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Drevári na kurze na ochranu 
života a zdravia s vojakmi 

 
     V pondelok 27. mája 2013 bol pre 

viacerých študentov Strednej odbornej 

školy drevárskej v Krásne nad Kysu-

cou deň „D“. Čakali ich totiž závereč-

né maturitné skúšky. Školy sa tradične 

na tieto špeciálne dni pripravujú a pre 

ostatných žiakov organizujú program 

mimo školy. „Branné dni“ sú ideálnym 

spestrením, kde sa  študenti môžu nie-

čo nové naučiť alebo len tak stráviť za-

ujímavé dopoludnie so svojimi spolužiakmi.        

     Naša škola už dlhodobo  spolupracuje s Regrutačnou skupi-

nou Personálneho úradu OS SR - Žilina a príslušníkmi 5. pluku 

špeciálneho určenia zo Žiliny (čestný názov Žilinský pluk Jo-

zefa Gabčíka). Učitelia telesnej výchovy v rámci kurzu pripra-

vili pre svojich študentov zaujímavý deň s vojakmi. Príslušníci 

tejto jednotky sa zúčastňujú vojenských cvičení spolu s prísluš-

níkmi špeciálnych síl iných ozbrojených zložiek. Pluk používa 

štandardnú výzbroj ozbrojených síl, ale čiastočne je vybavený 

aj inými modernejšími zbraňami.   
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 Okrem turistiky absolvovali hod granátom na cieľ, streľbu zo 

vzduchovky, topografiu, zdravotnú prípravu, civilnú ochranu a 

hod športovým oštepom. Boli uchvátení z toho, keď si mohli 

obliecť kompletnú vojenskú výstroj.  Nezaprel sa v nich špor-

tový duch a na záver si zmerali svoje sily v preťahovaní la-

nom. Už teraz sa tešia na ďalšie podobné stretnutia s vojakmi. 
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Žiaci 4. O triedy odboru technológia ochrany a tvorby životné-

ho prostredia. 



 
Strana 9 

     Rozlúčka s absolventmi 

 

       Slávnostné vyraďovanie absolventov v našej škole sa už 

stalo tradíciou. V posledný májový  piatok  sa po siedmykrát  

konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študij-

né výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie 

školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho 

života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto prí-

ležitosti 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.    

     V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy 

ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej 

skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracov-

ného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že ško-

la bude aj naďalej vychovávať a  vzdelávať kvalifikovaných 

odborníkov. Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou udelil 

primátor Ing. Jozef Grapa absolventovi Branislavovi Macurovi 

zo IV.B triedy za vzornú reprezentáciu školy a mesta v športo-

vých súťažiach. 
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Naša škola udelila Ďakovné listy týmto absolventom: Andreovi 

Stryčkovi a Jánovi Ambrušovi zo 4.A triedy za mimoriadne vý-

sledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore operá-

tor drevárskej a nábytkárskej výroby,  Rudolfovi Pastvovi zo 

4.B triedy za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom 

vyučovaní v odbore operátor stavebnej výroby, Marekovi Pod-

manickému zo 4.B triedy za mimoriadne výsledky počas štúdia 

na praktickom vyučovaní v odbore operátor stavebnej výroby, 

Renému Ostružiarovi a Martinovi Fujakovi zo 4.O triedy za 

mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní 

v odbore technológia ochrany a tvorby životného prostredia, 

Ladislavovi Baculákovi z 2.Ad triedy za výborné výchovno-

vyučovacie výsledky počas nadstavbového štúdia v odbore dre-

várska a nábytkárska výroba, Jánovi Králikovi z 2.St triedy za 

výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas nadstavbového 

štúdia v odbore stavebníctvo a reprezentáciu školy, Mariánovi 

Ondrušekovi zo 4.B triedy za mimovyučovacie aktivity 

a reprezentáciu školy v oblasti športu, Erikovi Pešanovi zo 4.B 

triedy za mimovyučovacie aktivity a reprezentáciu školy 

v oblasti športu, Tomášovi Tomčalovi zo 4.B triedy za repre-

zentáciu školy a mimovyučovacie aktivity v oblasti šprtu. 
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Cena Fair play  predsedu ŽSK  putovala na Kysuce 
  
