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       Nové dielne pre žiakov 
      

Študenti Strednej odbornej školy drevárskej 
v Krásne nad Kysucou spolu s hosťami a prvákmi, 
ktorí prišli so svojimi rodičmi, slávnostne otvorili 
školský rok 2010/2011 a zároveň otvorili najmo-
dernejšie dielne praktického výcviku. Otvorenia 
sa zúčastnili: zástupca Úradu Žilinského samo-
správneho kraja Odboru školstva a športu Mgr. 
Mária Benedeková odborná referentka – meto-
dička, pani predsedníčka Územnej školskej rady 
pri Žilinskom samosprávnom kraji PaedDr. Anna 

Janíčková, Rada školy pri SOŠd,  riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko so svojím 
vedením a pedagogickí zamestnanci. 
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     V našej škole študuje v tomto školskom roku 524 študentov v 12 študij-
ných a učebných odboroch. Pre všetkých študentov v škole sú pripravené 
krúžky z rôznej škály ponuky cez vzdelávacie, výchovné, športové, kultúrne, 
zábavné a relaxačné. Vedenie školy na čele s pánom riaditeľom sa snaží zmo-
dernizovať vyučovanie na škole, ktorého súčasťou je aj zapojenie sa do pro-
jektov Modernizácia vzdelávacieho procesu a Premena tradičnej školy na 
modernú. Vzdelávacia a výchovná inštitúcia sa môže pochváliť aj aktívnymi 
a úspešnými študentmi v rôznych odborných súťažiach, vydávaním školského 
časopisu a školským rádiom Drevár.  Humánnosť v školstve sa nám darí napĺ-
ňať. 



Strana 7 

 

Súťažné 
družstvá 
z týchto 
škôl si na-
vzájom 
zmerali si-
ly vo fut-
bale. Už po 
štvrtýkrát 
za sebou 
vyhrali naši 

futbalisti a to im zaistilo 1.miesto a   Putovný pohár 
predsedu ŽSK. Súčasťou podujatia bola aj slávnostná 
recepcia, ktorú pripravili naši žiaci z krúžku: “Ukáž, čo 
vieš“, pod vedením PaedDr. A. Janíčkovej. Všetci boli 
spokojní s perfektnou organizáciou športovej akcie. 
Medzinárodný turnaj prišiel otvoriť podpredseda ŽSK 
Ing. Jozef Štrba a Mgr. Ľubomír Berešík z Odboru 
školstva a športu ŽSK. Otvorenia a vyhodnotenia sa zú-
častnil poslanec ŽSK a primátor mesta Krásno nad Ky-
sucou Ing. Jozef Grapa. Na víťaznom prvom mieste sa 
umiestnilo družstvo zo Strednej odbornej školy dre-
várskej v Krásne nad Kysucou. Družstvo Zespol Szkol 
Budowlano - Drzevnych Žywiec obsadilo druhé miesto.  
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O číslovkách 
Číslo 1—to je vždy začiatok, zrod a vývoj. 
Vzťahuje sa na ľudí, ktorí idú smelo a tvrdo za svojím 
cieľom. Súvýbojní, často však až bezcitní a bezohľadní 
v prístupe k ostatným. Jednička je odvekým symbolom 
kariéristov, ktorí sa neobzerajú na nič, keď idú za 
svojím cieľom. 
Číslo 2–to už znamená rozmnoženie, prírastok. Je čís-
lovkou ľudí, ktorí dúfajú, že úspech raz príde. Lenže 
pozor, viera, nádej a láska sa ľahko zmení na nenávisť 
a útočnosť, ak sú títo ľudia oklamaní. Dvojka symboli-
zuje ľudí, ktorí všetko začínajú s elánom, pokým nevy-
prchá prvé nadšenie. Potom sa často utiahnu do ústra-
nia.  
Číslo 3—Označuje najmä kresťanské cnosti vieru, ná-
dej a lásku, Obľubujú ju ľudia, ktorí si cenia prácu a 
statočnosť, sú striedmi a zaujatí svojím životom.  
Číslo 4-predstavuje nehodu, rozpadnutie dobrých 
úmyslov a spojení. Hovorí sa, že znamená aj smrť. Pat-
rí medzi najmenej obľúbené čísla. Z toho čísla akoby 
pramenila nenávisť k ľuďom. Je znamením skazy, utr-
penia a žiaľu. Skrátka—nešťastia. 
Číslo 5-patrí tvorivému typu ľudí. Symbolizuje plod-
nosť. Často sa pripisuje umelcom, géniom a ľuďom, 
ktorí obohacujú duševný život ľudstva.   
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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 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 náv-
števu nemocnice, kedy budeme môcť opäť pomôcť Slo-
venskému červenému krížu. 
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Do tohto podujatia sa zapojili jednotliví žiaci, skupiny 
a všetky triedy. Prekvapením bolo, že sa do súťaže pri-
dali i nepedagogickí zamestnanci.  Z prinesených plo-
dov ovocných stromov zo záhrad našich žiakov urobili 
vo vestibule  školy výstavu. Hodnotili sa štyri súťažné 
kategórie a to:  o najkrajšie, najoriginálnejšie, naj-
chutnejšie jablko a najkrajší plagát s témou jablka. 
Členovia hodnotiacej komisie boli  Ing. A. Buchtová,  
pani G. Slížová, Mgr.L. Kučáková, Ing. arch.B. Kontrišo-
vá a z radu žiakov hlasoval žiak druhého ročníka učeb-
ného odboru Pavol Jašurek z 2. C triedy. Cenu za najo-
riginálnejšie jablko si odniesol Pavol Jašurek z 1.Ad 
triedy.  



