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Študentské „brepty“  

 

 „Definujte pojem blízko.“  

 „Nie je to ďaleko.“ 

 

 Hus na spôsob kačice 

 

 people stonožka—ľudská stonožka 

 

 „Čo je mokré—to je čisté.“ 

 

 HDP—a to čo je za mena? 

 

 Danach—to je po nemecky Dana? 

 

 Novela—literárny žáner, ktorý dostal ocenenie 

 

 Mám 15 minút baterky 

 

 „Ako sa povie swimming pool po slovensky?“  

 „Však plávanie.“ 

 

 „V tom Španielsku ste spievali po slovensky?“  

„Hej.“  

„Tak to sa ani nedivím, že prišli nejakí Bulhári.“ 

 

 Fotograf Frank z diela Ako chutí moc mal bohatú zbierku ženských aktov 

(správne—fotiek straníka) 

 

 

 

 

 

  

3 

 

Milí spolužiaci... 

 

     školský rok sa nám blíži ku koncu a my sme si pre vás pripravili novinky, kto-

ré sa za tento polrok udiali na našej škole. Zozbierali sme tie NAJ informácie, aby 

sme aj neinformovaným priblížili život našej školy. Veríme, že vás časopis opäť 

nesklame a nájdete tu novinky, ktoré vás budú zaujímať.  

     Maturanti odchádzajú s dobrými výsledkami na koncoročnom vysvedčení a 

čaká ich ešte dôležitá skúška v živote—maturitná skúška.  

     A my ostatní si držíme palce, aby sa to podarilo aj nám. Želáme si, aby sme 

spokojne ukončili školský rok a užili si prázdniny.  

 

redakčná rada 
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Študentské srdce pre Adama 

     Hovorí sa, že dnešná doba je plná bezohľadnej a egoistickej mládeže... Nuž, 

hrdo môžeme tvrdiť, že táto veta neplatí úplne. Naši študenti majú srdce a rozum 

stále na správnom mieste a v danom čase ich vedia použiť, dokonca aj v náleži-

tom poradí, čoho dôkazom bol benefičný koncert „Študentské srdce pre Adama“. 

Mladí ľudia zo všetkých stredných škôl na Kysuciach 8. februára 2018 dokázali, 

akú kolosálnu silu má spojenie slov, tónov a pohybu do jednej emócie, vďaka 

ktorej sa plnia sny. Sny, ktoré nám otvárajú brány do iného sveta a rozpínajú ho.  

     Veľká vďaka patrí aj našim žiakom zo SOŠ obchodu a služieb Čadca, ktorí 

svojím študentským srdcom prispeli k neopakovateľnej atmosfére koncertu. Štu-

dentka Erika Jatiová z II.A triedy prejavila svoj organizačný talent pre spoluprácu 

s ostatnými členmi žiackych školských rád stredných škôl na Kysuciach. Študent-

ka Stanislava Kullová z I. A triedy potešila všetkých tých, ktorí radi počúvajú hru 

na klavíri. Celkovú atmosféru benefičného koncertu „osviežili“ ovocné nápoje 

pripravené našimi študentkami Dany Horčičákovej z III. H a Alžbety Urbánkovej 

z V. B triedy. Netradičným darom zaujal aj študent Tomáš Badžgoň  z II. P trie-

dy, ktorý Adamovej mame venoval obraz s portrétom jej syna. Veľká vďaka patrí 

aj tímu majsteriek OVY cukrárov. Spolu s učňami napiekli a ozdobili krásne me-

dovníkové srdiečka, symbolizujúce hlavnú myšlienku benefičného koncertu. Pri 

organizácii koncertu sa podieľala žiacka školská rada a jej koordinátorka PaedDr. 

Silvia Okuliarová. 

     Veľmi si vážime, že pozvanie na koncert prijala predsedníčka ŽSK Ing. Erika 

Jurinová. Následne sa v ďakovnom liste vyjadrila, že sme mali možnosť vidieť 

nádhernú symbiózu úcty k životu, láskavosti, ochoty pomôcť. 

     Ďakujeme pani riaditeľke Ing. Ľudmile Verčimákovej za podporu pri organi-

zovaní koncertu a všetkým zamestnancom a žiakom našej školy za dobrovoľný 

finančný príspevok rodine Kopasovej zo Svrčinovca, ktorej sme takto pomohli pri 

náročnej liečbe svojho syna Adama. 

                          ŽŠR 
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Vtipy  

 

„Ocko, čo je toto za ovocie?“  

„To sú čierne ríbezle.“  

„A prečo sú červené?“ - 

„No lebo sú ešte zelené.“ 

 

„Konečne som prišla na to, čo je krčma,“ hovorí suseda susede.  

„Áno? A čo je to teda?“  

„Jediné miesto, kde sa z cicavcov stávajú plazy.“ 

 

Na prvom rande: 

On: "Pracujem so zvieratami každý deň!" 

Ona: "Ach, aké milé! Čo to robíš? " 

On: "Som mäsiar." 

 

Príde chlap do vinohradu a spýta sa, "Nemáte náhodou fit loptu"? 

"Nie my nepredávame fit lopty, my sme vináreň. A chceli by ste víno?" 

"Dám si, ale Pán Boh mi je svedkom, že som chcel cvičiť." 

 

Bavia sa dve staršie dámy u doktora: 

 "Predstavte si, pani, ja nemôžem často do druhej do rána zaspať." 

 "No to ja, keď nemôžem zaspať, tak rátam do piatich." 

 "Iba do päť?" 

 "Nie, niekedy aj do pol šiestej." 

 

Zastaví colník na hranici auto a povie vodičovi, nech vystúpi. Colník prehľadá 

auto a vytiahne vrecúško s nejakým bielym práškom. Ochutná a pýta sa vodiča: 

„Heroín?“ A vodič odpovie: „Nie. Jed na potkany.“ 

 

Dvaja policajti nájdu vo svojom rajóne mŕtvolu. Jeden hovorí: „Hej, odtiahneme 

ju tam k susedom, už nebude v našom rajóne. Vieš, čo je s tým roboty?“  

„No, dobre!“ V susednom rajóne idú dvaja iní policajti a vidia mŕtvolu. Jeden 

hovorí: „Pozri, ona sa vrátila!“  

 

Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na K? Krtko. 

Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na J? Jeho brat. 

Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na Z? Zase jeho brat. 

 

Čo to znamená, keď sa povie kostlivec za skriňou?  

Minuloročný víťaz v schovávačke.  
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Športové okienko  

Volejbal dievčat – okresné kolo – 5. miesto 

Volejbal chlapci – okresné kolo – 4. miesto 

Basketbal dievčatá – okresné kolo – 4. miesto 

Basketbal chlapci – okresné kolo – 3. miesto 

Okresné kolo atletika – dievčatá: Kuricová 100 m – 1. miesto 

Paulusová 100 m – 2. miesto 

Korčeková 100 m – 4. miesto 

Slabejová  200 m – 5. miesto 

Ruceková 400 m – 3. miesto 

Štafeta 4x100 m – 1. miesto 

Ruceková - guľa – 1. miesto 

Kuricová – diaľka – 1. miesto 

Slabejová – diaľka – 4. miesto 

-chlapci: Golis 100 m – 10. miesto 

Ihnatov 100 m – 11. miesto 

Kristek 200 m – 5. miesto 

Padych 400 m – 4. miesto 

Tvrdý 800 m – 3. miesto 

Padych 800 m – 4. miesto 

Stančík 3000 m – 9. miesto 

Kristek – diaľka – 2. miesto 

Ihnatov – diaľka – 3. miesto 

Krajské kolo atletika – Martin – dievčatá: 

Kuricová – diaľka – 3. miesto 

Ruceková – guľa – 5. miesto 

Kuricová 100 m – 4. miesto 

Štafeta 4x100 m – 2. miesto 

Plavecká štafeta 9. 3. 2018 – zúčastnilo sa 25 žiakov. Plávalo sa 24 hodín. 

„Škola roka“ okresu Čadca za športové súťaže – 3. miesto. 

