na bicyklovanie, ktoré si môžete spríjemniť aj občasnými 
prestávkami, napríklad 
piknikom v tráve. 
5. Navštívte jarmoky a 
prežívajte ich čarovnú 
atmosféru. 
6. Vymieňajte si navzá-
jom knihy, ktoré ste 
prečítali a spoločne 
rozoberajte ich obsah. 
7. Navštívte alterna-
tívne divadlá, v kto-
rých je vstupné lacnej-
šie, ako vo vychyte-
ných divadlách. 
8. Dajte si stretnutie 
v nákupnom centre, a 
bez toho, aby ste nie-
čo kúpili ukážte, čo sa vám páči (možno z toho niečo dostanete aj ako dar-
ček). 
9. Miesto drahej večery v reštaurácii, uvarte svojmu partnerovi napr. cesto-
viny, ktoré spoločne jedzte z jedného taniera, určíte vás to zblíži. 
10. Nemusíte ísť na drahú dovolenku, skúste požiadať kamaráta, aby vám 
požičal stan ak nemáte, v ktorom môžete zažiť neopakovateľné chvíle. Mys-
lím, že aj tu sa osvedčí pravidlo, že niekedy menej je viac.  
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 Sny vedia byť prekrásne. Hlavne, keď je človek zamilovaný, ale nielen vte-
dy. Ako je to s tebou a so snívaním? Daj si test a uvidíš! 
 
1.Počuješ pieseň, v ktorej sa spieva o láske. Ako reaguješ? 
A/ Je to nádherné, dáva mi to energiu, hneď si niečo krásne predstavujem... (0) 
B/ Vždy trochu zosmutniem... (3) 
C/ Sladké reči o láske? Neberiem tie texty vážne! (6) 
 
2. Máš problémy v škole, hrozia ti strašné známky a dokonca aj to, že pre-
padneš. Čo urobíš? 
A/ Je to jasné, musím sa okamžite začať viac učiť a urobím čokoľvek, aby to ne-
skončilo katastrofou! (6) 
B/ Diskotéky, párty a kamoši musia ísť na chvíľu bokom. (0) 
C/ Jednoducho si sadnem k nejakému bifľošovi a odpisujem od neho, snáď mi to 
trochu pomôže... (3) 
 
3. Jeden kamoš prišiel do školy s tetovaním - nechal si na ruku vytetovať 
meno svojej lásky. Vedel/a by si tiež podať takýto dôkaz lásky? 
A/ Hm..., asi nie, ale človek by nemal nikdy hovoriť nikdy... (3) 
B/ V žiadnom prípade! Ešte sa toho môže veľa zmeniť a čo potom? (6) 
C/ V pohode, so svojou láskou strávim určite celý život! (0) 
 
4. Náhle sa cítiš úplne nanič, nič sa ti nechce, nič ťa nebaví... Čo robíš proti 
tomu? 
A/ Zostanem ležať v posteli, ľutujem sa a dúfam, že zajtra bude zase dobre... (6) 
B/ Telefonujem svojim kamošom a poviem každému, ako mi je strašne... (3) 
C/ Pozriem si nejaké romantické DVD alebo si pustím romantickú hudbu a snáď 
mi to prejde... (0) 
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MEDZI N ÁRODN Ý DEŇ  ŠKOLSKÝCH KN I ŽN Í C 

 Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou a Školské 
stredisko záujmových činností dňa 26. októbra 2009 zrealizovali súťaž 
o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu škol-
ských knižníc. Do súťaže boli zapojené rôzne skupiny žiakov zo študijných 
odborov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci si vybrali texty od slo-
venského autora, ktoré zinscenovali. Najskôr si zvolili najkrajšiu časť ukážky 
Detvan od Andreja Sládkoviča, ktorú si najprv prečítali. Snažili sa využívať 
dramatizáciu textu a improvizovať obsah podľa literárnej predlohy. Cieľom 
súťaže bolo zábavnými formami práce s knihou podporovať u dievčat 
a chlapcov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, pozná-
vaniu nového. Podarilo sa ho splniť vďaka obetavej práci pána učiteľa Pa-
edDr. Jána Pitoňáka. Aj naďalej  chceme rozvíjať ďalšie ročníky, ktoré budú 
podporovať záujem o literatúru, hľadať nové talenty v oblasti dramatizácie 
textu a hereckého umenia. 
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T estík lásky (iba pre dievčatá) 
 

1.  N iekto chce s tebou chodiť ,  ale nepáči sa t i. . .  
A/ Napriek tomu súhlasíš a povieš mu "áno". (3 body) 
B/ Oklameš ho, že už niekoho máš. (4 body) 

2.  V škole je chalan,  ktorý sa t i páči. . .  
A/ Povieš mu to, keď bude sám. (5 bodov) 
B/ Povieš mu to pred všetkými. (7 bodov) 

3.  Rodičia t i zakázali chodiť  za tvoj ím chalanom. . .  
A/ Budete sa stretáva, len keď budú rodičia preč. (4 body) 
B/ Budete sa stretávať ako doteraz, ale tajne. (12 bodov) 

