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Memorandum- krok k slobode  
(esej) 

Mnohí občania Slovenskej republiky sú hr-
dí na svoju vlasť, aj keď mnohí z nich o nej 
veľa nevedia. Podľa je základným kame-
ňom každého národa jeho história. K jednej 
z etáp histórie Slovenska bezpochyby patrí 
Memorandum slovenského národa. 
Memorandum slovenského národa sa usku-
točnilo 6.-7. júna v roku 1861. Prostredníc-
tvom memoranda Slováci požadovali vlast-
ný snem, slovenské školy, kultúrne ustano-
vizne a vlastné územie, na ktorom by sa 
ako úradný jazyk používala slovenčina. 
Snem však o memorande nestihol hlasovať, 
pretože ho cisár rozpustil. Slováci sa však 
ani po tomto neúspechu nevzdávali 
a predložili petíciu panovníkovi. Nové me-

morandum nieslo názov Viedenské memorandum.  
Slováci sa Viedenským memorandom dočkali úspechu v podobe celoná-
rodnej inštitúcie Matice slovenskej v Martine a troch slovenských gymná-
zií v Kláštore pod Znievom, v Turčianskom sv. Martine a vo Veľkej Re-
vúcej. Na vznik Matice slovenskej prispel národne uvedomelý ľud sumou 
vyše päťdesiattisíc zlatých a vkladom tisíc zlatých prispel aj sám panov-
ník. Matica slovenská uzrela svetlo sveta 4. augusta v roku 1863 pri príle-
žitosti tisíceho výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.  
Čo by sa stalo, keby Memorandum slovenského národa nepoložilo zákla-
dy vzniku Viedenského memoranda?  Osamostatnilo by sa vôbec Sloven-
sko bez Memoranda slovenského národa? Som si istý, že bez pričinenia 
Slovákov by naša vlasť nemala voči ostatným štátom také postavenie, 
v akom ho poznáme v dnešnej podobe. Pri písaní tejto eseje sa mi vynori-
la v mysli otázka : Narodil by som sa bez Memoranda slovenského náro-
da na takom mieste, na akom som sa narodil pred niekoľkými rokmi? 
Môžem len dúfať, že áno. 
Napísal: Juraj Poništ, žiak 3. O triedy 
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Národné kolo súťaže projektu YSLIFE 

 v SOŠ drevárskej  Krásno nad Kysucou 

Naša škola sa už po tretíkrát zapojila do  národnej 
súťaže „ Mládež pre trvalo udržateľný život “, ktorej 
vyhlasovateľom je Slovenské centrum poľnohospodár-
skeho výskumu – Výskumný ústav rastlinnej výroby Pie-
šťany. Partnermi súťaže boli Slovenské združenie pre 
trvalo udržateľné poľnohospodárstvo „SASA“ a Wage-
ningen University and Research Centre Holandsko. 
Tretí ročník súťaže sa uskutočnil na našej škole. Téma 
tretieho ročníka „Kvalita potravín (mýtus alebo reali-
ta), ako sa budú stravovať budúci Európania?“ bola 
veľmi zaujímavá,   atraktívna a dotýkala sa každého 
z nás.  Svedčí o tom i  výrok francúzskeho politika Bri-
lata-Savarina: „ Objavenie nového jedla prinesie ľud-
stvu viac potešenia, ako objavenie novej hviezdy.“ Do 
tejto súťaže sa zapojili svojimi odbornými prácami 

štyria žiaci 
našej školy 
pod vede-
ním Ing. 
Oľgy Čas-
nochovej.  
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Dve ceny putovali do SOŠ drevárska Krásno na 

Kysucou 
Naša škola sa zúčastnila krajského kola pilotného ročníka projektu 

ENERSOL 2011, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR, ktorú zrealizovali v 

Strednej odbornej škole dopravnej Martin-Priekopa v spolupráci so 

ŽSK. Cieľom programu bolo rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov 