Zorganizovali sme lyžiarsky kurz pre žiakov I. ročníka v termíne od 5. – 9. 2. 

2018 a 12. – 16. 2. 2018. Zúčastnilo sa ho 112 žiakov. 

Kurz pohybových aktivít bol pre žiakov II. ročníka študijných odborov v termíne 

11. – 17. 5. 2018 pre triedy II.A a II.I. 

Pripravujeme sa na regionálne kolo Župnej kalokagatie, ktoré sa uskutoční 8. 6. 

2018. 
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Separujeme správne v našej škole? 

 

     Viacerí z nás už doma automaticky separujú odpad, nielen z finančných dôvo-

dov (domácnosť platí menej za komunálny odpad), ale aj z ekologických dôvo-

dov, čo by malo byť na prvom mieste. 

     Ale ako je to so separovaním odpadov v našej škole? 

     24. apríla 2018 pribudli na našich chodbách dve zberné nádoby na separovaný 

odpad: žltá pre plasty a modrá pre papier. O ich „výrobu“ sa postarali naše učiteľ-

ky Mgr. Iveta Chilá a Ing. Erika Liščáková s triedou II. C, učebný odbor cukrár, 

predavač.  

     Myslíme si, že nádoby sú efektné a dostatočne priestranné na to, aby sa do 

nich vmestil separovaný odpad. Pri hliadkach žiackej školskej rady sme si všimli 

viaceré nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, aby separovanie odpadov malo 

svoj účel. Všimli sme si, že do nádob vkladáte nedopité plastové fľaše, poprípade 

ich nestláčate (takto zbytočne zväčšujeme objem odpadu!). Pri poloprázdnych 

plastových fľašiach či obalov z ovocných nápojov zbytočne vyteká tekutina do 

igelitových vriec. Takéto vrecia začínajú páchnuť a sú znečistené. Robili sme 

prieskum aj u našich upratovačiek a tie nám potvrdili, že nachádzajú komunálny 

odpad zmiešaný s tým, čo môžeme sami  separovať. Spočiatku sme nachádzali 

v nádobe na papier aj obaly z tetrapaku. Musíme pochváliť, že už sa to nevysky-

tuje a ak áno, nerobí nám problém ich premiestniť do nádoby určenej pre plasty. 

Ak si ešte nie ste istí, kam s triedeným odpadom, spýtajte sa učiteľa, majstra či  

spolužiaka, isto vám poradí. Učíme sa stále a učíme sa najmä pri práci. Radi by 

sme vám ešte raz pripomenuli, ako separovať. 

     Do žltej nádoby vkladáme plastové odpady ako napríklad prázdne fľaše od 

nápojov, minerálok, tégliky od jogurtov, fólie, plastové tašky, sáčky, ďalej kovo-

vé obaly ako napríklad konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov, 

hliníkové viečka, ďalej obaly od tetrapaku z mlieka, džúsu, ovocných štiav, obaly 

z keksov, cukroviniek. 

Pozor! Triedený odpad treba opláchnuť vodou, poprípade stlačiť nohou!  

Do žltej nádoby nevkladáme hrubo znečistené plasty, gumu, obaly od znečiste-

ných látok. 

     Do modrej nádoby vkladáme papierové odpady ako napr. noviny, časopisy, 

použitý kancelársky papier, reklamné letáky, znehodnotené knihy, zošity, škatule, 

kartóny. 

Pozor! Z časopisov a kancelárskych papierov je nutné oddeľovať kovové spony. 

Do modrej nádoby nevkladáme mastný papier, celofán, použité papierové utierky, 

obrúsky, tetrapak. 

     Je dôležité, aby ste vedeli rozlíšiť,  čo do triedeného odpadu patrí a čo nie, 

pretože aj malý kúsok nevhodného obalu znehodnotí celú nádobu.  

Aj nám v škole záleží na životnom prostredí. Spoločne prispejme separovaním 

odpadov ku kvalitnejšiemu a zdravšiemu okoliu! 

ŽŠR 
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Stredoškolská odborná činnosť  

 

     Je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Aj v 

tomto školskom roku sa 23 žiakov s 11 prácami zapojilo do tejto činnosti.  

Zvolili si odbory:  

01—Problematika voľného času 

08—Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 

14—Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

15—Ekonomika a riadenie 

16—Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba  

17—Pedagogika, psychológia, sociológia 

     Do okresného kopa postúpilo 8 prác, ktorých autormi a spoluautormi boli:  

- Aneta Budošová, Kristína Ganišinová 

- Adriana Ramšáková, Nikola Kaháková 

- Radoslava Korená 

- Erika Šípková, Silvia Zakopčanová, Darina Kuricová 

- Kristína Mikolášová, Dominika Brodová, Nikola Pápolová 

- Nikola Čuboňová, Sabína Mešťaníková 

- Veronika Čanecká, Ján Marejka 

- Lukáš Eštočín, Simona Juricová 

     Do krajského kola postúpili práce všetkých už menovaných autorov a spoluau-

torov, okrem práce od Adriany Ramšákovej a Nikoly Kahákovej 

V krajskom kole sa najlepšie umiestnili—na 3. mieste Erika Šípková, Silvia Za-

kopčanová a Darina Kuricová. Ich práca s názvom „Spoznávame Kysuce—tipy 

na výlety“ súťažila v odbore 08– Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia. Kon-

zultantom tejto SOČ bola Ing. Mária Janíčková. 

     Blahoželáme a prinášame vám časť tejto práce—praktickú brožúru pre cestov-

né kancelárie. Sú v nej tipy na lyžovačku, bicykel, víkendy, pobyty s rodinou... 

 

Ing. Mária Hrušková, koordinátorka SOČ 
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Rozprávka o Matejovi 

     Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden múdry a nadaný kráľ menom Matej, ktorý 

vládol malebnej a čarokrásnej zemi zvanej Slovensko. Svojmu kráľovstvu priná-

šal uznanie a slávu, pretože sa venoval nezvyčajnému športu – chôdzi. Vďaka 

svojmu talentu vyhral veľa súťaží, ocenení a medailí. Za slávu, ktorú prinášal 

svojmu kráľovstvu, ľud ho oslavoval a zbožňoval. Okolité kráľovstvá Matejovi 

závideli jeho slávu, moc a uznanie ľudu, preto sa rozhodli, že ho zničia. Pomocou 

rôznych intríg sa snažili prekaziť jeho úspechy. Nedarilo sa im však, a preto zos-

novali diabolský plán. V deň, kedy sa mali zísť chodci zo všetkých kráľovstiev, 

jeho nepriatelia sa rozhodli naňho zaútočiť. Obvinili ho z užívania zakázaných 

látok, ktoré mali zvýšiť jeho výkon. Hoci sa Matej týmto obvineniam bránil, ne-

dovolili mu viac sa zúčastňovať ďalších súťaží. Jeho ľud však naďalej stál za ním, 

pretože neverili v nečestnosť svojho kráľa.  

     Najväčšou ranou pre Mateja však bolo, keď mu chceli odobrať jeho najväčšiu 

pýchu – krvopotne vybojovanú zlatú medailu z olympijských hier. Vďaka podpo-

re svojho ľudu sa Matej nevzdal a zubami-nechtami bránil svoju česť, hoci mu 

jeho nepriatelia neustále hádzali polená pod nohy, Matej sa nevzdával a urputne 

bojoval, kým neodhalil nekalé úmysly svojich nepriateľov, ale nakoniec pravda 

vyšla najavo. Ukázalo sa, že tieto obvinenia boli vyrieknuté v zápale závisti 

a neprajnosti. Všetci sa dozvedeli, že Matej je nevinný.       

     Kráľ Matej bol veľmi dobrosrdečný a veľkorysý, odpustil im zrady 

a usporiadal veľkú hostinu pre svoj ľud, ktorý ho podržal v ťažkých chvíľach 

i pre svojich neprajníkov ako náznak odpustenia. Stoly sa prehýbali pod najrôz-

nejšími dobrotami a nápojmi, ktorými kráľ ponúkal svojich hostí. Oslavy trvali tri 

dni a tri noci. Po očistení svojho mena mohol Matej opäť súťažiť a žať ďalšie 

úspechy v chôdzi. A nielen to, začal opäť trénovať a podporovať mladých ľudí, 

aby po sebe zanechal dedičov tohto krásneho športu. Záležalo mu na tom, aby 

jeho kráľovstvo aspoň takto zviditeľňoval.  

