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Mikuláš 
  

Dňa 6. decembra 2012 Stredná odborná škola 

drevárska v Krásne nad Kysucou a Školské stre-

disko záujmovej činnosti zorganizovali pre svo-

jich žiakov akciu, na ktorej si pripomenuli sviatok svätého Mi-

kuláša. Už v ranných hodinách sa žiaci obliekli do kostýmov 

svätého Mikuláša, anjela, čerta, Snehulienky a trpaslíkov, roz-

právkových bytostí. Spolu navštívili jednotlivé triedy, kde si 

vytipovali neposlušných žiakov a tí plnili úlohy, aby odčinili 

svoje neduhy. Niektorí museli skákať cez švihadlo, iní recito-

vať báseň, alebo zaspievať pesničku. Všetci boli odmenení 

sladkosťami.  
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Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný 
pohár riaditeľa Strednej odbornej školy dre-

várskej 
  
Dňa 7. de-

cembra 

2012 sa v 

Strednej 

odbornej 

škole dre-

várskej v 

Krásne 

nad Kysu-

cou uskutočnil Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný po-

hár riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej. Tejto akcie 

sa zúčastnili tieto družstvá základných škôl: Čadca, Krásno 

nad Kysucou, Radôstka, Zborov nad Bystricou, Čierne, Skali-

té, Oščadnica, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Kysucké Nové 

Mesto, Makov. Prvé miesto získali žiaci Základnej školy Ky-

sucké Nové Mesto, na druhom mieste skončili žiaci Základ-

nej školy Oščadnica a na treťom mieste skončili žiaci Základ-

nej školy Skalité.  
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Lyžiarsky výcvik 
Naši žiaci sa odhodlane zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiar-

skom stredisku Veľká Rača, stredisko SNOW PARADIS Oš-

čadnica, ktorý sa konal v predposledný decembrový týždeň. 

Žiaci mali lyžiarsky výcvik zadarmo, pretože škola ušetrila na 

prevádzkových nákladoch vo vykurovaní v dielňach. Hlavným 

zámerom kurzu bolo naučiť každého začiatočníka základným 

pohybom na lyžiach, snowboarde a pokročilejších zdokonaliť v 

tom, čo už vedeli. Zúčastnili sa ho žiaci prvých ročníkov z I.A, 

I.B, I.C a I.D triedy. Tešíme sa na ďalšie zimné akcie.  
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Žiaci a učitelia tento zvyk zrealizovali a to lyžovaním 

v sprievode zimných masiek. Obohatením akcie bola i „ zimná 

grilovačka“. 

     Zimný slnovrat splnil očakávania nielen žiakov drevárov, 

ale aj návštevníkov lyžiarskeho strediska. Stredná odborná ško-

la drevárska Krásno nad Kysucou nadviazala tradíciu fašiangu 

i v obci Oščadnica. Toto podujatie vyústilo k vzájomnej spolu-

práci vyznávačov zimných športov, uctenia si tradícií Kysúc. 
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Valentínska kvapka krvi od drevárov 

Naša škola a Centrum voľného času pri škole dňa 19. februára 

2013 organizačne zabezpečili školskú akciu pod názvom 

“Valentínska kvapka krvi“.Študentky a študenti nad 18 rokov, 

pedagogickí zamestnanci školy spoločne darovali  najvzácnej-

šiu tekutinu – svoju krv. Tohtoročné motto bolo: „Lásku máme 

v krvi. Dokáž to aj ty!“ Už tradične žiaci i zamestnanci školy 

takýmto spôsobom oslavujú Valentína. V tomto roku sa odberu 

zúčastnilo 28 žiakov. Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli 

aj ďalšími aktivitami. Vo vestibule školy sme zrealizovali vý-

zdobu, ktorá sa niesla v obľúbenej červenej farbe.   
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Marec mesiac knihy aj u drevárov 
 