4.  Rodičia ta prichytili,  ako sa bozkávaš s tvoj ím chalanom. . .  
A/ Vysvetlíš im to. (13 bodov) 
B/ Budeš ich provokovať ešte raz. (7 bodov) 

5.  N iekto po tebe túži.  Vieš,  kto to je? 
A/ Áno. (14 bodov) 
B/ Nie. (9 bodov) 

6.  Ako by si potešila svojho chlapca? 
A/ Bozkami. (7 bodov) 
B/ Urobím, čo chce. (3 body) 
 
Vyhodnotenie:  
30-35 BODOV: Budeš mať veľké zásoby bozkov... 
36-40 BODOV: Určite váš rozchod nepríde tak skoro... 
41-45 BODOV: Miluje ťa na sto percent... 
46-50 BODOV: Nebudete sa hádať kvôli každej hlúposti... 
51-55 BODOV: Veľmi sa budete ľúbiť jeden druhého... 

Bola si spokojná s týmto testíkom? Ak áno, tak sme veľmi radi ale ak nie, tak 
v nasledujúcom vydaní časopisu nájdeš testík, ktorý ti určite vyjde podľa 
tvojich predstáv. 



2.  Znášanliví láskaví, intuitívni, taktní, ohľaduplní, spoľahliví. Majú nadanie 
zmierovať ľudí. Potrebujú sa o niekoho oprieť, zle sa vyrovnávajú so stresom 
– vtedy sú roztržití a nervózni. 
3.  Činorodá myseľ – títo ľudia sa tvoriví s bohatou predstavivosťou alebo 
vysoko inteligentní. Družní, s osobným kúzlom a životnou iskrou. Snažia sa 
byť v kontakte s inými, radi sa smejú, sú vtipní, v jednotvárnom prostredí 
však ochabujú a strácajú elán. 

4.  Praktickí, konzervatívni, spoľahliví. Nemajú radi zmeny, sú materiálne 
založení, nesmierne pracovití a často fyzicky veľmi nadaní. Väčšinou sú nedo-
stupní – hlavne preto, aby sa vyhli citovému sklamaniu, majú radi usporiadaný 
život. 

5.  Túžia sa oslobodiť od všetkých pravidiel a predpisov. Majú radi zmeny, 
vynikajú vodcovskými schopnosťami. Sú nestáli, netrpezliví, majú dobrodruž-
nú povahu, sú slobodomyseľní. Potrebujú cestovať, spoznávať nových ľudí 
odlišných kultúr i povolaní. Mentálne môžu vyniknúť v akomkoľvek odbore či 
športe. 

6.  Túžia po láske, náklonnosti a uznaní. Cítia zodpovednosť za svoju rodinu 
i širšie spoločenstvo. Keď získajú sebadôveru, majú prirodzenú životnú rov-
nováhu a môžu uplatniť svoj nesmierne tvorivý potenciál. 

7.  Liečiteľské nadanie v duchovnej, emocionálnej alebo fyzickej rovine. Títo 
ľudia majú nevyčerpateľné množstvo súcitu a pochopenia pre druhých. Často 
nedbajú na dobre mienené rady a radšej si všetko vyskúšajú na vlastnej koži. 

8.  Prirodzené organizačné schopnosti, dar spoľahlivého úsudku a hlbšie po-
chopenie ľudskej podstaty. V zásade konzervatívni, ale aj vytrvalí 
a húževnatí. Majú schopnosť pracovať s peniazmi. 

9.  Najdôležitejšími hodnotami sú pre nich láska, pravda a priateľstvo. Často 
si neuvedomujú hĺbku svojej múdrosti. Majú vysoko analytické myslenie. Vý-
borne poradia iným, ale sami sebe poradiť nevedia. 

10.Čím sú citlivejší, tým sú zraniteľnejší. Ľudia ich často využívajú. Majú 
problémy rozlíšiť skutočnosť od toho, čo si len nahovárajú. Dávajú veľký 
priestor svojej predstavivosti. Sú to zložití ľudia a málokto im rozumie. Ne-
majú vodcovské schopnosti a pri stresoch nepracujú dobre. 
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 Ako posledného sme vyspovedali Piótra Gornýho z Poľska. Hrá za 

Zespol Szkol Budowlano – Drzewnych Žywiec. Futbalu sa venuje už 12 rokov. 