v problematike alternatívnych zdrojov energie a trvalý vzťah k ochrane 

životného prostredia. Z našej školy sa zúčastnili piati žiaci: Lukáš Juriš 

zo 4.O,  Erik Bielčík a Zuzana Plevková z 3.O, Koleňová Júlia a Marti-

náková Natália z 2.O triedy. Žiaci pracovali na svojich prácach pod ve-

dením Ing. O. Časnochovej. Všetky práce boli zamerané na témy 

v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emi-

sií v doprave, ich význam spočíva v získaní podstatných informácií 

o využívaných technológiách 

a materiáloch. Naša škola získala 

v hlavnej kategórii prvé miesto, kto-

ré dosiahol Lukáš Juriš zo 4.O trie-

dy. Prácou pod názvom Vplyv do-

pravy na životné prostredie. Mimo-

riadne ocenenie získal Erik Bielčík 

prácou pod názvom Alternatívne 

zdroje energie a ich využitie. Táto 

cena  mu bola odovzdaná na podujatí 

CONECO – RACIOENERGIA.  
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Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou, udelil pri-
mátor Ing. Jozeg Grapa absolventovi Tomášovi Palkovi 
zo 4. A triedy za vzornú reprezentáciu školy na regio-
nálnych a národných súťažiach. Riaditeľ školy oce-
nil úspešného absolventa za výborné študijné výsledky 
počas štúdia Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy 
drevárskej. Bol to absolvent Stanislav Kocúr zo 4.O 
triedy za dosiahnuté výsledky a vynaložené úsilie 
v školských a mimoškolských aktivitách. Rodičovské 
združenie pri Strednej odbornej škole drevárskej 
Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov Jakubo-
vi Zátekovi a Antonovi Fuňákovi zo 4.A triedy a Lenke 
Mravcovej zo 4. O triedy za reprezentáciu školy 
a aktívnu účasť v školských a mimoškolských aktivi-
tách. Pochvala riaditeľa školy bola udelená týmto žia-
kom: za vynikajúce študijné výsledky Petre Bielčíkovej, 
Marte Koščalíkovej, Kataríne Kuricovej a Erike Stehlo-
vej zo 4.O triedy. Za výborný prospech 
a reprezentáciu školy Tomášovi Palkovi zo 4.A triedy. 
Za presadzovanie fair-play počas štúdia Stanislavovi 
Kocúrovi zo 4.O triedy. Za výchovno-vyučovacie vý-
sledky počas štúdia Gabriele Križkovej z 2. Ad triedy. 
Za vzornú reprezentáciu školy v športových súťažiach 
Lenke Mravcovej zo 4.O tried a Jakubovi Zátekovi, 
Petrovi Chylému, Antonovi Fuňákovi zo 4. A triedy. Za 
vzorné plnenie povinností na odbornom výcviku Jánovi 
Čutekovi a Marekovi Murínovi zo 4.A triedy. 
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   Je tam veľa vecí prispôsobených. Napríklad komoda má malé zásuvky, aby 
vedel, kde má aké veci. A skrine nemajú vyššie zásuvky, aby ich nezabudol 
otvorené a neudrel sa,“ uviedol Palko. Farba zelenošedá spĺňa požiadavky pre 
tento postih. 
      Pri tvorbe detskej izby bol najťažší nápad. „Výroba nebola až taký problém, 
ako bol problém urobiť návrh izby. Vymyslieť, skombinovať, zladiť. Je to dobrý 
pocit, pretože sme to robili s tým, že niekomu pomôžeme,“ skonštatoval 18-
ročný Tomáš Turcer. 

      Riaditeľ SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou Ján Palko pripomenul, že 
detská izba získala v apríli 2011 v Nitre na 19. ročníku celoslovenskej predajnej 
výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2011 prvé mies-
to a Cenu Ministra hospodárstva Slovenskej republiky TOP VÝROBOK Mladý tvor-
ca 2011. „Je to veľká výzva do budúcna, aby sme naďalej skvalitňovali prácu. 
Pri tvorbe nábytku študenti pod odborným dohľadom pedagógov konzultovali 
technické prevedenie so Základnou školou internátnou pre nevidiacich 
a slabozrakých v Levoči,“ povedal Palko. 
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.„Drevárska cyklotúra 2011“ 
 

Naša škola sa zapojila do projektu: „Vráťte šport do škôl“, ktorý vypísal 
Žilinský samosprávny kraj.  Vypracovali svoj vlastný  projekt pod ná-
zvom : „Drevárska cyklotúra 2011“.  Jeho realizácia sa uskutočnila 
v dňoch 27.-29.júna 2011. Zapojili sa do neho učitelia a študenti našej 
školy. Účastníkov cyklotúry viedli naši telocvikári Mgr. Marián Ondrúšek 
a Mgr. Ján Holák, vedúca ŠSZČ bc.Andrea Trlicová a učitelia : Mgr.Eva 
Sýkorová, Mgr. Katarína Škereňová,  Ing.Vojtech Brodňan a PaedDr. Ján 
Pitoňák.  Súčasťou bolo podporenie dobudovania cyklotrasy trojregiónu 
Beskydy, ktorá bude viesť z Krásna nad Kysucou cez Zborov nad Bystri-
cou, Klubinu, Starú Bystricu, Novú Bystricu, Oravskú Lesnú, Oravskú 
Slanicu, Tvrdošín, Podbieľ, Zuberec, Oravice až do poľského Zakopané-
ho. Niektoré úseky sú už dokončené, na niektorých sa naši cyklisti popa-
sovali s blatom. V každej obci na Kysuckej strane trojregiónu privítali 
účastníkov cyklotúry starostovia.  
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 Podvečer druhého dňa medzi účastníkov cyklotúry zavítalo ve-
denie Strednej odbornej školy drevárskej na čele s riaditeľom PaedDr. 
Jánom Palkom. Žiaci zahrnuli návštevu svojimi čerstvými zážitkami, 
ktorých bolo neúrekom. 