Nezabudli sme na marec, ktorý je už od nepamäti známy ako 

mesiac knihy. Túto tradíciu sme si pripomenuli rôznymi sprie-

vodnými podujatiami, ktoré pripravili naši pedagógovia. Pre 

prvákov a druhákov zrealizovali olympiádu zo slovenského, 

anglického a nemeckého jazyka. Do súťaže sa zapojilo sedem-

desiat žiakov a najlepší traja z jednotlivých jazykov boli ocene-

ní. Druhým podujatím bola exkurzia do Kysuckej knižnice 

v Čadci. Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s jej jednotli-

vými službami, knižničným fondom, modernými informačný-

mi technológiami a počítačmi . Taktiež sme navštívili Mestskú 

kniž-

nicu v 

Krás-

ne 

nad 

Kysu-

cou. 
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Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti  

na SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou 

Stredoškolskú odbornú činnosť naša škola absolvovala na škol-

skej, okresnej a krajskej úrovni. Do krajského kola postúpilo 

z našej školy desať súťažných prác, z ktorých bolo deväť 

v študijnom a jedna práca v učebnom odbore. Súťaž v rámci 

kraja sa  konala 8. apríla 2013 v Strednej priemyselnej škole 

Martin. Do celoslovenského kola postúpili práce žiakov Marti-

na Fujáka a Jána Králika. Prvé miesto obsadil M. Fuják so svo-

jou prácou Virtuálne chemické laboratórium, v odbore 03 – 

chémia, potravinárstvo. 
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Žiaci  SOŠ drevárskej Krásno nad Kysucou 
na návšteve Európskeho parlamentu v Bruseli 

 
Strednú odbornú 

školu drevársku 

v Krásne nad 

Kysucou navští-

vila najmladšia 

slovenská euro-

poslankyňa Ka-

tarína Neveďalo-

vá. Prednášala 

pre študentov 

našej školy, dis-

kutovala  s nimi 

o právach mla-

dých ľudí 

v Európe. Ďal-

šou témou boli 

aj významné míľniky samostatnosti Slovenska. Vzhľadom k 

tomu, že sa z organizačných dôvodov nekonalo plenárne zasad-

nutie Európskeho parlamentu v Bruseli, mala priestor venovať 

sa mladým ľuďom. 



Zúčastnili sa prezentácie o roli a práci Európskeho parlamentu. 

Jeho budova sa nachádza v srdci európskej štvrte, neďaleko nej 

majú sídla aj ďalšie inštitúcie EÚ, ako je Európska komisia 

a Rada ministrov. Zďaleka viditeľná KUPOLA korunuje hlav-

nú budovu, v ktorej sa nachádza hlavná rokovacia miestnosť. 

Najlepší výhľad majú návštevníci z námestia Place du Luxem-

bourg. Návšteva zahŕňala prehliadku zasadacej miestnosti 

v Bruseli. Žiaci mali možnosť sa inovatívnym a zábavným spô-

sobom naučiť ako fungujú parlamentné procedúry. Prostredníc-

tvom interaktívnych multimediálnych nástrojov sa veľa dozve-

deli o histórii európskej integrácie a vplyve EÚ na náš každo-

denný život. Študenti prišli a presvedčili sa na vlastné oči, ako 

sa návrhy menia na zákony. 
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Región Žilinský samosprávny kraj – Kysuce úspešne prezento-

vala Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou 

v štyroch kategóriách. Prvou bola maturitná práca s názvom: 

„Chráňme vtáčie populácie Kysúc“. Ďalšou  kategóriou bol 

“TOP VÝROBOK“ – s názvom Prvé spoločné bývanie. Treťou 

kategóriou boli praktické ukážky zručnosti žiakov, ktoré repre-

zentoval žiak v remesle stolár a štvrtou kategóriou bola 

„Inovácia a technická tvorivosť“, kde sme sa prezentovali 

s výrobkom pod názvom „Nechajme knihu rozprávať.“ 
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Malé príbehy na potešenie duše 
 
 
Masky 
Na morskej pláži sa raz stretla Krása so Špa-
tou a povedali si: „Poďme sa kúpať.“ 
Vyzliekli sa, vošli do vody a začali plávať. Po 
chvíli sa Špata vrátila na breh, obliekla si šaty 
Krásy a odišla svojou cestou. Potom z vody 
vyšla aj Krása a keďže nenašla svoje šaty a 
hanbila sa ostať bez nich, obliekla si šaty Špa-
ty. A aj ona odišla svojou cestou. 
 