Kongresová sala Úradu Žilinského samosprávneho kraja bola 

11. júna 2013 zaplnená do posledného miesta. Boli ocenení 

účastníci súťaží, ktoré vyhlásil ŽSK – odbor školstva a športu 

ako : Mladý Slovák, Prečo mám rád Slovensko, Grafický návrh 

stupňov pre víťazov, Mladý vedec. Slávnostné podujatie vyvr-

cholilo  udelením „Ceny Fair play“ predsedom ŽSK Jurajom 

Blanárom, ktorou bol ocenený  Mgr. Igor Janíček z Kysuckého 

Nového Mesta. Menovaný vo svojom športovom povolaní na-

šiel zmysel života nielen pre seba, ale i pre mládež. Venuje čas 

na to, aby rozvíjal v mládeži vzťah k hodnotám a športu. Vedie 

odborne mladších i starších žiakov k láske, k športovej prípra-

ve, kondičnej príprave, k tenisu, badmintonu. Svojim prístu-

pom formuje osobnosť mládeže, vedie ich k zodpovednosti, 

disciplíne, ohľaduplnosti, ľudskosti, úcte k sebe i druhým. Na-

ša škola úzko spolupracuje s oceneným,  pedagógom Žilinskej 

univerzity Ústavu telesnej výchovy a športu v Žiline nielen 

v športovej príprave, ale i v didaktike výučby telesnej výchovy 

a športu. Cena Fair play  je v tých správnych rukách, prajeme 

veľa energie, úspechov, aby i  naďalej bol propagátorom  pre-

sadzovania športovej etiky a výchovy prostredníctvom športu. 
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Mladý vedec 
2013 

 
Odbor školstva 

a športu Žilinské-

ho samosprávne-

ho kraja, v snahe 

podporovať od-

borné vzdeláva-

nie a prípravu, vyhlásil IV.ročník súťaže "Mladý vedec", 

ktorá bola určená pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Témou súťaže bola VE-

DA : V ako vynález (invencia), E ako experiment (pokus 

s neistým výsledkom), D ako devíza (prínos) a A ako akvizí-

cia (získanie novej veci). Úlohou žiakov bolo formou Power-

Point prezentácie zdokumentovať vlastnú skúsenosť v oblasti 

vedy, techniky a vývoja. Naša škola sa zapojila niekoľkými 

prácami a snaha bola odmenená dňa 12.júna 2013 

v kongresovej sále Úradu ŽSK, kedy bola odovzdaná cena 

žiakovi našej školy Jánovi Králikovi z II.St. Zdokumentoval 

prácu z oblasti stavebníctva, rekonštrukciu svojho vlastného 

bývania, nadstavbu rodinného domu a zobytnenie podkrovia. 
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O číslovkách 

Číslo 32—to je 
úspešné prekoná-
vanie prekážok a 
problémov v živo-
te, splnenie sna. 

 

Číslo 33—omyl a klam v priaznivom i nepriaznivom 
smere. Znamená to príklad, že predpoklad nebol 
správny a človek sa zmýlil alebo že skutočnosť je 
niekedy lepšia a niekedy zase horšia. 

 

Číslo 34—dočasný úspech, po ktorom prichádza zdr-
vujúca skaza. 

 

Číslo 35—dávame realistickému človeku. Ke to číslo 
rozumnej osoby, ktorá sa poučila z vlastných skúse-
ností a získala dobrý rozhľad. 
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Na hodine slovenčiny deti majú písať sloh na tému "Som riaditeľom veľkej firmy". 
Zatiaľ, čo všetky deti píšu, Jožko spokojne sedí za stolom a obzerá sa po triede.  
- Jožko, prečo nepíšeš? - pýta sa pani učiteľka.  
- No dovoľte?! Čakám na sekretárku! 

 
- Janko, poďme sa hrať na školu.  
- Dobre, ale ja budem chýbať. 

 
Pani učiteľka sa pýta žiakov v škole, aby vymenovali nejaký priehľadný predmet. 
Žiaci postupne odpovedajú:  
- Okno.  
- Sklo.  
Móricko sa zo zadnej lavice veľmi hlási, tak ho pani učiteľka vyvolala. A z nedočka-
vého Móricka vyhŕklo:  
No predsa rebrík . 

 
 Dvaja hladní študenti fantazírujú:  
- Až budeme mať za čo, kúpime si peceň chleba a budeme jesť! Ja si odhryznem, ty si 
odhryzneš, ja si odhryznem, ty si odhryzneš, ja si odhryznem, ja si odhryznem, ty si 
odhryzneš.  
Plesk! Ozvala sa rana poza uši.  
- Za čo?  
- Že si si dva a razy za sebou odhryzol. 

 
Príde podnapitý študent na skúšku a pýta sa skúšajúceho:  
- Pán profesor, môže aj opitý študent spraviť skúšku?  
- Ale áno, všetko je možné.  
Tak študent sa zdvihne, príde ku dverám a zakričí na chodbu:  
- Hej, chlapi, môžete ho doniesť! 

 
 
Učiteľka hudobnej výchovy sa pýta Janka:  
- Janko, aké poznáš bicie nástroje?  
- Remeň môjho otca. 
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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 
Túžba po čokoláde 

Čokoláda uvoľňuje do tela en-
dorfíny, ktoré spôsobujú, že 
sa cítime šťastnejší a uvoľ-
nenejší, a to je dôvod, prečo sa považuje za také účin-
né afrodiziakum. Dobrú chuť! 