     Ešte veľa úspechov kráľ Matej!  

Ľudmila Podolinská, Natália Švábiková V.B 

     Literárnu a výtvarnú prácu sme poslali do 11. ročníka súťaže „Môj slovenský 

športový idol“, ktorú poriada Žilinský samosprávny kraj. 
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Spoznávame Kysuce—tipy na výlety 

 

Tipy pre turistov  

 

 

Horský hotel Husárik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhľadňa Zákopčie—

Petranky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veľká Rača 
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Náučný chodník Jozefa Kronera 

 

 

 

 

 

Čadca 

     Mesto Čadca sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, v severnej časti 

regiónu Kysuce a je vstupnou bránou na Slovensko z Českej republiky a Po-

ľska. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1565. Mesto leží na brehoch rieky 

Kysuca a jej prítokov (Čierňanka, Milošovský, Čadečský a Bukovský potok, Rie-

ka)  v nadmorskej výške 415 m n. m. a obklopujú ho rozsiahle pohoria Kysucké 

Beskydy, Javorníky, Turzovská vrchovina. Čadca sa nachádza v mierne teplej 

oblasti s dostatkom zrážok, ktoré sú pomerne rovnomerne rozložené počas celého 

roka. Najväčšiu časť územia zaberajú sekundárne smrečiny. Mesto Čadca sa na-

chádza v blízkosti Kysuce a jeho bohatstvo spočíva v okolitej prírode, zaujíma-

vých horských scenériách a krásnych tichých lesoch. Domáci obyvatelia ako aj 

návštevníci môžu využívať okolité pohoria na turistiku, cykloturistiku 

i lyžovanie. Na Námestí slobody dominuje barokový kostol sv. Bartolomeja, bu-

dova Mestského domu. Navštíviť môžu Kysucké múzeum a knižnicu. Využiť 

môžu plaváreň, kúpalisko, prejsť sa Šeríkovým okruhom... 

 

Hotel Husárik 

 

     V severozápadnej časti Slovenska nad mestom Čadca sa nachádza hotel Husá-

rik. Obklopený vrchmi Kysuckých Beskýd, Javorníkov, Kysuckej vrchoviny a 

Turzovskej vrchoviny, ponúka jedinečné pohľady na prírodu. Štýlové ubytovanie 

v útulných izbách aj pre tých náročnejších zákazníkov. Horské prostredie Kysúc a 

pohodlné ubytovanie s útulnou atmosférou nájdete v luxusnom hoteli Husárik. 
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Život je prúd, čo plynie ako čas 

     Skúsme sa zamyslieť a položiť si otázku- „Koľko času v živote vlastne mám?“ 

     Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čas, ktorý poznáme a žijeme, je len teraz a tu. 

Žiaden iný čas neexistuje. Neexistuje budúci čas, pretože ho nepoznáme a ani 

minulý čas, pretože si naň už nepamätáme. Pamätáme si len na skúsenosti, ktoré 

sme zažili a ktoré nám možno pomohli a na zážitky, ktoré sú na jednej strane 

úžasné, do ktorých by sme sa chceli vrátiť, a na druhej strane sú tie, na ktoré by 

sme najradšej zabudli a mnohokrát by sme sa za ne od hanby prepadli. S minulos-

ťou, ktorú sme už prežili, nespravíme nič, ale ani budúcnosť, ktorú budeme preží-

vať nemôžeme ovplyvniť. 

     Všetko je už naplánované a nezmeniteľné. Preto s časom, ktorý žijeme práve 

teraz a tu, musíme dôkladne hospodáriť, pretože patrí iba nám a nikomu inému. Je 

len na nás, ako ho využijeme a čo s ním urobíme. Môžeme ho využiť len pre se-

ba, ale aj pre iných ľudí. Musíme však počítať s tým, že čas, ktorý využijeme 

alebo prežijeme pre iných, nám nikdy nikto nevráti. Jednoducho povedané—čas 

ovplyvňuje život, a zasa naopak—život ovplyvňuje čas. 

     Preto musíme so svojím časom hospodáriť, rozvážne s ním zaobchádzať a 

múdro ho darovať.  

Samuel Gajdičiar II.A 

 

Láska je len slovo? 

     Každý z nás sa v živote zamýšľa nad slovom láska. Čo to vlastne je? Je to milý 

úsmev, hrejivý dotyk, nežný bozk alebo sladké slová? Je to hlboký cit, ktorý poci-

ťujeme zo strany rodičov odmalička, alebo to zistíme až časom? Príde do môjho 

života niekto, kto dá slovu láska význam? Odpovede na tieto otázky hľadám už 

dlho. 

     Keď som bola maličká, cítila som, že moja rodina ma ľúbi, priniesla som nové 

svetlo do ich životov. Zahŕňali ma objatiami, pusinkami na čelo a milými slova-

mi. Už vtedy som cítila, aké je to byť milovaná. Neskôr som si našla kamarátov a 

zistila som, že na svete neexistuje len rodičovská láska, ale aj priateľská. Časom 

prišlo prvé „zaľúbenie“, na ktoré sa nezabúda, no skôr skončí, ako začne. Bola 

som ešte malá, keď som si uvedomila, že na svete je niečo viac. 

     Raz mi do života prišiel niekto, vďaka komu modré oči už ďalej neboli len 

modrými očami a bežné „ahoj“ neznamenalo len kamarátsky pozdrav na ulici. 

Uvedomila som si, že existuje niekto, vďaka komu sa dá prekonať aj tá najťažšia 

prekážka. Niekto, kto urobí môj deň svetlejším, môj úsmev jasnejším a moje „ja“ 

lepším. Niekto, kto dá slovu láska význam. 

     Odvtedy viem, že láska je cit, ktorý má v sebe každý. Niekto ho skrýva, niekto 

sa zaň hanbí a iný by ho najradšej vykričal celému svetu. Okrem toho, že stojí na 

prvých miestach rebríčka ľudských hodnôt, nás robí odvážnejšími, silnejšími a na 

druhej strane zraniteľnejšími a tak krehkými. A myslím si, že v žiadnom prípade 

to nie je len slovo v zaprášenom slovníku. 

Erika Jurišová II.A 
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Literárne okienko 

 

Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú veci 

 

     Keď by mi niekto pred pár rokmi povedal, že tie najdôležitejšie veci v živote 

nie sú veci, asi by som nepochopila, čo tým myslí. Teraz už ale tomu rozumiem. 

     V dnešnom svete ľudia riešia len peniaze, materiálne veci a myslia len na seba 

a svoj prospech. A všetko sa točí len okolo jednej veci—peniaze. Sú ale peniaze 

naozaj to najdôležitejšie v živote? Samozrejme, že bez peňazí nie je v dnešnej 

dobe život ľahký, ale práve preto si myslím, že by sme sa mali viac zameriavať na 

veci, ktoré sa kúpiť nedajú. 

     To najdôležitejšie, čo máme v našom živote, je čas. Nikto z nás nevie, ako 

dlho bude na tejto Zemi, a práve preto je čas tak vzácny. Niektorí ľudia sa celý 

svoj život naháňajú len za peniazmi, a potom, keď ich už konečne majú dosť, 

zistia, že im neostal čas poriadne si ich užiť. Podľa môjho názoru ľudia, ktorí sú 

oslepení ideou, že peniaze sú najdôležitejšie v živote, nikdy si nemôžu život užiť 

naplno. 