 Aj dnes sa ešte nájdu muži a ženy, čo sa vydá-
vajú za niekoho iného. Ten, kto už raz videl tvár 
Krásy, ju spozná aj v iných šatách. A tomu, kto 
vidfel tvár Špaty, ju nijaké šaty nezakryjú. 
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Stalo sa pred dvesto rokmi  

Píše sa rok 1813 

 

28. februára podpíše Rusko s 
Pruskom spojeneckú zmluvu proti 
Napoleonovi. Bitku GroB-Gorschene spojenci pre-
hrávajú. 

 

Rakúsko sa pridáva k Rusku a Prusku. 

 

16.—19. októbra sa stretne v krvavom boji (Bitka 
národov) 160 000 Francúzov a 225 000 spojenec-
kých vojakov. Francúzi prehrávajú a s veľkými 
stratami ustupujú. Napoleon odmieta mierovú zmlu-
vu, ktorá zaručuje Rýn ako východnú hranicu Fran-
cúzska. 

 

Rýnsky spolok sa rozpadáva 

 

Rusko je  vo vojne proti Perzii porazené.  
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             Sudoku 
 

iVyriešite, aj keď sa nekamarátite s matematikou. 

Prajeme príjemnú zábavu! 
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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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Anastázia, ktorý predmet máš naj- radšej? 
Prosím, zvonček. 

 Mama sa pýta Janka:  
- Keď ti dám tri oriešky a potom štyri, koľko budeš mať orieškov?  
- Neviem.  
- A to ste sa v škole ešte neučili?  
- Učili, ale s jabĺčkami.   

 
Pán učiteľ, čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka?  
- No jasné, že sliepka.  
- Veď, ale tá sa musela vyliahnuť z vajca.  
- Nie, nie, sliepku stvoril Boh z Adamovho rebra.  

 
V škole sa pani učiteľka pýta Janka:  
- Janko, máš domácu úlohu?  
- Ta ne!  
- Odpovedaj celou vetou!  
- Ta nemám. 

 
Profesor hovorí:  
- Dnes vás pustím o štvrť hodinu skôr. Odchádzajte prosím potichu, aby ste nezobu-
dili nikoho vo vedľajších učebniach. 

 
Príde podnapitý študent na skúšku z chémie. Vytiahne si otázku: Rozdelenie sacha-
ridov. Sadne si a napíše "Kryštálový a práškový" a odovzdá vyučujúcej profesorke. Tá 
mu na to povie:  
- Keď napíšete ešte jedno blbšie rozdelenie, tak dostanete skúšku.  
Študent si sadne a napíše "Vanilkový a škoricový". 

  
 



 
Strana 24 

Malé zázraky pre zdravie 
 Životný štýl 

Deň D 

Odborníci tvrdia, že vitamín D je ne-
vyhnutný na to, aby telo dokázalo absorbovať váp-
nik, ktorý je základom zdravých, pevných kostí. Na 
premenu vitamínu v tele je potrebné slnečné svetlo, 
preto by ste mali chodiť denne von na čerstvý 
vzduch. 

 

Aj krátka prestávka je lepšia ako nič 

Ak ste domased a veľa času vonku netrávite, pri-
núťte sa aspoň k desaťminútovej prechádzke na 
čerstvom vzduchu denne. Nielenže to povzbudí váš 
metabolizmus a pretiahnete si svaly, ale prirodzené 
svetlo zvýši hladinu vitamínu D vo vašom tele. 

 

Tučná zima 

Mnoho ľudí v zime priberie, lebo ich aktivita sa 
znižuje a s chladným počasím rastie túžba po jedle. 
Vyskúšajte športy v telocvični, napríklad jogu, kto-
ré vám pomôžu udržať formu a zostať fit až do 
jari.  
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     Stáva sa tradíciou, že naša škola z tohto podujatia neodchá-

dza bez ocenenia. Tak bolo tomu aj tento rok.  Získali sme špe-

ciálnu cenu odborného časopisu Drevársky magazín, ocenenie 

verejnosti za expozíciu Prvé spoločné bývanie a Čestné uzna-

nie za každoročnú účasť na výstave Mladý tvorca  2013 od mi-

nistra hospodárstva SR.  

 



Úspech SOŠ 

drevárskej Krásno 

nad Kysucou  

v Nitre 

 

Naša škola sa zúčastnila 21. ročníka predajnej výstavy 

výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk prak-

tického vyučovania, v rámci celej Slovenskej republiky,  Mladý 

tvorca 2013, ktorá sa uskutočnila v dňoch  18. – 20. apríla  

2013  na výstavisku Agrokomplex – výstavníctvo v Nitre. 