Jeho začiatky neboli ťažké, okrem futbalu sa venuje aj posilňovaniu. Ako 

svoj futbalový idol považuje Fernanda Torresa. Na otázku či sa chce aj na-

ďalej venovať futbalu odpovedal nie. Najhorší úraz mal zlomenú nohu. Ako 

najväčší úspech považuje pohár v klube. Za svojich silných súperov považuje 

hlavne Strednú odbornú školu drevársku v Krásne nad Kysucou. A či majú 

šancu obsadiť 1. miesto a získať zlato odpovedal nie. 
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 Ďalší sa nám predstavil Lojza Vyoral z Českej republiky. Má 18 rokov, 

hrá za Strednú školu nábytkársku a obchodnú Bystřice pod Hostýnom. Fut-

balu sa venuje už 10 rokov. Pre šport sa rozhodol, pretože ho veľmi fascino-

val. Zaspomínal aj na začiatky, ktoré boli pre neho veľmi ťažké. Lojza sa ok-

rem futbalu venuje aj hokeju a cyklistike. Aj v budúcnosti by sa chcel veno-

vať naďalej futbalu. Mal už pár úrazov, za najväčší považoval natiahnuté vä-

zy v členku. Spýtali sme sa ho, či majú šancu obsadiť prvé miesto. Odpovedal 

nám, že určite áno, ale podotkol, že majú silných súperov a je sa čoho obá-

vať. 
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Drevári vyhrali Putovný pohár predsedu ŽSK 

 Naša škola usporiadala 4. ročník medzinárodného turnaja 
v minifutbale o Putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja, 
ktorý sa uskutočnil 9. októbra 2009 na umelej tráve v areáli Strednej od-
bornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou. Zišli sa štyria súperi zo Slo-
venska, Česka a Poľska. Naša škola spolupracuje so stavebnou školou Zespol 
Szkol Budowlano – Drzewnych Žywiec. V rámci slovensko-česko-poľskej spo-
lupráce naša škola nadviazala kontakt aj so Strednou školou nábytkárskou 
a obchodnou Bystřice pod Hostýnem. Štvrtou školou bola Stredná odborná 
škola technická z Čadce. Súťažné družstvá z týchto škôl si navzájom zmerali 
sily vo futbale. Aj tento rok vyhrali naši futbalisti zo všetkých druž-
stiev, získali 1. miesto už po tretíkrát za sebou a to im zaistilo Putovný pohár 
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Celkovo môj vzťah k vyučujúcim bol vždy dobrý. Spomínanú učiteľku 
a vychovávateľa som si obľúbil preto, že boli ľudskí, mali vynikajúci vzťah 
k žiakom, vedeli pochváliť, ale aj spravodlivo potrestať. Cieľavedome praco-
vali s mládežou, svojou prácou zanechali stopu v živote viacerých mladých 
ľudí. 

V ktorom roku ste prišli na túto školu a akú funkciu ste vykonávali? 

Po maturite v roku 1978 som sa vrátil naspäť do Krásna nad Kysucou a začal 
som robiť majstra odborného výcviku, potom som pracoval v závode 
na rôznych postoch a vrátil som sa na školu ( vtedy SOU drevárske ) v roku 
1986 a pracoval som vo funkcií zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie. 
Od roku 1995 vykonávam funkciu riaditeľa školy. 

Ako by ste porovnali študentov Vašich čias a súčasných študentov? 

Za mojich študentských čias mali študenti väčší rešpekt a úctu voči vyučujú-
cim, bola aj lepšia dochádzka do školy- rodičia nemohli ospravedlniť neprí-
tomnosť študenta v škole tak ako teraz, ospravedlnenie mohlo byť iba od 
lekára. Mali sme menej informácií (neboli počítače, internet a iné informač-
né technológie), snažili sme sa využiť príležitosti, ktoré nám škola poskytla. 
V súčasnosti je príležitostí a informácií podstatne viac, len ich treba správ-
ne využiť. Som však presvedčený, že mladí ľudia boli aj sú rovnakí mladícky-
mi postojmi, myšlienkami, hovorí sa mladosť radosť. 

Ako by ste zhodnotili uplynulý školský rok? 

Vedenie školy si vytýčilo náročné úlohy na školský rok, nie všetky sa nám po-
darili splniť poľa našich predstáv. Účinnosť nadobudol nový školský zákon, za 
veľmi krátky časový úsek bolo treba vytvoriť nový školský vzdelávací prog-
ram. Školský rok bol náročný, aj keď sa nám nepodarilo splniť všetko podľa 
predstáv vedenia školy, považujem ho za úspešný. Študenti našej školy do-
siahli dobré výsledky v štúdiu, svedčia o tom výsledky maturitných 
a záverečných skúšok, výborné výsledky v športových súťažiach 
a reprezentácií školy na celoštátnych podujatiach napr. JUVYR a Mladý tvor-
ca 
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 Ahojte, prinášame Vám prvé číslo školského časopisu Strednej od-
bornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou šk. r. 2009/2010. Príspevky 
poskytujú naši žiaci. Nájdete v ňom články z aktivít našej školy, zaujímavosti, 
humor, súťaže a mnohé aktuálne informácie zo života školy.  

 Ak sa Vám časopis bude páčiť, nájdete v ňom niečo zábavné, poučné, 
získate nejaké nové informácie, budeme radi. Ak by ste chceli prispievať do 
časopisu, nech sa páči, príspevky môžete odovzdávať priamo členom Redakč-
nej 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 1.O,  

Lenka Huláková 1.O, 

Silvia Chovancová 2.O,  

Julka Koleňová 1.O, 

Veronika Kvašňovská 1.O,  

Andrejka Pitlová 1.O, 

Alžbetka Wilderová 2.O. 