     A čo rodina? Mnoho rodičov v dnešnej dobe zanedbáva výchovu svojich detí 

kvôli práci. Kúpia im, čo chcú, len aby mali od nich pokoj a deti si potom robia, 

čo sa im zachce. Naozaj je toto správny prístup? Deti potom poznajú len materiál-

ne veci, odmalička vidia, ako sa ich rodičia ustavične za niečím naháňajú a ani 

nemajú čas dať svojim deťom lásku. Keď dieťa nikdy nepocíti rodičovskú lásku, 

vyrastie z neho človek, ktorý ju bude schopný dávať? Nuž, na túto otázku je veľ-

mi ťažko odpovedať. Záleží už len na tom, ako sa k tomu postaví každý človek za 

seba. 

     A ako som si ja vlastne uvedomila, že materiálne veci nie sú v živote tak dôle-

žité ako tie, čo si nemôžem kúpiť? Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. 

Keď môjmu mladšiemu bratovi diagnostikovali rakovinu, tak som si uvedomila 

jednu zásadnú vec. Zdravie si nekúpiš a zároveň je to aj to najdôležitejšie v živote 

človeka. Často ale ľudia berú zdravie na ľahkú váhu. A keď sa stane, že on alebo 

niekto z jeho rodiny vážne ochorie, tak si to uvedomí. No už môže byť neskoro. 

     Práve preto by sme si mali v živote užívať chvíle s našimi blízkymi, pretože 

tieto momenty za peniaze nikdy nekúpime a sú vzácne, lebo nikdy nevieme, či sa 

budú ešte niekedy opakovať.  

 

Margaréta Grupačová II.A 
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Staškov 

 

     Obec Staškov sa nachádza v severozápadnom kúte Slovenska v Horných Ky-

suciach. Obec je známa rodákom—hercom Jozefom Kronerom . Rodný domček 

veľmi rýchlo spoznáte - vyníma sa za koľajiskom vedľa železničnej stanice. Me-

dzi exponátmi nechýba soška Oscara za film Obchod na Korze, ktorú ako jediný 

Slovák získal. Obec je známa taktiež turistickým chodníkom, ktorý vedie cez 

Jelitov, Rakovu a Horní Lomnú. Obec je športovo založená a každoročne sa tam 

koná futbalový turnaj o Kronerov pohár. 

 

Zákopčie 

 

     Obec sa skladá z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Je to cieľová obec, s 

vybudovanou infraštruktúrou a v posledných rokoch opäť s rozvojom novej indi-

viduálnej aj obecnej výstavby. Lokalizácia obce je strategická, nachádza sa v blíz-

kosti hraníc s Českou republikou aj Poľskou republikou. 

 

Raková 

 

     Hornokysucká obec Raková leží v údolí rieky Kysuca, v lone malebnej Tur-

zovskej vrchoviny. Sčasti do nej zasahuje aj masív Moravsko-sliezskych  Beskýd 

s dominantným Veľkým Polomom (1067 m n. m.). Časť územia obce hraničí s 

Českou republikou, jej bezprostrednými susedmi sú okresné mesto Čadca a obce 

Staškov a Zákopčie. 

 

 

Rodinný pobyt na Kysuciach  

 

Sudopark 

 

     Sudopark je jedinečný areál v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ktorý tvoria 

obnovené drevenice v pôvodnej osade Klokočov. Je určený pre víkendovú turisti-

ku, krátkodobé pobyty aj dlhodobé pobyty, veľmi vhodný je pre rodiny s deťmi aj 

firemné a spoločenské akcie alebo firemné školenia. Celoročné kúpanie v drevom 

vykurovaných sudoch, sauna, bufet, kone, štýlové ubytovanie v dreveničkách, 

nádherná príroda, pokoj a čisté prostredie a množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré 

región Kysuce ponúka , sú zárukou úžasného zážitku. 
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Živčákova 

Od nepamäti sa na tomto mieste v lese na strome nachádzal obrázok Panny Má-

rie, pri ktorom sa okolo prechádzajúci domáci zvykli modlievať. 

Hájnik Matúš Lašút mal podľa vlastných slov na tomto mieste v roku 1958 (1. 

júna) videnie Panny Márie Lurdskej. Bolo to v roku stého výročia zjavení Panny 

Márie vo francúzskych Lurdoch. Od tých čias viac a viac začínajú toto miesto 

navštevovať najprv veriaci z okolia a postupne i  zďaleka. 

 

Sudopark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živčákova 
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Ponuka sortimentu v školskom bufete sa rozšírila o nové druhy potravín, ako aj o 

možnosť zakúpiť si kávu alebo čaj, čo je vítané najmä v zimných mesiacoch. Fa-

rebné nástenky, ktoré oživili nudné steny chodieb, súťaže, mimoškolské aktivity, 

rôzne krúžky a SOČ. Ponuka úplného odborného vzdelanie vo forme rôznych 

nepovinných kurzov, ktoré maximálne obohacujú naše vzdelanie. Zapájanie sa do 

projektu Erasmus+. Aby som nehovorila len o samých plusoch, určite spomeniem 

aj mínusy. Naša škola nemá svoju vlastnú jedáleň. Pokiaľ sa študenti chcú stravo-

vať a chodiť na obedy, sú nútení sa presúvať a chodiť na obedy do priestorov 

obchodnej akadémie. Za mínus považujem z môjho hľadiska aj kratší čas veľkej 

prestávky, s tým spojený zákaz opúšťať priestory školy v čase veľkej prestávky – 

bol to čas, ktorý študenti využili efektívne na oddych, relax alebo prechádzku na 

čerstvom vzduchu.  

     Na záver môžem povedať, že som so školou spokojná a teší ma, ako neustále 

napreduje.  

Darina Joneková V.B 
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Vyznanie maturantov z hotelovej akadémie 

     Keďže škola má zameranie na zahraničnú prax, na ktorej som sa tiež zúčastnil, 

veľmi mi pomohla zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, najmä angličtine. Prax, kto-

rú mi umožnila škola, som vykonával na Cypre v 5* hoteli Grecian Park. Taktiež 

som získal veľa praktických skúseností v hotelierstve. Videl som novú krajinu, 

získal nové kontakty, nadobudol vedomosti. Škola je zameraná aj na ďalšie dôle-

žité predmety, ako je ekonomika, marketing, účtovníctvo, právo atď., v ktorých sa 

mám možnosť vzdelávať a zdokonaľovať. Verím, že mi tieto predmety pomôžu 

na vysokej škole. Na škole sú veľmi empatickí, milí, nápomocní a najmä ochotní 

učitelia, s ktorými som bol nadmieru spokojný. Po úspešnej písomnej a ústnej 

maturite a zvládnutí praktických skúšok by som mal dostať maturitné vysvedče-

nie s výučným listom, ktoré mi život uľahčia a pomôžu pri výbere zamestnania. 

     Zhrniem to tak, že so školou som bol za päť rokov maximálne spokojný 

a určite ju budem odporúčať. 

Denis Herman V.B 

Čo mi priniesla táto škola?  

     Som študentkou piateho ročníka v odbore hotelová akadémia na SOŠOaS 

v Čadci a o pár dní sa moje štúdium končí. Častokrát sa preto v spomienkach vra-

ciam do minulosti a obzerám sa späť. Čo mi priniesla táto škola? Práve táto otáz-

ka mi napadá najčastejšie. Nuž, za tých päť rokov dala mne, aj ostatným študen-

tom určite veľa. Spoznala som mnoho úžasných ľudí a nadviazala kamarátstva, 

ktoré budú trvať hádam celý život. Dnes sa na školu a školstvo ako také pozerám 

inak. Beriem ju omnoho zodpovednejšie a uvedomila som si, že vzdelanie je nao-

zaj dôležitá vec. Som rada, že mi ho dala práve táto škola. Ale ako každá škola, aj 

tá moja má svoje plusy aj mínusy. Za krátky čas prešla zmenami a dnes vyzerajú 

štúdium aj možnosti, ktoré ponúka, úplne inak. Za azda najväčšie plus považujem 

možnosť účasti na zahraničnej odbornej praxi. Bol to aj jeden z dôvodov, prečo 

som sa rozhodla pre túto školu. Len máloktorá škola ponúka túto skúsenosť svo-

jim žiakom. Dnes sa ponuka destinácií dokonca rozšírila a študenti tak môžu ab-

solvovať povinnú prax v ďalších nových a atraktívnych miestach v rámci zimnej 

a letnej sezóny. Ďalším plusom bola rekonštrukcia priestorov školy, ktorá už bola 