Posledná etapa cyklotúry bola návratom do Krásna nad Kysucou 
zo Zuberca. Celková trasa  merala 257 kilometrov. Ani tento tretí deň sa 
nezaobišiel bez veľkých zážitkov. Cyklisti na chvíľu vymenili 
v Podbieli bicykle za „tank“ a vyskúšali si adrenalínovú jazdu v ňom.  

V cieli „Drevárskej cyklotúry 2011“ všetkých účastníkov privítal 
primátor najmladšieho mesta na Slovensku Krásna nad Kysucou 
Ing.Jozef Grapa, s ktorým sa podelili o svoje dojmy. 

Vedenie školy podporuje realizáciu podobných projektov, 
v ktorých majú naši žiaci možnosť spoznávať región, v ktorom žijú. Už 
teraz sa tešíme na prípravu nového projektu v rámci témy „Vráťme 
šport do škôl“. 
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O číslovkách 

Číslo 6—patrí od-
dávna medzi šťast-
né. Symbolizuje 
splnené túžby, vy-
rovnanosť, spokoj-
nosť. Je číslom 
úrody a ľudí, ktorí s úspechom dokončili s voju životnú 
púť. 

Číslo 7—magické a zvláštne číslo. Značí pokoj po ruš-
nej práci. Obyčajne predstavuje prestávku medzi dvo-
ma vážnymi etapami v živote.  

Číslo 8—v arabskom písme pozostáva z dvoch núl nad 
sebou. Na prvý pohľad je teda dvojitým záporom, ale 
dva zápory sa rušia a tak je vlastne šťastným číslom. 
Prisudzujeme ho vynálezcom, bádateľom, ktorí idú dl-
ho a sústredene za svojím cieľom. 

Číslo 9—Je symbolom tvorby a predznamenáva splne-
nie životných plánov.  

Číslo 10-známka šťastia. Rozhodnosť jednotky vyvažu-
je ničotu nuly. Všetko zlé sa obráti na dobré.  
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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 
Blahodarná voda 

Pitie 2 až 3 litrov vody den- ne 
pomáha v boji proti choles-
terolu, pretože vďaka vode 
vláknina v potrave napučí, pričom voda navyše stimulu-
je pečeň pri tvorbe HDL a zároveň znižuje pomer,  
v akom telo absorbuje tuky. 

 

Menej a častejšie 
Častejšia konzumácia malých dávok jedla či ľahšieho 
občerstvenia, ktorá počas celého dňa rovnomerne roz-
loží príjem kalórií, pomáha udržiavať stabilnú rovnová-
hu chémie v krvi a vyhýbať sa hraničným vysokým 
a nízkym výkyvom hladiny cukru v krvi, pričom znižuje 
aj cholesterol. 

Vyšumené kalórie 

Skúste nahradiť sladké nápoje pri obede perlivou mi-
nerálkou. Za týždeň sa tak vyhnete stovkám kalórii na-
vyše. 
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Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je zo sedla koňa. Žiaci po-
opravili tento výrok, že najkrajší pohľad je zo sedadla bicykla. Najväčší-
mi zážitkami bolo vidieť na vlastné oči vodné dielo v Novej Bystrici a 
Oravskú Priehradu. Prvý deň prešli cyklisti 103 kilometrov a cieľom tejto 
etapy bol Zuberec. Tu našli útočisko v ubytovni. Druhý deň navštívili 
Múzeum slovenskej dediny v Zuberci. Obdivovali ručné výrobky z  kera-
miky, dreva, výšivky s tematikou Oravy a tkané koberce. Zo Zuberca na 
bicykloch prešli do Oravíc cez Tichú dolinu a dostali sa do poľského mes-
ta Zakopané. Táto etapa merala 51 kilometrov.  Tu zavítali do kostola 
Matky Božej Fatimskej, ktorý vysvetil svätý otec Ján Pavol II. Zaujala ich 
prehliadka historického centra Zakopaného. Toto mesto je turistickým 
centrom Tatier na poľskej strane. Na spiatočnej ceste do Zuberca  si od-
dýchli po úmorných kilometroch často i v daždi v termálnom kúpalisku 
Oravice. 



