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Prevencia je viac ako represia
Represia je už to konečné, na temnej ceste, ktorou sa hocijaký
človek môže vybrať. V tej chvíli neuvažuje o rodine, o priateľoch, alebo ako sa z problémov dostať. Myslí iba na svoju návykovú látku, pre ktorú urobí všetko. Kradne, klame a je mu ľahostajné všetko ostatné.
Smutne sa to počúva, ale ak si uvedomíme, koľko mladých ľudí sa sami nedokážu
dostať z vlastnej pavučiny závislostí. Na začiatku je každý človek ako motýľ. Ak
však uviazne v pavučine strachu, nenávisti a chtivosti na vlastnú závislosť, je iba
otázkou času, kedy príde zlostný pavúk, ktorý znamená smrť, pre predtým krásneho
motýľa a ukončí jeho bytie. Veď koľko krásnych zážitkov mohol zažiť taký ľudský
motýľ, koľko radosti, slobodného letu ho čakalo na tomto svete. Toho všetkého sa
vzdal pre hlúpu pavučinu, z ktorej sa nedokáže dostať sám. Podajme mu pomocnú
ruku, vysloboďme ho z toho väzenia utrpenia. Najlepšou zbraňou je prevencia. Je
potrebné mladým ľuďom ukázať, že majú aj inú možnosť, inú cestu. Musíme urobiť
pre to všetko a prevencia je na to liek. Prevencia nás môže spojiť, ukazuje nám, že si
môžeme radšej vybrať loptu, knihu, hudbu a iné kladným smerom dušu rozvíjajúce
aktivity.
Vážne sa nad týmto problémom zamyslíme, lepšie si začnime všímať ľudí okolo
seba a snažme sa udržať kolektív ľudí, v ktorom droga nemá miesto. Zvoľme si prevenciu a vykročme správnou nohou do života.
Milan Poništ 2.0
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Tí žiaci, ktorí nemali záujem sa lyžovať, zúčastnili sa
turistického výcviku pod názvom Pohyb a pobyt
v prírode, ktorý sa konal v lyžiarskom stredisku Veľká
Rača, stredisko SNOW PARADIS Oščadnica ale aj
v okolí školy. Počas dní žiaci absolvovali túry na Veľkej Rači, prešli až na poľskú stranu, pozreli si
z rozhľadne peknú panorámu krajiny a vyskúšali bobovú dráhu. Pri turistickom výcviku si nacvičovali
a upevňovali vedomostí z lekárskej prvej pomoci, uplatňovali ekologické zásady pri pobyte v prírode, orientácia
v teréne a ďalšie topografické vedomosti.
V piatok vedenie školy zorganizovalo posedenie pre
všetkých účastníkov lyžiarskeho a turistického výcviku
v chate U medveďa Veľká Rača Oščadnica, kde sa rozdávala chutná domáca klobása a horúci čaj. Poďakovanie patrí aj Lyžiarskemu stredisku Veľká Rača, ktorý
nám vyšiel maximálne v ústrety a vytvoril nám podmienky na priebeh lyžiarskeho výcviku. Na záver sa chceme
poďakovať všetkým inštruktorom za dobre odvedenú
prácu a žiakom za disciplínu, vďaka ktorej sme predišli
nepríjemným zraneniam a udalostiam. Naša vďaka patrí
ako aj celému kolektívu vlekárov, vodičovi autobusu,
ktorí pre našich žiakov pripravili príjemný pobyt. Čo je
však najdôležitejšie, všetci sa vrátili zdraví a mohli opäť
zasadnúť do prváckych školských lavíc.
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DEŇ ZEME
V rámci Dňa Zeme si žiaci vzorne upravili školský pozemok a miniihrisko s umelým trávnikom. Škola sa stará
aj o úpravu areálu pred samotnou budovou. Taktiež sa
podieľa aj na čistení mesta. Tohto roku sme vyčistili pravé rameno rieky Bystrice od sútoku Kysuce a Bystrice až
po most. Zbierali sa odpadky, ktoré sa separovali do
vriec a odvážali na skládku. Najviac sa nazbieralo
plastov v podobe plastových fliaš a iných druhov. Ďalej
sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny odpad
z domácností, ktorý sa triedil podľa druhu.
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Jazero je ľadovcového pôvodu.KPopradské pleso svojou
rozlohou je štvrté najväčšie jazero na Slovensku. Pri
ňom sa nachádza jedinečná kultúrna pamiatka - symbolický cintorín s kaplnkou a vyrezávanými drevenými
krížmi v ľudovom štýle, vystavený ako spomienka na
obete hôr. Výprava išla na Popradské pleso zimným turistickým chodníkom, pretože letné boli zatvorené pre
lavínové nebezpečenstvo. Výletníci mali so sebou aj ďalekohľad, ktorým pozorovali nádhernú panorámu Mengusovskej doliny ale aj karpatských predátorov,
z ktorých najznámejším symbolom Tatier je Kamzík vrchovský tatranský. Oboznámili ich aj so všetkými možnými nástrahami, ktoré na človeka číhajú v horách. Zavítali aj do chaty na brehu Popradského plesa, kde dostali symbolický dôkaz návštevy tohto miesta, pečiatku
a vypili si teplý tatranský čaj, zložený zo siedmich ingrediencií.
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Žiaci si na túto akciu priniesli rukavice, vedrá a s veľkou chuťou sa vrhli na záchranu Skokana hnedého. Tieto akcie začínali vždy v slnečný deň, od jedenástej hodiny predpoludním do pätnástej hodiny odpoludnia. Žiaci
chytali Skokanov a následne ich dali do vedier, ktoré
keď sa naplnili žabami, ich prenášali cez dve cesty
a vkladali ich do močiara. Počas dňa s pekným počasím
nachytali okolo päťsto žiab. Naša škola spolupracuje
s CHKO.
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Poslednou akciou bolo triedne a školské kolo v prednese poézie
a prózy, ktoré zrealizovali učitelia slovenského jazyka
a literatúry. Do okresného kola postúpili dvaja žiaci: Júlia Koleňová z 1. O a Lukáš Chrobák zo 4. B triedy. Zúčastnili sa aj
okresného kola poézie a prózy a boli úspešní. Tretie miesto obsadil recitáciou balady Zverbovaný od Janka Kráľa náš štvrták Lukáš Chrobák.