žiaduca—výmena okien, nové toalety a nové priestory pre odbory kaderník 

a kozmetička, nové priestory bufetu, ktorý navyše ponúka miesto na sedenie 

a oddych.  
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Kysuce z bicykla 

Skanzen Vychylovka 

 

 

 

 

 

Vodná nádrž Nová Bystrica 

 

 

 

 

Rínok sv. Michala Archanjela 

 

 

 

Rozhľadňa na vrchu Bobovec 
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Skanzen Vychylovka  

     Pamiatky ľudovej architektúry, neopísateľná flóra a fauna, i tak hľadané ticho, 

to ponúka skanzen Vychylovka. Odkaz starých a prastarých rodičov ležiaci v ma-

lebnom prostredí Chmúrnej doliny dokáže pre svojich návštevníkov priniesť spo-

mienky na mladosť, spoznávať históriu, ba aj osvetliť kopaničiarsky spôsob osíd-

lenia, ktorý bol charakteristický práve pre Kysuce. Jednu z najrozsiahlejších ex-

pozícii ľudovej architektúry na Slovensku tvorí 34 stavieb, z ktorých prevažná 

časť je prenesená z dnes už neexistujúcich obcí Riečnica a Harvelka. Centrum 

skanzenu tvorí kaplnka Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou, krč-

ma z obce Korňa a najstarší obytný dom z Oščadnice. Možno poukázať aj na 

skvost vodného mlynu a píly z obce Klubina. 

 

Vodná nádrž Nová Bystrica 

     Vodné dielo Nová Bystrica je okrem svojich úžitkových vlastností i obrov-

ským pamätníkom obyvateľstva zatopených obcí Harvelka a Riečnica. Bolo po-

stavené v rokoch 1983-1989. K celkovým prípravám stavby došlo už oveľa skôr. 

Niekoľko objektov zo zatopených obcí bolo prevezených do Múzea kysuckej 

dediny vo Vychylovke. V oboch obciach prebehol rozsiahlejší etnologický vý-

skum, vďaka čomu sa ich kultúra zachovala v niekoľkých odborných publiká-

ciách. Dedinou Harvelka viedla pôvodná cestná komunikácia spájajúca Kysuce s 

Oravou. Riečnickou časťou Stanova Rieka zasa v 19. storočí viedli tzv. Terchov-

ské cesty, po ktorých sa cestovalo do Tepličky, Gbelian a Žiliny. 

 

Rínok sv. Michala Archanjela 

     Autorom celej koncepcie revitalizácie tohto verejného priestranstva sa stal 

architekt Ivan Jarina, ktorého obec Stará Bystrica angažovala po úspešnej realizá-

cii jeho predchádzajúceho projektu, a to kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika  

v Radôstke. V rámci prvej etapy sa uskutočnila celková rekonštrukcia všetkých 

plôch námestia. Zrekonštruovali sa inžinierske siete, položili sa nové dlažby a 

asfaltové koberce.  

 

Rozhľadňa na vrchu Bobovec 

     Rozhľadňa na Bobovci leží v nadmorskej výške 720 m na hranici katastrov 

obcí Stará Bystrica a Radôstka. Postavená bola obcou Stará Bystrica v rokoch 

2010–2011 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Pro-

gramu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007–2013. Bobovec 

nie je najvyšším vrchom Starej Bystrice. Vrch Bobovec, ktorý je súčasťou širšie-

ho masívu Nocľahy, má svoj názov odvodený od strukoviny bôb, ktorá bola v 

minulosti dosť rozšírenou potravinou. Rozhľadňa má výšku 16 metrov. 
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Výroky o súčasných závislostiach 

 

Gambling 

 Neprehraj celý svoj život! 

 Pokiaľ počas prvej polhodiny nedokážeš nájsť blbca pri stole, tým blbcom 

si ty! 

 Gambler nikdy neurobí rovnakú chybu dvakrát. Je pravidlom, že ju urobí 

aspoň trikrát a viac. 

 Viete, ako spoznáte, že sú kone múdrejšie ako ľudia? Nikdy totiž nebudete 

počuť o koňovi, ktorý zbankrotoval vďaka tomu, že stávkoval na ľudí. 

 Neznášam riskovanie, stávkovanie. Ale je jedna vec, na ktorú stavím vždy 

a to som ja! 

 Gambling nie je správna cesta ako získať z ničoho niečo. 

 

Alkohol 

 

 Alkohol sa môže stať najväčším nepriateľom človeka! 

 Žiadne zviera by neprišlo na také niečo ohavné, ako je opilstvo. 

 Alkohol provokuje túžbu, ale bráni jej naplneniu. 

 Nič nezavinilo toľko starostí, toľko chorôb a biedy ako požívanie alkoho-

lu. 

 Alkohol je dobrý sluha ale zlý pán. 

 Alkohol je pre ľudský mozog tým, čím je piesok v ložiskách stroja. Oboje 

znemožňuje pracovný výkon. 

 

Cigarety 

 

 Prosím, nefajči! Fajčením zomrieš skôr! 

 „Cigareta – páchnuca vňať z buriny, ktorá má na jednom konci oheň a na 

druhom  blázna.“—Abrahám Lincoln 

 Nenič svoj život fajčením! Aj jedna cigareta zabíja, pomaly, ale isto! 

 Buď silný a povedz cigarete NIE! 

 

Drogy 

 

 Nedaj drogám žiadnu šancu! 

 Drogy život okrádajú o pocity a radosť, ktoré sú jedinými dôvodmi žiť. 

 S naozajstným priateľom môžeš aj bez drog lietať. 

 Neberte drogy, lebo drogy si vezmú vás! 

 Nedaj drogám žiadnu šancu! 
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 Pravda o drogách 

Drogy, to sú také zákerné príšery. 

No veľakrát  im človek  uverí. 

Ale každá múdra bytosť vie, 

Že drogy sú trápenie. 

 

Škodíš sebe, blízkym tiež, 

Sám to veľmi dobre vieš. 

Raz ich skúsiš, neodoláš, 

Seba si už nespoznáš. 

 

Prvýkrát si ako v raji, 

Na konci si na pokraji. 

Keď nepomôže ti už nik, 

Ukradneš aj mamin náhrdelník. 

Eufória pominula. 

Smrť na ulici ťa oslovila. 

 

Je to smutné, však veru! 

Musí si nájsť dôveru v tých, 

Čo drogy neberú! 

 

Tu máš radu nad zlato 

Vykašli sa na drogy, 

Nestoja ti za to! 

 

Monika Krenželová, II.A 
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Turisticko-poznávací zájazd po Kysuciach  

 

 Ropný prameň v Korni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesná úvraťová želez-

nica vo Vychylovke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čierne—Trojmedzie 
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Ropný prameň v Korni 

     Prírodná pamiatka Korniansky ropný prameň predstavuje unikátny prirodzený 

povrchový žriedlo ľahkej ropy sprevádzané výronmi samozapaľujúceho sa metá-

nu a občasným bublaním. Vyhlásená za prírodnú pamiatku bola v roku 1984. 

 

Lesná úvraťová železnica 

     Je zachovanou a v súčasnosti jedinou fungujúcou historickou úvraťovou želez-

nicou v Európe a jedna z troch na svete. Kysucká železnica v údolí rieky Bystrice 

v minulosti slúžila na zvážanie dreva, vyťaženého z okolitých na drevo bohatých 

lesov. V čase jej postavenia v roku 1926 táto trať merala vyše 110 kilometrov. 

 

Trojmedzie 

     Je celoročne navštevované turistami a koná sa tu viacero pekných medzinárod-

ných stretnutí. Veľmi príťažlivé sú: stavanie mája, medzinárodný detský tábor, 

Goralský maratón, slávenie sv. omše za účasti biskupov troch štátov, turistické 

putovanie po troch štátoch a Silvester na Trojmedzí – vítanie Nového roka. 