 
Strana 15 

 

DREVÁRI NA BURZE STREDNÝCH ŠKÔL 

Naša škola sa zúčastnila prezentácie stredných škôl pod ná-
zvom Cezhraničný veľtrh - Burza informácií, vzdelávania a za-
mestnanosti 2010 v dňoch 26. - 27. októbra 2010. Bol určený 
žiakom, rodičom, výchovným poradcom a pedagógom, ktorí sa 
rozhodujú kam po skončení základnej školy. Jeho hlavným cie-
ľom bolo poskytnutie profesijných informácií a prehľad 
o jednotlivých študijných 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.  



     Drevári s Martinom Dúbravkom v bráne 
Dňa 12. novembra 2010 sa v športovej hale Spojenej 
školy na 
Rosinskej 
ceste 
v Žiline 
uskutočni-
lo finále 
Župnej ligy 
v malom 
futbale. Pri 
závereč-
nom foto-
grafovaní 
sa ocitol v bráne spolu s hráčmi SOŠ drevárskej aj 
brankár MŠK Žilina Martin Dúbravka. Spolu s ním sa 
podujatia zúčastnilo aj množstvo významných hostí: 
predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, riaditeľka odboru 
školstva a športu ŽSK Ing. Dana Weichselgärtner, 
PhD., viceprezident SFZ Ing. Jozef Antošík, odborný 
referent – metodik pre šport ŽSK Mgr. Ľuboš Berešík. 
Do záverečného turnaja postúpili víťazi regiónov Žili-
ny, Oravy, Turca, Liptova a Kysúc. Chlapci z Krásna nad 
Kysucou pod vedením Mgr. Mariána Ondrúška zabojo-
vali a dostali sa až do finále, kde podľahli svojím ro-
vesníkom zo SOŠ stavebnej Žilina 
a obsadili 2. miesto.  Strana 17 
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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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Mikuláš u drevárov 

Naša škola zorganizovala pre svojich žiakov akciu, na 
ktorej si pripomenuli sviatok svätého Mikuláša. Už 
v ranných hodinách sa žiaci obliekli do kostýmov sväté-
ho Mikuláša, anjela, čerta, Snehulienky a trpaslíkov. 
Spolu navštívili jednotlivé triedy, kde si vytipovali ne-
poslušných žiakov a tí plnili úlohy, aby odčinili svoje ne-
duhy. Niektorí museli skákať cez švihadlo, iní recito-
vať báseň,  alebo zaspievať pesničku. Všetci boli od-
menení sladkosťami. Neobišli ani zborovňu, kde rozdá-
vali všetkým učiteľom sladkosti. Mikuláš so svojimi po-
mocníkmi zavítal do Materskej školy Prvosienka  
v Krásne nad Kysucou. Škôlkári zarecitovali, zaspievali, 
odzneli i ľudové povedačky. 
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Sudoku 
 

iVyriešite, 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   

         



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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Na strednej škole prváci píšu písomku. Učiteľ zbadá, že 
jeden žiak má ťahák. Žiak ho inštinktívne rýchlo schoval 
a prišiel k nemu učiteľ. 
Hľadá ho a učiteľ ho po dôkladnej prehliadke nevie nájsť: 
"Kam si ho schoval?!" 
"To by som aj ja rád vedel...." 
 