Cieľom podujatí bolo pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha
svoje opodstatnenie a význam. Naším mottom mesiaca marec
bol citát od známeho pedagóga Jana Amosa Komenského, ktorý
povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
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Aj naša škola
sa zapojila do
tohto projektu.
Pomohla získať

finančné

prostriedky
jednodňovej
zbierke peňazí, ktoré potom generálna
rada Ligy proti

rakovine

rozdelí na prístrojové vybavenia, lekárske služby, klinické a výskumné projekty. Prostredníctvom
školského rozhlasu bol zrealizovaný program zameraný na prevenciu
proti rakovine. Tieto odporúčania mali za cieľ viesť mladých ľudí
k zlepšeniu celkového zdravotného stavu. Každý jedinec má slobodnú
vôľu zmeniť svoj životný štýl, čím si môže znížiť riziko vzniku rakoviny. Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.
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Zadanie hlavolamu:
Do obrazca vložte všetky písmená (9) zo slova SLOVENSKO tak, aby
sa nachádzali v každom riadku, stĺpci i vo vyznačenom štvorci. Zároveň
platí, že v jednom z riadkov alebo stĺpcov je celý nápis v gramatickom
poradí. Navyše dvojice písmen v názve (S a O) sa nemôžu nachádzať
hneď vedľa seba (šikmo áno).
Pozn: S nemôže byť vedľa S, O vedľa O.
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Tretiaci mali úsek od školy po autobusovú zastávku pod mostom a okolie. Prváci
mali úsek od zberne surovín až po mestskú kotolňu. Zbierali sa odpadky, ktoré sa
separovali do vriec a odvážali na skládku. Najviac sa nazbieralo plastov v podobe
plastových fliaš a iných druhov. Ďalej sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny
odpad z domácností, ktorý sa triedil podľa druhu. Vďaka značnej aktivite mnohých