 

  

Megoňky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoňky 

     Osada Megoňky, nachádzajúca sa v čadčianskej mestskej časti Milošová, sa 

pýši prírodnou raritou, akú len tak niekde neuvidíme. Touto raritou sú takmer 

dokonalo tvarované skalné gule rôznych veľkostí od 30 cm po viac ako 2 m. V 

minulosti sa tu nachádzali aj kúsky s priemerom okolo 3 m, ba dokonca i obria 5-

metrová guľa, po ktorej zostalo iba prázdne lôžko v skalnej stene bývalého kame-

ňolomu. Tak či onak, skalné gule v Megoňkách sú jednou z našich najzaujímavej-

ších prírodných pamiatok. Nálezisko kamenných gulí v Megoňkách je najväčším 

svojho druhu v Európe. 

27 

 

Pablo a jeho príbeh 

     Pablo vyrastal v priemerne žijúcej rodine, ktorá nemala ani veľa ani malo . 

Avšak Pablo chcel vždy viac, no nie úplne legálnou cestou. Ako bežal čas, Pablo 

spoznával viac ľudí, až jedného dňa narazil na partiu, ktorá mala spojenie 

s drogami. Zistil, že z toho môže mať aj nejaké peniaze.  

     Časom vplyv rástol a taktiež aj jeho konto. Avšak drogy nikdy nebral. Raz 

však predával akýsi prášok jednému dievčaťu, ktoré sa mu zapáčilo na prvý po-

hľad. Vedel, že s ňou chce byť viac a viac. Toto dievča ho sťahovalo na ešte hor-

šiu cestu, než na akej bol doteraz. Dievča raz „strelilo“ dávku, ktorú jej telo ne-

znieslo, a tak Pablo prišiel aj o ňu. Keďže bola jediný človek, ktorého Pablo mal, 

jej smrťou prišiel o všetko a stala sa z neho drogovo závislá troska. Keď došli 

peniaze, začal drogy znova predávať, no chytili ho policajti, pretože už nebol taký 

obozretný ako predtým. Vo väzení  kvôli „absťákom“ napadol väzňa a zavraždil 

ho v sprche. 

    Preto vás chcem upozorniť: nenechajte sa stiahnuť na cestu drog! 

Peter Malík, II.A 

Život s alkoholom 

 

Kladiem si otázku: 

Prečo môj život stratil zmysel? 

A predsa nenachádzam žiadnu odpoveď. 

Cítim sa tak sám 

Každý deň si predstavujem: 

Od zajtra s tým prestanem 

Bohužiaľ, je to len môj sen. 

Alkohol je môj život, môj tieň. 

Som už slabý prestať piť. 

Nemám už nikoho, pred kým to prestať skryť. 

Stratil som svoj život aj lásku. 

Všetko, čo som mal, som odovzdal alkoholu. 

Erika Jurišová, II.A 
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Drogy sú hnus 

 

Drogy sú ako zlý sen, 

Keď tvoj rozum zaslepia. 

Zahodil si priateľov a vlastnú rodinu len, 

Ostal ti život plný trápenia. 

 

Tápaš v bolestiach, 

Kríž si nesieš na pleciach. 

Láka ťa ten farebný svet, 

Keď rozumu niet. 

 

Padal si zas a zas, 

Každý deň aspoň raz. 

Privítala ťa droga, 

Už si zúrivý ako doga. 

 

Je to smutné keď 

Zasiahne ťa jedným razom do žily, 

Tu je rada nad zlato: 

Vykašli sa na drogy, 

Nestoja ti za to, 

Ničia ti len život! 

Dominika Belešová, Anna Mária Moravčíková, Aneta Paršová II.A 

Mariška ti život kráti 
 

Keď si dáš marišku, si ako v raji, 

No tvoj život je zrazu v háji. 

 

Po čase zistíš, že si závislá, 

Že sny zničila ti mariška. 

 

Medzi tebou a ňou prebieha vojna, 

Ona je  kráľovná boja. 

 

Ak sa nezačneš okamžite liečiť, 

Môžeš naozaj zle skončiť. 

 

Tak čo, 

Ešte siahneš po nej? 

Alebo je tvoj život v pohode bez nej? 

Každou dávkou skracuješ si život. 

Erika Jatiová II.A 
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Palárikova Raková 

 

     V stredu, 25. apríla, sa výber žiakov z našej školy zúčastnil v Dome kultúry 

v Čadci predstavenia v podaní divadla Commedia Poprad s názvom Don Quichot 

a Sancho Panza. Predstavenie bolo jedným zo súťažiacich v rámci 51. ročníka 

súťaže Palárikova Raková. Tá sa tento rok konala v termíne od 23. do 27. apríla. 

     Ak sa povie meno Don Quichot, automaticky každému napadne márny boj 

s veternými mlynmi. Popradské divadlo vo svojej inscenácii predstavilo Dona 

Quichota ako básnika a rytiera, ktorý bol odhodlaný napraviť všetko zlo v celom 

svete. Na začiatku svojej cesty spoznal svojho zbrojnoša Sanchu Panza. Ten s 

ním putoval celý zvyšok cesty. 

     Základom celého predstavenia bol humor, ktorý nás sprevádzal od samého 

začiatku až po úplný koniec. Počas celého predstavenia sa v publiku ľudia smiali 

a užívali si odohrávajúci sa príbeh. So záverom, ktorý zrejme mnohí absolútne 

nečakali , zjavne nebol každý spokojný, no plnosť humoru a krásnych myšlienok 

im naň dala rýchlo zabudnúť. Na záver celé publikum niekoľkokrát nadšene vy-

tlieskalo všetkých účinkujúcich a uznalo, že sa oplatilo prísť. 

 

Ľubomíra Sventeková III.A 
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Beseda v knižnici 

     8. 3. 2018 sa naša trieda IV.A spoločne so žiakmi z I.I vybrali do Kysuckej 

knižnice v Čadci. Stretli sme sa tam s významnými spisovateľmi, milovníkmi 

prírody a autorom knihy „Ochrana prírody na Kysuciach“ – Rudolfom Gerátom 

a s pánom Jaroslavom Veličkom, ktorý obohatil knihu o naozaj očarujúce foto-

grafie. Na začiatku besedy sme viedli príjemný rozhovor o prírodných krásach 

Kysúc, kde žiaci preukázali vedomosti o kysuckej prírode. Ďalej nám predstavili 

najvýznamnejší projekt, ktorý zrealizovali pomocou slovenského zväzu ochraná-

rov prírody a krajiny – Náučný chodník Javorníky. Dozvedeli sme sa, že zastávky 

na chodníku sú označené umeleckými dielami, ktoré vytvorili významní umelci. 

Chodník sa tiahne podjavorníckymi obcami na kysuckej a považskej strane, kde 

nájdeme mnoho informačných tabúľ a turistických atrakcií o prírodných hodno-

tách. Medzi ďalší projekt SZOPK patrí záchrana kostola v obci Riečnica, ktorý 

zanikol spolu s obcou Harvelka v dôsledku výstavy vodnej nádrže v Novej Bys-

trici. Na konci besedy nám pán Velička pripomenul, že si máme našu prírodu 

vážiť, spoznávať ju a udržiavať ju čistú. 

     Pri rozlúčke nás pán Rudolf Gerát odmenil piatimi knihami s venovaním, ktoré 

obohatia našu knižnicu. Celá beseda sa niesla v príjemnej atmosfére a veríme, že 

budeme mať možnosť zúčastniť sa viacerých podobných akcií. 

 

Terézia Grečmalová, Tatiana Hažíková IV.A 
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Ak máš svoj život rád 

 

Ak máš svoj život rád, 

Nemal by si drogy brať. 

Raz príde čas, keď nebude to ľahké, 

Ani nemysli na to, že skúsiš niečo také. 

Pre teba je to útek od reality, 

Ktorý už množstvu ľudí zničil životy. 

Raz skúsiš si drogu dať, 

A ver mi, budeš mať potrebu doživotne ju brať! 

Na začiatku bolo svetlo, 

Bral ju aj tvoj kamarát, 

Potom začalo to peklo, 

Drogy ťa stihli o všetko obrať. 