Móricko dostal domácu úlohu na tému: ,,Moja cesta do 
školy." 
Na druhý deň Móricko číta: 
,,Vyjdem z domu a idem dolu ulicou, na prvom rohu stojí 
prostitútka, na druhom tiež, na treťom tak isto..." 
- Dosť!" - skríkne pani učiteľka, - Móricko, ihneď choď k 
pánu riaditeľovi a ukáž mu svoju úlohu! 
O chvíľu sa Móricko vráti z riaditeľovej pracovne s balíč-
kom cukríkov. 
- Móricko, odkiaľ máš tie cukríky? - pýta sa podozrievavo 
učiteľka. 
- Dal mi ich pán riaditeľ! 
- Za čo? 
- Že som mu povedal, kde bývam. 
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Mikulášsky turnaj  v minifutbale o Putovný pohár 
r iaditeľ a Strednej odbornej školy drevárskej  

Dňa 11. decembra 2010 sa v Strednej odbornej škole 
drevárskej v Krásne nad Kysucou uskutočnil Mikuláš-
sky turnaj v minifutbale o Putovný pohár riaditeľa 
Strednej odbornej školy drevárskej. Tejto akcie sa 
zúčastnilo deväť družstiev základných škôl: Čadca, 
Krásno nad Kysucou, Radôstka, Zborov nad Bystricou, 
Čierne, Skalité, Oščadnica, Žilina – dievčatá. Prvé 
miesto získali žiaci Základnej školy Krásno nad Kysu-
cou, na druhom mieste skončili žiaci Základnej školy 
Skalité a na treťom mieste skončili žiaci Základnej 
školy Čadca.   
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DREVÁRI  NA J UVYRE 

Naša škola sa zúčastnila celoslovenskej školskej prezentačnej 
výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl, 
ktorá sa konala v dňoch 24. – 25. novembra 2010 pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Celoslovenská 
výstava JUVYR a celoslovenské súťaže zamerané na remeselnú 
zručnosť žiakov stredných škôl, prešli za 19 rokov rôznymi zme-
nami. Cieľom výstavy bolo dať do povedomia verejnosti, žiakom 
ZŠ, že príslovie “Remeslo má zlaté dno“ je najviac žiadané na 
trhu práce. A práve výstava je výnimočným miestom, kde majú 
žiaci možnosť sledovať aktivity a prezentácie odborných škôl, 
kreativitu a manuálnu zručnosť týchto profesií.   
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 Imatrikulácie drevárov 
Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov v našej 
škole sa konala 19.novembra 2010 v Kultúrnom dome 
v Krásne nad Kysucou. Podujatie sa začalo štrngotom 
kľúčov. To preto, aby sme si všetci pripomenuli 
17.november – Deň boja za slobodu a demokraciu. Imat-
rikulácie prebiehali v učebných odboroch : murár, tesár 
a maliar a v študijných odboroch : operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby, operátor stavebnej výroby, 
drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve. 
V slávnostnom príhovore riaditeľ školy PaedDr. Ján Pal-
ko zaželal všetkým prvákom úspešné zaradenie sa do 
štúdia. Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci 
tretích ročníkov pri imatrikulovaní nových žiakov.  
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Svetový deň kvality u drevárov 
Naša škola si dňa 11. novembra 2010 pripomenula Sve-
tový deň kvality, pretože profesionálny kvalitný ma-
nažment sa podieľa výraznou mierou na dobrom stave 
organizácie či spoločnosti. Praktické testovanie kvality 
si vyskúšali naši žiaci z III.N zo študijného odboru 
drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve. 
Pripravili si prezentácie o kvalite a besedovali so spo-
lužiakmi z nižších ročníkov -  zo študijných odborov 
ochrana a tvorba životného prostredia, operátor dre-
várskej a nábytkárskej výroby a učebných odborov 
murár a maliar. Každý vo svojom odbore riešil svoje 
praktické testovanie kvality a zároveň poukázali na sil-
né a slabé stránky kvality i príležitosti ich zlepšenia 
a napredovania. 
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Druháčky získali dve ocenenia. Cenu za najchutnejšie 
jablko si vybojovala Veronika Gorylová z 2. N triedy. 
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. 