Usporiadateľom celoštátnej prezentačnej výstavy stredných 

škôl bolo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v 

spolupráci so Združením pre rozvoj stredoškolského vzdeláva-

nia a Nitrianskym samosprávnym krajom, ostatnými ústred-

nými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, 

profesijnými komorami, zväzmi a združeniami. Súčasťou 

výstavy boli tradičné sprievodné podujatia, súťaž o TOP 

výrobok, súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Za ino-

váciu a technickú tvorivosť“, ktorých vyhlasovateľom je Min-

isterstvo hospodárstva Slovenskej republiky.  
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Europoslankyňa pozvala našich dvoch žiakov a to Ľubicu 

Voštinákovú - žiačku 4. ročníka študijného odboru technoló-

gia ochrany a tvorby životného prostredia a Mateja Rakovana 

žiaka 3. ročníka študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo 

- manažment v drevárstve na exkurziu do Európskeho parla-

mentu, ktorá sa konala v dňoch 8. až 10. apríla 2013.   Do 

Bruselu sa odchádzalo v pondelok z Bratislavy, kde sa zišli 

ďalší žiaci z rôznych stredných škôl a miest z celého Sloven-

ska. Počas pobytu v Bruseli navštívili nielen európsky parla-

ment, po ktorom ich previedla europoslankyňa Katarína Ne-

veďalová, 

ale aj ná-

mestie, ató-

mium a aj 

parlamentá-

rium.   
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Žiak študuje štvrtý ročník odbor technológia ochrany a tvorby 

životného prostredia. J. Králik získal druhé miesto s prácou Vy-

tvorenie bytovej jednotky v podkroví rodinného domu, 

v odbore 10 – stavebníctvo, geodézia, kartografia. Žiak študuje 

nadstavbové štúdium v odbore stavebníctvo. Ocenené boli 

i ďalšie dve práce, ktoré sa umiestnili na 3. mieste. Prvou oce-

nenou je Viera Rusnáková s prácou Studničky – prírodné bo-

hatstvo Kysúc, v odbore 01 – problematika voľného času, žiač-

ka   4. ročníka odboru technológia ochrany tvorby životného 

prostredia Ďalším oceneným bol René Ostružiar so svojou prá-

cou pod názvom Hodnotenie kolových nápojov, v odbore 03 – 

chémia, potravinárstvo, ktorý je žiakom 4. ročníka technológie 

ochrany tvorby životného prostredia.  
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Deň Zeme na našej škole 
 

Naša škola si už tradične, každý apríl pripomína Deň Zeme. 

Pamätáme aj preto, aby sme si raz do roka spomenuli svoju zá-

vislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme 

poskytované. Samozrejme sa zameriavame na vzťah 

k životnému prostrediu, šetrenie energie, vody, úpravy areálu 

školy a jeho okolia. V rámci Dňa Zeme si žiaci pod pedagogic-

kým vedením vzorne upravili školský pozemok a miniihrisko 

s umelým trávnikom. Škola sa stará aj  o úpravu areálu pred 

samotnou budovou. Tiež sa  podieľa na čistení mesta.. 
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Záchrana Skokana hnedého 
 
Žiaci  zo študijného odboru technológia ochrany a tvorby ži-

votného prostredia  začali koncom marca zachraňovať Skoka-

nov hnedých na úseku cesty prvej triedy Oščadnica – Horelica. 

Táto záchranná akcia trvá už sedem rokov. Naši žiaci robili zá-

brany z dreva a fólie  jedného brehu rieky Kysuce od Oščadni-

ce až po Horelicu 

na úseku cesty 

prvej triedy kvôli 

záchrane Skokana 

hnedého. Žiaci si 

na túto akciu pri-

niesli rukavice, 

vedrá a s veľ-

kou chuťou sa 

vrhli na záchranu 

Skokana hnedého. Tieto akcie začínali vždy v slnečný deň, od 

jedenástej hodiny predpoludním do pätnástej hodiny odpolud-

nia. Žiaci chytali Skokanov a následne ich dali do vedier, ktoré 

keď sa naplnili žabami, ich prenášali cez dve cesty a vkladali 

ich do močiara. 