Každou dávkou skracuješ si život, 

On je aj tak krátky, 

Dňom i nocou lietaš hore, 

Aj tak raz spadneš dole. 

Všetko to ľutuješ, 

No je už neskoro, 

Sám si si vybral svoju cestu, 

A chcel by si,  

Aby sa toto všetko nikdy nastalo. 

 

Mária Baričáková, Gabriela Bednáriková II.A 

Čierna chvíľa 

 

Ďalšiu cigaretu zapaľuješ 

Nový nános na svoje pľúca namaľuješ. 

Už ti klepe prstami 

Ceruzku máš medzi perami. 

Hovoríš si, uvoľnenie to dáva ti 

Ale kúsok života kradne ti. 

Rúrku kámo v krku nechceš 

Radšej si chod kúpiť krémeš. 

Ani tvoja mama nie je rada  

Že má doma dieťa—smrada. 

Cigareta peniažky kradne  

Už ti „cancer“ na pľúcach rastie 

Ukradne ti všetko šťastie.  

 

Peter Malík II.A 
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Ako tú bolesť utíšiť... 

 

Hľadáš cestu, ako tú bolesť utíšiť, 

Ako ten krik stíšiť. 

 

Naskytá sa ti možnosť, 

Máš doporučené ju skúsiť. 

 

Prestane to bolieť, ustane ten krik, 

Ustane to všetko, ostane len návyk. 

 

Vtedy už je ti to jedno, 

Vieš, že znova padol si až na dno. 

 

A keď to omámenie opadá, 

Tá bolesť ťa zas popadá. 

 

A tak zúfalý berieš tú injekciu zas,  

Vedomý si, že to zďaleka nie je posledný raz. 

Nakoniec skončíš ako mnohí, 

Vediac, že pomôcť ste si mohli. 

 

Stačilo len vtedy odolať, 

Bolo by stačilo pevnú vôľu mať. 

 

Ľubomíra Sventeková , III.A 

 

Keď alkohol ovládne život 

 

Cítim sa ako v inom živote 

Nie v mojom. 

Všetko je také ťažké a pomalé. 

Cítim sa na smrť zúfalý, stratený. 

Kto mi pomôže v mojom trápení? 

Kto ma zachráni pred smrťou? 

Alkohol je mord! 

 

Erika Jurišová, III.A 
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Beseda o Pavlovi Dobšinskom 

 

     Dňa 23. 3. 2018 sme sa pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšin-

ského zišli v budove Kysuckej knižnici v Čadci. Okrem nás, žiakov I.A a I.H, nás 

sprevádzali aj deviataci zo ZŠ Milana Mravca v Rakovej. 

Na úvod nás privítala pani knihovníčka, ktorá nám povedala zopár povzbudivých 

viet a následne prenechala slovo historikovi pánovi Martinovi Turócymu. Pán 

Turócy nám priblížil život svetoznámeho spisovateľa - Pavla Dobšinského. 

     Jeho diela, ktoré zaznamenával počas svojho života, rodičia čítavali svojim 

deťom už od útleho veku. Niektorí z nás na jeho rozprávkach vyrastali, preto nám 

dosť poplietlo hlavu originálne znenie. Alebo nás vystrašilo? 

Originálne rozprávky boli o dosť brutálnejšie ako príbehy, ktoré pozná celý svet, 

preto ich prepisoval a menil do prijateľnejšej podoby určenej pre malé deti. 

     Vedeli ste napríklad, že v rozprávke Laktibrada to bolo úplne inak? 

Kúsok z originálneho príbehu: „Ona sa zľakla a skryla sa za pec do kúta. Tu Lak-

tibrada dvere vylámal a stal si naprostred chyže a zase tak kričal. Potom ju chytil 

a z kože ju vytriasol. Mäso z kostí poobhrýzal a kožu zavesil na dvere. Potom 

vzal hlavu a gamby z úst odrezal; že sa len tak zuby vyškierali. Vybil jednu šibu 

na obloku a tam zastrčil tú hlavu.“ 

     Pavol Dobšinský sa venoval úprave týchto rozprávok tri desaťročia. 

Na záver chcem dodať, že prednáška na mňa pôsobila veľmi pútavo a v jednej 

chvíli som si uvedomila, že Slovensko má byť na koho hrdé. 

Beáta Heglasíková, I.A 
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Výchovný koncert s názvom Život, láska a peniaze 

 

     Triedy I.A,II.A,III.A,IV.A,I.I2,III.H,I.C,III.D,III.C sa 27.03.2018 v rámci vyu-

čovania premiestnili do Domu kultúry v Čadci, aby si vypočuli piesne hudobnej 

skupiny Freevox. Obsahom piesní boli aktuálne problémy súčasnej spoločnosti  

rasizmus a extrémizmus, ktoré boli porovnávané s dôležitými životnými hodnota-

mi.  

     Koncert bol pre nás veľmi zaujímavý, pretože pred piesňou sme dostali otázku 

a po jej odznení sa nás pýtali na problém, ktorý bol v piesni spomenutý. Odme-

nou za správnu odpoveď bol nápoj v plechovke. Postupne sa na javisku vystrieda-

li asi 10 žiaci, ktorí vedeli správne odpovede a našli odvahu verejne vystúpiť pred 

spolužiakmi. V závere sme sa s hudobníkmi zhodli, že láska, priateľstvo, život sú 

najdôležitejšie hodnoty, ktoré si treba vážiť, rozvíjať ich a hlavne netriediť ľudí 

podľa rasy a národnosti.  

Erika Jatiová, II.A 
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     Projekt splnil očakávania. Žiaci aktívne spolupracovali. Aktivity na projekte 

mali na starosti žiaci z tried I.A, I.H, 3.H.  

     Súčasťou projektu bola aj literárna súťaž „Moja skúsenosť s drogou“. V rámci 

súťaže 1. miesto získala Ľubka Sventeková z III.A triedy. Na stránkach časopisu 

prezentujeme aj ďalšie básne, ktoré vytvorili žiaci z II.A triedy. 

 

 Ing. Zuzana Švejdová, koordinátorka všeobecnej prevencie 
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Projekt „Chceme reálne šťastie, nie drogové omámenie“  

 

     Tento projekt je z Grantového programu odboru školstva a športu Žilinského 

samosprávneho kraja. Oblasť podpory má názov „Škola bez tabaku, alkoholu a 

drog“. 

     Hlavným cieľom projektu je pozitívne pôsobiť na zmenu ľahostajného postoja 

k problémom súvisiacim s užívaním drog a zvýšiť záujem o prijatie potrebných 

zásad zdravého životného štýlu. 

     25.5.2018 sa konal školský deň tohto projektu, ktorý bol finálnou aktivitou a 

mnohí žiaci našej školy sa ho zúčastnili. Najskôr však na učebniach ako 

„hniezdach“ si pripravili aktivity. Každá učebňa predstavovala nejakú závislosť.  

     „Hniezdo“ na učebni č. 30—Fajčenie.  

Žiaci najskôr absolvovali test na zisťovanie závislosti, nasledoval tréning odmie-

tania fajčenia cez pracovné listy „Povedz nie na novú značku cigariet“. Prostred-

níctvom reklamy jedna skupina mala presvedčiť mladých ľudí, aby fajčili a druhá 

skupina cez zdravotné organizácie, aby nefajčili. Nasledovali mýty o cigaretách, 

ktoré boli vysvetlené. V ďalšej aktivite žiaci čítali literárne diela svojich spolužia-

kov zamerané na zlozvyky, lúštili krížovky a pozreli si plagáty s protidrogovou 

tematikou, ktoré taktiež vytvorili žiaci našej školy.  

     Učebňa č. 29—Alkohol.  

Najskôr si žiaci pozreli prezentáciu o negatívom vplyve alkoholu na rodinný ži-

vot. Potom sa rozdelili do 4 skupín a diskutovali o výhodách a nevýhodách alko-

holu, riešili modelové situácie a dilemy, hľadali pravdu vo faktoch, mýtoch a vý-

rokoch a debatovali o dôležitých otázkach, ktoré sa týkali alkoholu. Všetky akti-

vity viedli žiaci I.A triedy, a tak si vyskúšali peer mentoring.  