DEŇ  J ABLKA NA NAŠEJ  

ŠKOLE 

Naša škola si pripomenula Deň jablka. 
Pri tejto príležitosti sa dňa 21. ok-
tóbra 2011 otvorila výstava jabĺk 

spojená so súťažou v štyroch kategóriách.  Do tohto 
podujatia sa zapojili jednotliví žiaci, skupiny a všetky 
triedy. Prekvapením bolo, že sa do súťaže pridali 
i nepedagogickí zamestnanci.  Z prinesených plodov 
ovoc-
ných 
stro-
mov zo 
záhrad 
našich 
žiakov 
urobili 
vo 
vesti-
bule  
školy 
výstavu. Hodnotili sa štyri súťažné kategórie a to:  
o najkrajšie, najoriginálnejšie, najchutnejšie jablko 

a najkrajší plagát s témou jablka.  
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Študentská kvapka krvi 

Naša škola dňa 18. októbra 2011 boli na školskej akcii 
pod názvom Študentská kvapka krvi, ktorej tohtoroč-
né motto bolo: „Čas na život!“ Akciu absolvovalo18 štu-
dentov s pedagogickým dozorom. Z našej školy sa daro-
vania zúčastnila  Bc. Andrea Trlicová – vedúca Škol-
ského strediska záujmových činností. Účastníci zavíta-
li do Hematologicko–transfúzneho oddelenia Nemocni-
ce s poliklinikou v Čadci.   
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Na treťom mieste skončilo družstvo zo Strednej školy 
nábytkárskej a obchodnej Bystřice pod Hostýnem.  
Tieto vynikajúce výsledky v oblasti telesnej výchovy 
a športu dosahujeme vďaka výdatnej podpore vedeniu 
školy 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 podpora ostatných vyučujúcich. Poďako-
vanie patrí i vynikajúco fungujúcemu   Stredisku záuj-
mových činnosti. Zúčastnení športovci dokázali, že ne-
prišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle a po-
vzbudzovať ostatných, pretože športový duch spojil 
vždy do jedného kolektívu všetkých súťažiacich a napl-
nilo sa 
francúz-
ske prí-
slovie 
"Lopta 
hľadá 
dobrého 
hráča.
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Drevári vyhrali Putovný pohár  

predsedu ŽSK 
Naša škola usporiadala 5. ročník medzinárodného turnaja v minifutbale 

o Putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa usku-
točnil 5. októbra 2010 na umelej tráve v areáli Strednej odbornej školy dre-

várskej v Krásne nad Kysucou. Zišli sa štyria súperi zo Slovenska, Česka 
a Poľska. Naša škola spolupracuje so strednou školou Zespol Szkol Budowlano 
– Drzewnych Žywiec. V rámci slovensko-česko-poľskej spolupráce naša škola 
nadviazala kontakt aj so Strednou školou nábytkárskou a obchodnou Bystřice 
pod Hostýnem. Štvrtou školou bola Stredná odborná škola technická z Čadce.  
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Študenti od nového školského roka pracujú v najmodernejších dielňach vo 
svojom odbore na Slovensku. Rekonštrukcia dielní bola spolufinancovaná z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%. Projekt bol vypraco-
vaný cez regionálny operačný program. Cieľom vedenia školy na čele s pánom 
riaditeľom bolo postaviť tradičné remeslá opäť na nohy. Budova dielní prak-
tického výcviku prešla rekonštrukciou. Urobila sa sedlová strecha vrátane 
nových strešných konštrukcií a krytiny. Vymenili sa okná, nasledovali staveb-
né úpravy interiérov dielní, vybudovala sa nová vzduchotechnika a celý ob-
jekt bol kompletne zateplený. Rekonštrukcia dielní prinesie zníženie energe-
tickej náročnosti. Na vykurovanie objektu sa využíva nový kotol, ako palivo 
slúži drevoštiepka, ktorú sami žiaci pripravujú z odpadových materiálov. 
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 Ahojte, prinášame Vám prvé číslo školského časopisu Strednej od-
bornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou šk. r. 2010/2011. 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 2.O,  

Lenka Huláková 2.O, 

Silvia Chovancová 3.O,  

Julka Koleňová 2.O, 

Veronika Kvašňovská 2.O,  

Andrejka Pitlová 2.O, 

Alžbetka Wilderová 3.O. 