žiakov našej školy, vedeniu ako aj učiteľom v environmentálnej oblasti možno povedať, že je na veľmi dobrej úrovni. Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň
Zeme a snažili sme sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému
bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšiemu
mestu. Naša škola patrí medzi európske školy, ktorej záleží na životnom
i pracovnom prostredí. Škola sa už štvrtý rok pýši hodnosťou Zelená škola. Tento
projekt si vyžaduje tesnú spoluprácu pedagógov so žiakmi. Jeho cieľom je vybudovať
v nich úctu k prírode a jej ochranu, šetrenie fosílnych palív, naučiť ich využívať obnoviteľné zdroje energií a tým šetriť finančné prostriedky v škole i domácnostiach.
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Anastázia, ktorý predmet máš najradšej?
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 nezobudili nikoho vo vedľajších učebniach.
Príde podnapitý študent na skúšku z chémie. Vytiahne si otázku: Rozdelenie sacharidov. 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".
Viete, prečo chcú mať učitelia na hodine ticho?
Aby počuli, kedy zazvoní na koniec hodiny.
Rozprávajú sa v škole dvaja spolužiaci:
- Čo si dostal na Vianoce?
- Epileptický záchvat.
- Jožko, čo tam gumuješ?
- Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil.
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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.
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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 predmetu a poznačí do klasifikačného hárku k tvojmu
menu písmenko Ž.
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TY A TVOJE CITY
1.Ak ti niekto podaruje vec, ktorú s
i už dlhšie zháňal/a, ako zareaguješ?
A/ Tešíš sa a sľúbiš, že ju naplno využiješ.
B/ Skáčeš od radosti, aby bola tvoja radosť zrejmá.
C/ Iba sa pousmeješ, aby si nevyzerl/a ako decko.
2.Ktorá z týchto vlastností ti najviac sadne?
A/ Otvorenosť v pravej chvíli.
B/ Niekedy viac než zdravá drzosť.
C/ Plachosť.
3.Tvoja láska odchádza na brigádu na dlho do zahraničia. Ako bude vyzerať vaša
rozlúčka?
A/ Tuhé objatie a asi potečú aj slzičky.
B/ Vyplačeš sa mu/jej na ramene, lebo pocit bezmocnosti nedokážeš zniesť.
C/ Pošlete si bozk pre šťastie, veď o pár mesiacov ste zase spolu.
4.Mladí ľudia si občas vylejú dušu na papier. Robíš to aj ty?
A/ Áno, niekedy to pomáha.
B/ Ani nie, radšej sa zdôverím priateľke.
C/ Nie, asi by som sa bál/a, že to niekto objaví.
5.Ak máš niekoho už dlhšie rád/rada, dokážeš mu to povedať rovno do očí?
A/ Asi nie, ale využijem na to iné prejavy.
B/ Samozrejme, láska nebolí.
C/ Určite nie, nemám na to odvahu, skryjem sa za SMS.
6.Dokážeš sa zastať, keď ubližujú slabšiemu?
A/ Okamžite, veď tí slabší majú často krajšiu dušu ako esá triedy.
B/ Nechcem sa radšej do ničoho miešať.
C/ Nie, lebo niekedy mám pocit, že medzi nich patrím aj ja.
Vyhodnotenie:
NAJVIAC ODPOVEDÍ "A": Si úprimný človek, ktorý skôr koná ako myslí, to je
občas dobré a občas nie. Nehanbíš sa za svoje city a nebojíš sa povedať si svoje v pravej chvíli. Len tak ďalej!
NAJVIAC ODPOVEDÍ "B": Patríš k otvoreným ľuďom a komukoľvek sa posťažuješ, hoci to môže iných aj nudiť. Ak však ide o problémy ostatných, zaujímaš skôr
ľahostajnosť.
NAJVIAC ODPOVEDÍ "C": Tvoja utiahnutá duša sa bojí otvoriť sa svetu zo strachu, že sa ti budú druhí vysmievať. Samota však nie je dobrý spoločník a úprimnosť
ti môže otvoriť cestu k novému priateľstvu.
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DEŇ ZEME V DREVÁRSKEJ ŠKOLE
Naša škola si už tradične 22. apríla pripomína Deň Zeme. Pamätáme aj preto, aby
sme si raz do roka spomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Naša škola sa už zapojila do mnohých projektov.
Zelená škola a Klimatická Aliancia sú toho príkladom a samozrejme sa zameriavame
na vzťah k životnému prostrediu, šetreniu energie, vody, úpravy areálu školy a jeho
okolia. V rámci
Dňa Zeme si žiaci
pod vedením Ing.
Oľgy Časnochovej
a RNDr. Jaroslava Knapca vzorne
upravili školský
pozemok
a miniihrisko
s umelým trávnikom. Škola sa stará aj o úpravu
areálu pred samotnou budovou. Taktiež sa podieľa aj
na čistení mesta.
Tohto roku sme
vyčistili pravé rameno rieky Bystrice od sútoku Kysuce a Bystrice až po
most. Naši žiaci
zo študijného odboru technológia
ochrany a tvorby
životného prostredia plnili igelitové
vrecia komunálnym odpadom, ktoré hneď odvážalo nákladné auto zabezpečené mestom.
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Sudoku
Vyriešite, aj keď sa nekamarátite s matematikou.
Prajeme príjemnú zábavu!
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Narcis, jarný kvet, sa stal symbolom života
a nádeje
Naša škola sa zapojila do programu Ligy proti rakovine, ktorá organizuje už 14. ročník Dňa narcisov. Pomohli získať financie jednodňovej
zbierke peňazí zrealizovanej 16. apríla 2010. 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 dostáva pozornosť od významných
osobností, spoločností, inštitúcií a škôl.
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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 sprievodnými podujatiami, ktoré pripravili naši pedagógovia. Pre
prvákov a druhákov zrealizovali olympiádu zo slovenského,
anglického a nemeckého jazyka. Do súťaže sa zapojilo osemdesiat žiakov a najlepší traja z jednotlivých jazykov boli ocenení.
Druhým podujatím bola exkurzia do Kysuckej knižnice
v Čadci. Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s jej jednotlivými službami, knižničným fondom, modernými informačnými
technológiami a počítačmi . Ďalšou sprievodnou akciou bola beseda s prvákmi o prečítanej knihe. Tentokrát si vybrali dielo od
známej autorky Boženy Slančíkovej - Timravy poviedku Ťapákovci. Žiaci živo diskutovali o autorovi, hlavnej myšlienke, téme, hlavných a vedľajších postavách. Učiteľka sa snažila spríjemniť a spestriť besedu najkrajšími myšlienkami a básnickými
umeleckými prostriedkami. Venovali sa aj rozboru a analýze
textu.
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Záchrana Skokana hnedého
Žiaci zo študijného odboru technológia ochrany
a tvorby životného prostredia začali koncom marca zachraňovať Skokanov hnedých na úseku cesty prvej triedy
Oščadnica – Horelica. Táto záchranná akcia trvá už
šesť rokov. Naši žiaci robili zábrany z dreva a fólie jedného brehu rieky Kysuce od Oščadnice až po Horelicu na
úseku cesty prvej triedy kvôli záchrane Skokana hnedého.
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Naše veľhory Tatry
Turistický krúžok na našej škole organizoval počas jarných prázdnin zájazd do Tatier. Výlet bol hlavne zameraný pre žiakov odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Za svoj cieľ si vybrali Popradské
pleso v Tatrách, v Mengusovskej doline, ktoré má rozlohu 6, 88 ha, hĺbku 17 m a nachádza sa v nadmorskej
výške 1494,3 m n m.
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Sviatok svätého Valentína

Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli rôznymi
aktivitami. Vo vestibule školy sme zrealizovali valentínsku výzdobu, ktorá sa niesla v obľúbenej červenej farbe. Nechýbala ani fialová, ktorá je tiež
valentínskou farbou. Do súťaže o najkrajší valentínsky pozdrav sa zapojili všetky triedy. Vyhodnotili a odmenili sme najoriginálnejšie návrhy, ktoré
boli sladko
odmenené.
Z týchto najkrajších pozdravov sme
urobili nástenku, ktorú
mohli obdivovať
všetci
žiaci
a učitelia.
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Lyžiarsky výcvik
Naši žiaci sa odhodlane zúčastnili lyžiarskeho výcviku
v lyžiarskom stredisku Veľká Rača, stredisko SNOW
PARADIS Oščadnica, ktorý sa konal prvý a druhý februárový týždeň. Žiaci mali lyžiarsky výcvik zadarmo,
pretože škola ušetrila na prevádzkových nákladoch vo
vykurovaní v dielňach. Hlavným cieľom kurzu bolo naučiť každého začiatočníka základným pohybom na lyžiach, bežkách a pokročilejších zdokonaliť v tom, čo už
vedeli. Prvý turnus sa konal od 1. do 5. februára
a zúčastnili sa ho žiaci z 1.A, 1.B a 1.C triedy. Od 8. do
12. februára sa konal druhý turnus pre triedy 1.O a 1.D.
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Beseda so spisovateľom Dušanom Mikolajom
V januári k nám zavítal kysucký rodák a spisovateľ Dušan
Mikolaj. Besedovali sme s ním o jeho knihách ale aj o rôznych
zážitkoch, ktoré prežil ako žiak, študent a vysokoškolák. Prezradil nám, čo chystá publikovať v najbližšom čase. Žiakov zaujal svojimi humornými historkami a veselými príbehmi. Zmienil sa aj o iných významných kysuckých osobnostiach. Študentom priblížil súčasné zamestnania, svoju literárnu činnosť ale
aj súkromný život. Bližšie predstavil svoje najnovšie knihy, v
ktorých verí v osvedčené hodnoty, dokonca je presvedčený o sile
slova, literatúry, príbehu. Veríme, že sa o rok opäť stretneme.
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Čaute, všetci!
Druhýkrát v tomto roku, ale už piatykrát v histórii školy sa Vám prihovárame 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.
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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Janka Drahňáková 1.O,
Lenka Huláková 1.O,
Silvia Chovancová 2.O,
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Andrejka Pitlová 1.O,
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