     Učebňa č. 17—Drogy 

Aktivity začínali prezentáciou o drogách. Nasledovali mýty o drogách a hľadanie 

pravdy v realite. 

Žiaci debatovali o drogách, aj mnohé slávne celebrity podľahli drogám. Najdôle-

žitejšia však bola myšlienka– podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí prepadli závis-

losti.  

     Učebňa č. 27—Gamblerstvo 

Aktivity opäť začínali prezentáciou, v ktorej boli ukázané príznaky gamblerstva, 

dôsledky na život jednotlivca a rodiny. Nasledovali krátke príbehy hráčov, ktorí 

podľahli gamblerstvu. Žiaci diskutovali o tom, ako pomôcť týmto ľuďom. Nie-

ktorí vyplnili dotazník na zistenie patologickej závislosti. Potom hrali hazardné 

hry—cieľom bolo zistiť, ako rýchlo človek „spadne“ do závislosti, hlavne ak ide 

o hry, kde motiváciou sú peniaze.  

     Učebňa č. 26—Zdravá výživa 

Žiaci si pripravili prezentáciu receptov zdravej výživy. Sami vytvorili zeleninové 

a ovocné šaláty, nátierky, miešané nápoje a smoothie z ovocia a zeleniny. Ochut-

návka dopadla na výbornú.  
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Rozhovor so študijnou referentkou Mgr. Adreou Zuzčákovou 

 

Povedzte nám niečo zo svojho súkromia. 

 

Študovala som na Obchodnej akadémii v Čadci na potom som pokračovala na 

Fakulte manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Bývam v Krásne 

nad Kysucou. Som vydatá. Mám dve deti – chlapčeka a dievčatko. 

 

V čom spočíva Vaša práca v škole. 

 

V škole pracujem už 14. rok.  Ako študijná referentka mám na starosti evidenciu 

žiakov, klasifikáciu, elektronickú žiacku knižku, štipendiá. Vyhotovujem vysved-

čenia, rozhodnutia, potvrdenia pre žiakov. Vystavujem duplikáty a ďalšie doklady 

súvisiace so žiakmi školy. 

 

Napĺňa Vás práca, ktorú robíte ? 

 

Áno, napĺňa ma práca, ktorú robím a do práce chodím s nadšením. 

 

Čo by ste na základe vlastných skúsenosti odkázali žiakom ? 

 

Aby dosahovali čo najlepšie študijné výsledky, čo využijú pri pokračovaní na 

vysokej škole alebo pri hľadaní práce po ukončení štúdia. 

 

redakčná rada 
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Kanárske ostrovy očami žiačok z II.A triedy 

     Prvého marca po polnoci sme vyrazili na trojtýždňové dobrodružstvo na Ka-

nárske ostrovy. Cestovali sme autobusom na letisko do Krakova a odtiaľ lietad-

lom priamo na Tenerife. Po príchode sme sa rozdelili na tri skupiny – traja chlap-

ci išli s pani profesorkou Bohačíkovou do hotela Oceáno Spa v meste Punta de 

Hidalgo, šesť dievčat s pani profesorkou Sloviakovou do hotela Best Hotel Semi-

ramis v Puerto de la Cruz a my s ďalšími štyrmi našimi spolužiačkami a pani ria-

diteľkou do hotela Globales Tamaimo Tropical v Puerto de Santiago. Náš hotel 

bol od letiska najbližšie, tak sme ako prvé videli náš nový domov. 

     Po príchode do hotela nás privítala manažérka hotela, na recepcii nám dali 

kľúče od apartmánu. Zoznámili sme sa s hotelom, aj keď prvé dni boli ťažké, 

pretože hotel bol dosť veľký a zorientovať sa bol trošku problém. Hneď nám dali 

pracovné oblečenie a na druhý deň – „hor sa do práce“. Prvý deň bol naozaj ťaž-

ký. Nevedeli sme, čo a ako, kde a s kým máme pracovať, ale milí zamestnanci 

nám od začiatku všetko vysvetľovali, a keď sme niečo nevedeli, hneď nám ochot-

ne pomohli. Boli sme prekvapené, že sa k nám tak milo a priateľsky správajú. 

     Tri dievčatá pracovali v kuchyni. Práca v kuchyni bola veľmi zaujímavá. Roz-

delili nás do viacerých úsekov. Pracovali sme v kuchyni, show cooking, bufete, 

BBQ. Náš hotel mal aj jeden bonus. Malú taliansku reštauráciu s názvom 

Morrocollo. Ľudia v kuchyni boli veľmi milí, priateľskí, vtipní. Ak sme niečo 

„pobabrali“, všetko brali s pokojom. Pomohli nám. Zdokonalili sme si techniku 

krájania. Kuchári nám ukázali, ako sa pripravujú dezerty, hlavné jedlá, šaláty 

alebo ich tradičné jedlá, napr. paella.  

     Tri ďalšie dievčatá pracovali ako čašníčky v reštaurácii a sem-tam aj v bare. 

Kolegovia boli veľmi ústretoví, pracovalo sa nám s nimi výborne a od prvého dňa 

sme v niektorých z nich našli kamarátov. Bolo dobre vedieť, že sa na nich hocike-

dy a s hocičím môžeme obrátiť. Nečakali sme, že si ich od prvého dňa obľúbime. 

Hostia boli taktiež milí. Niektorí boli z Poľska, z Francúzska, s nimi bol najväčší 

problém v komunikácii, pretože sme nevedeli po francúzsky, no základné slovíč-

ka sme od nich pochytili. Prichádzalo tam veľa ľudí zo severských krajín a taktiež 

zo Španielska. Aj rukami-nohami sme sa so všetkými vedeli dorozumieť. Veľmi 

nás tešilo, že sa na nás vždy usmievali a neboli nepríjemní, aj keď videli, že na 

začiatku nám nešlo všetko na 100%, snažili sme sa čo najlepšie a najrýchlejšie 

všetko urobiť, aby boli spokojní hostia aj šéfovia.  

     Voľné dni sme využili na výlety a relax na pláži. Boli sme v meste Puerto de 

la Cruz na nákupy a na pláži. Navštívili sme sopku el Teide, dedinku Masca a boli 

sme aj na menšiu ochutnávku vín. Keď sme mali voľno pomedzi prácu, išli sme 

na pláž v našom mestečku alebo sme sa len tak prechádzali a fotili všetko, čo sa 

dalo. 

     A čo chalani? Spolužiak Martin Jaššo nám povedal: „Bol som v hoteli Oceáno 

Spa v meste Punta de Hidalgo, hotel je 4*. Je zameraný na detox a wellnes, mal 2 

reštaurácie.  
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     Bol som čašník, ktorý nastieral a debarasoval stoly, robil som proste všetko, 

o čo ma požiadali – barmana, nosil som jedlá, koreniny a robil objednávky na 

dezerty. Zdokonalil som sa v nemeckom jazyku, väčšia časť našich hostí bola 

z nemecky hovoriacich krajín. Spolu so mnou tam boli aj dvaja moji spolužiaci, 

jeden taktiež čašník, druhý pracoval v kuchyni. Tieto tri týždne sme si spolu po-

riadne užili.   

     Spoznali sme skvelých ľudí, ktorí ostanú v našich srdciach. Boli milí, priateľ-

skí, vždy ochotní pomôcť a okrem toho im nikdy nechýbal úsmev na tvári. Aj po 

príchode na Slovensko sme s niektorými ostali naďalej v kontakte. 

     Táto mobilita bola zameraná na poznatky ohľadom španielskej gastronómie. 

Zdokonalili sme sa v anglickom a nemeckom jazyku, pochytili základy španielči-

ny. Utvrdili sme si poznatky z hodín techniky obsluhy a technológie prípravy 

pokrmov. Zažili sme krásne momenty na úžasnom mieste zvanom Tenerife. 

                                                                       

                                                                              Erika Jatiová, Erika Jurišová II.A 

 

  