      Predseda ŽSK ocenil, že detská izba bude slúžiť naozaj tým, ktorí ju potre-
bujú - zrakovo postihnutým súrodencom. „To môže byť do budúcnosti impulzom 
pre smerovanie nábytkárstva podnikateľských firiem aj pre takéto handicapova-
né skupiny. Aj keď ich možno nie je tak veľa, ale o to je to vzácnejšie predo-
všetkým pre tých, ktorí to potrebujú,“ uzatvoril Blanár. 
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Detská izba“ Sen očí“ naplnila sen bratov so zrakovým pos-
tihnutím 

 
     Detská izba “Sen očí“, ktorá vzišla z dielne veľkej rodiny drevárov - jej reali-
zátormi sú študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) drevárskej v Krásne nad Ky-
sucou Tomáš Palko a Tomáš Turcer. Tento ojedinelý skvost dňa 20.júna 2011 
v Krásne nad Kysucou odovzdal zrakovo postihnutým súrodencom Patrikovi 
a Marcelovi Švancárovcom zo Svrčinovca predseda Žilinského samosprávneho 
kraja (ŽSK) Juraj Blanár. 

      Nová detská izba zjednoduší podľa ich mamy Viery Švancárovej od narode-
nia zrakovo postihnutým žiakom základnej školy život, pretože je bezpečná. 
„Mali sme iba staré skrine, ktoré nám dali známi. Chlapci budú mať konečne 
svoju izbu. Som veľmi vďačná všetkým, ktorí nám pomohli. Izba je krásna, ne-
mohla by som si ju dovoliť kúpiť z materskej,“ povedala matka štyroch detí. 
      Pri tvorbe detskej izby vedeli jej autori podľa 19-ročného Tomáša Palka iba 
to, že bude pre slabozrakého chlapca. „Snažili sme sa prísť s niečím novým. Le-
bo všade vidíte detské izby pre malé deti, ale nič pre zrakovopostihnutých ľudí 
nenájdete ani na internete. Detskú izbu sme vytvorili v našich dielňach od nare-
zania až po skladanie.  
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Rozlúčka s absolventmi 
Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej od-
bornej škole drevárskej v Krásne nad Kysucou sa už 
stalo tradíciou. V posledný májový piatok  sa po piatyk-
rát  konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocene-
nie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnos-
ti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach 
a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kul-

túry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti 
stretli primátor mesta 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. Strana 8 
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 Títo účastníci súťaže otvorili dvere danej téme.  
Dozvedeli sme sa o nanotechnológiách, náhradkových 
potravinách,  funkčných potravinách,… Naša škola ob-
sadila prvé a tretie miesto v tejto národnej súťaži 
projektu YSLIFE. Prvé miesto získala Janka Tobolová, 
žiačka 3.O triedy študijného odboru  TOTŽP z našej 
školy. Téma víťaznej práce bola: Jedlo budúcnosti: 
„Hmyz na všetky spôsoby.“  Víťazka okrem vecných 
ocenení, pochvaly poroty a riaditeľa školy PaedDr. Já-
na Palka získala študijno-odborný pobyt v Holandsku. 
Tretie miesto získala  Simona Krenželáková  žiačka 
3.O triedy študijného odboru  TOTŽP z našej školy 
s témou: „Ekologický farmár = Ekologické stravovanie 
= Naša budúcnosť.“ 
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Narcis, jarný 
kvet, sa stal sym-

bolom života 
a nádeje 

Naša škola sa zapojia 
do programu Ligy proti 
rakovine, ktorá organi-
zuje už 15. ročník Dňa 
narcisov. Pomohli 
získať financie jed-
nodňovej zbierke 
peňazí zrealizovanej 

15. apríla 2011. Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný 
deň v roku má obrovskú silu a stal symbolom života 
a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete 
bojujúcich proti rakovine. Dňu narcisov sa tradične do-
stáva pozornosť od významných osobností, spoločnos-
tí, inštitúcií a škôl. Aj naša škola sa zapojila do tohto 
projektu. Pomohla získať finančné prostriedky jedno-
dňovej zbierke peňazí, ktoré potom generálna rada Li-
gy proti rakovine rozdelí na prístrojové vybavenia, le-
kárske služby, klinické a výskumné projekty. Prostred-
níctvom školského rozhlasu bol zrea-
lizovaný program zameraný na pre-
venciu proti rakovine.  
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Čaute, všetci!  
Tretíkrát v tomto roku, ale už šiestykrát v histórii školy sa Vám priho-
várame prostredníctvom školského časopisu Harvarďák, ktorý založili  
prváci v minulom školskom roku. V tomto školskom roku vyjde trikrát. 
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  
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