Posilňuje pamäť 

Ginko biloba výťažok stromu, ktorý Číňania používajú 
asi 2800 rokov, zlepšuje činnosť mysle odsávaním 
škodlivých voľných radikálov a priaznivo ovplyvňuje a 
podporuje prúdenie krvi v ňom a posilňuje pamäť. 

 

Denné horory  

Tri dni si zapisujte všetko, čo zjete. Používajte prive-
ľa masla, omáčok alebo šalátových dressingov? Nevy-
lúčte ich z jedálnička, radšej zmenšite porcie. 
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Je zakladateľom Kysuckej tenisovej moderny  mesta Kysucké 

Nové Mesto. Založil Kysuckú tenisovú  akadémiu, kde vycho-

váva a formuje detí a mládež od 5-18. rokov, ktorí reprezentujú 

Žilinský samosprávny kraj na súťažiach v rámci Slovenska 

a Českej republiky. Má dar nadchnutia mládeže pre zdravý ži-

votný štýl. Má dôveru a veľkú sympatiu u detí, žiakov, rodičov 

a širokej verejnosti. 

 Je za  ním veľa práce v oblasti športu. Aj jeho zásluhou vzni-

kol najmodernejší tenisový –badmintonový areál pre mládež na 

Kysuciach v meste Kysucké Nové Mesto. 



Čaro učenia u drevárov 
 
Upršaný deň 11. jún 2013 sa v našej škole zmenil na deň plný 

prekvapení 

a krásnych 

dojmov. 

Drevárski 

manažéri 

spoločne s 

učiteľmi 

odborných 

predmetov 

p. Janíčko-

vou a p. Grapovou, pripravili názorné, fiktívne pracovné pro-

stredie s podnikateľskou sférou na tému „Súčasný profil absol-

venta drevárskeho manažmentu.“ Čaro učenia bolo, že žiaci 

boli spoločensky oblečení ako nádejní manažéri esteticky pri-

pravená rokovacia miestnosť, miniraust s pitným režimom. 

Všetky postupné kroky boli realizované v nadväznosti na hlav-

ný predmet „Základy úspešnej komunikácie“ a predmety mar-

keting, manažment, účtovníctvo, ekonomika, svet práce, ob-

chodná korešpondencia, prax. 
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Riadi-

teľ ško-

ly oce-

nil úspešného absolventa za výborné výchovno-vyučovacie vý-

sledky počas štúdia za účasť na výchovno-kultúrnych akciách 

školy Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej. Bol 

to absolvent Ladislav Ševčík zo IV.B triedy. Rodičovské zdru-

ženie pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysu-

cou udelilo Cenu Rady rodičov týmto absolventom: Štefanovi 

Paluchovi zo 4.A triedy za výborné výchovno-vyučovacie vý-

sledky počas štúdia na teoretickom i praktickom vyučovaní, 

Andrei Pitlovej zo 4.O triedy za vzornú reprezentáciu školy 

činnosť v Žiackej školskej rade a Jozefovi Lehockému zo 4.B 

triedy za výborné výchovno-vyučovacie vý-

sledky počas štúdia.  Strana 10 



Žiaci nadstavbového 

štúdia tried 2.Ad v od-

bore drevárska 

a nábytkárska výroba, 

a  2. St v odbore sta-

vebníctvo.  
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 Posledný deň v škole 
 

Posledný deň v škole strávili naši maturanti v piatok druhom 

májovom týždni. Lúčili so všetkými zostávajúcimi triedami, 

ktoré im zaželali šťastnú voľbu pri ťahaní otázok a úspešné 

zvládnutie maturitnej skúšky. Celý pedagogický zbor im zaže-

lal efektívne využitý čas v rámci akademického týždňa, zdoko-

nalenie  sa v teórii ale aj v praxi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci 4. A triedy odboru operátor drevárskej a nábytkárskej vý-

roby.  
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 Zvedaví študenti sa dozvedeli niečo o histórii, mali možnosť 

zoznámiť sa s modulárnym systémom, ručnými zbraňami, mas-

kovaním,  ochrannými a spojovacími prostriedkami. Taktiež 

formou voľnej besedy bombardovali profesionálnych vojakov 

rôznymi otázkami z ich vojenského života.  Zaujímali sa o in-

formácie a možnosti profesionálnej služby vo vojenských útva-

roch a taktiež o poradenskej činnosti pri voľbe vhodnej vojen-

skej profesie. 
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Čaute, všetci!  
Tretíkrát v tomto roku, ale už dvanástykrát v histórii školy sa Vám pri-
hovárame prostredníctvom školského časopisu Harvarďák.  
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  
Redakčná rada pracuje v zložení: 

Michal Kirn 1.B 

Marek Pavlík 1.B 
Peter Straka 1.B 
Denis Štefko 1. B 
Peter Mahut 1. B 
Ján Radôšťan 1.B 
 
 