Stredoškolská odborná činnosť  

na SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou 

Školské kolo 34. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti na 

našej škole prebehlo 14.  februára 2013. Prihlásilo sa 25 súťaž-

ných prác, z ktorých 14 postúpilo. V okresnom kole sme mali 

veľký úspech. Zo štrnástich zúčastnených prác do krajského 

kola postúpilo až desať prác. Získali sme osem prvých miest: 

Viera Rusnáková,  René Ostružiar Lucia Šusteková, Marián 

Franek, Andrea Pitlová, Lukáš Kubiatko, Ján Králik, Juraj Zá-

mečník, Rastislav Maslík, Martin Zajac dve druhé miesta: Mar-

tin Fuják a Peter Jašurek a štyri tretie miesta. Účastníci, ktorí 

skončili na prvých, druhých a tretích miestach boli odmenení 

diplomami a medailami. Všetci súťažiaci dostali účastnícke lis-

ty. Z našej 

školy postú-

pilo do kraj-

ského kola 

SOČ desať 

súťažných 

prác.    
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. Zimný slnovrat u drevárov 

Naša škola  a jej Centrum voľného času zrealizovali pre žiakov 

a učiteľov už tretí ročník lúčenia s fašiangom. Podujatie bolo 

spojené s lyžovaním a hrami na snehu v Sportcentrume Oščad-

nica nieslo názov Zimný slnovrat. Fašiangová akcia sa konala 

dňa 12. februára 2013 po vyučovaní a kultúrny program zabez-

pečil záujmový útvar: Folklórny, ktorý pracuje pod vedením 

nášho talentovaného žiaka: Ladislava Ševčíka. Fašiang je spo-

jený s tradíciami ako pečením šišiek - fánok, vypúšťanie lam-

piónov, rôznymi maskami, lyžovaním a sánkovaním.  
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Mikulášskeho turnaja sa zúčastnil aj primátor mesta Krásno 

nad Kysucou Ing. Jozef Grapa a riaditeľ školy PaedDr. Ján Pal-

ko, ktorí vyhodnotili turnaj a odovzdali víťazným družstvám 

ceny. Poďakovanie patrí všetkým trénerom za prípravu svojich 

zverencov, že ich dokázali veľmi dobre pripraviť na Mikuláš-

sky turnaj. Každý z účastníkov dostal mikulášsky balíček slad-

kostí. Účastníci podujatia sa už dnes tešia na budúcoročný tur-

naj, kedy si zmerajú svoje sily spolu s jednotlivými súpermi. 
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Neobišli ani zbo-

rovňu, kde rozdá-

vali všetkým uči-

teľom sladkosti. 

Mikuláš so svo-

jimi pomocníkmi 

zavítal do Mater-

skej školy Prvo-

sienka v Krásne nad Kysucou. Mikulášsky sprievod prišiel po-

zdraviť všetky deti a zároveň si s nimi aj zaspievať. Škôlkári 

zarecitovali, zaspievali, odzneli i ľudové povedačky a po krát-

kom príhovore Mikuláša, rozdaní sladkostí a darčekov nastala 

všeobecná radosť. Už teraz sa mnohí tešia na nasledujúceho 

Mikuláša, aby mu mohli zaspievať: "Mikulášku, dobrý strýčku, 

modlím sa Ti modlit-

bičku..." Mikuláš so 

svojím sprievodom 

neobišiel ani Mest-

ský úrad v Krásne 

nad Kysucou 
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Čaute, všetci!  
Druhýkrát v tomto roku, ale už piatykrát v histórii školy sa Vám priho-
várame prostredníctvom školského časopisu V tomto školskom roku vy-
jde trikrát. Chceme Vás sprevádzať na každom kroku: pod lavicou, v 
autobuse či doma.  
V časopise si každý nájde to svoje. Dozviete sa vždy niečo zaujímavé z 
módy, o významných sviatkoch a mnohé rubriky Vás aj pobavia.  
Ak sa Vám nebude niečo páčiť, alebo ak Vás „kopne múza“, napíšte 
nám. A preto neodložte náš školský časopis, kým neprídete na poslednú 
stranu.  
Majte sa fajn! 
  
Vaši redaktori  
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