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Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí žiaci 

Sme deviataci! Tak dlho sme čakali na tento okamih a naivne si mysleli, že to bude niečo 

nádherné. Konečne odídeme! No práve sme zistili, že sme smutní. Lúčime sa so školou, ktorá 

nám deväť rokov akoby bola druhým domovom. Poslednýkrát tu pred Vami stojíme plný 

ideálov a plánov do budúcnosti. Ste tu s nami a boli ste tu s nami od prvej triedy. Ešte si 

pamätáme ako sme vkročili prvýkrát do tejto školy ohúrení jej veľkosťou, množstvom detí a 

chaosu. No Vy ste nás viedli ročníkmi a pomáhali ste nám získavať nové vedomosti. Od 

krivoľakých čiarok až po roztrasené písmená abecedy. Po písmenách prišli nové slová a po 

nich vety, ktorými sa dnes snažíme vyjadriť našu veľkú vďaku za Vašu námahu. Stáli ste nad 

nami, povzbudzovali nás, keď nám niečo nevychádzalo. Ťažkými krokmi kráčali sme vpred. 

Napokon sme sa dostali na druhý stupeň. Prišli namáhavejšie predmety a s nimi aj noví 

učitelia. Úlohy sa zdali ťažšie, ale nakoniec sme ich zvládli s úsmevom. Keď sme ich niekedy 

nestíhali písať doma stali sa z nich prestávkové úlohy. Ďakujeme učiteľom a rodičom, lebo 

nás spoločne dokázali naučiť pre život dôležité veci a vydržali to s nami. Ďakujeme, že ste 

mali toľko trpezlivosti, ktorú sme nikdy nezabudli trošku ponapínať. A tiež nemožno zabúdať 

na spoločné výlety. Vymýšľali sme hlúposti bez hlavy a päty. Hlavne, že sa nám páčili. 

Celých deväť rokov sme nenechali  učiteľov vydýchnuť. Ten čas ubehol tak rýchlo. Keby sa 

dal aspoň na chvíľku zastaviť. Ale všetko pekné raz skončí. A tak nám na záver neostáva nič 

iné ako Vám milí učitelia poďakovať, za všetko, čo ste nás naučili. Za to všetko, čo už vieme 

s láskou Vám dnes Ďakujeme . Vaši deviataci 

 

 

 

 

Z tvo rby našich 



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

Milá škola 

Naša škola, 

veľmi milá. 

Sú v nej,  

milí učitelia. 

Urobila s nami 

veľké čary. 

Čo nám teraz všetci dali ? 
 

 

Zoraď písmena pred príkladom od najväčšieho výsledku a dozvieš sa odpoveď: 

 

I 1+1= 

Ť 40+20= 

D 300+500= 

M 400+75= 

S 90+50= 

O 400+200= 

O 300+100= 

E 3+905= 

V 400+925=                                                                      

         

         

                                                                           

     

     

I 3+9= 

A 14+5= 

E 16+30=                               

V 90+15= 

Ľ 40+0=                                                                                       

                                                    Kristína Daňová, Vanessa Riplová, Laura Ceterová- 3.trieda  
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Vanessa Sučíková,Timea Pučeková, Bibiana Tabačková- 3.trieda 



 
 

O ŠKOLE 

V malom rohu                                                                                                                                                                              

pri lese, veľká škola volá nás.                                                                                                                                                                                

Deti do nej chodia tiež,                                                                                                                                                                                 

učia sa tam len tak tak.                                                                                                                                                                               

Múdre pani učiteľky,                                                                                                                                                                             

učia deti celý rok  ,                                                                                                                                                                                        

učia ich tam o prírode, o vode a o stromoch.   

                                                                                                                                                                                                              

Zuzana Giablová                                                                                                                                                                

Dominika Duchoňová                                                                                                                                              

Lívia Lúčanová- 3. trieda 

 

 

Milá školička! 

Si naša druhá mamička. 

Učíme sa v Tebe 3 roky, 

až vieme 3 slovné druhy. 

Už sa blížia prázdniny, 

Ju hu hú na vysvedčku samé koniny. 

V lete samé opekačky, 

na opekačkách špekáčiky. 

Výlety sa tiež končia, 

našej milej škole 

dovidenia. 

     Mária Piovarčiová , Lukáš Bačinský 

 

Sánkovačka 2017  
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1.Jazdí sa na ňom 

2.Šije sa s tým 

3.Je to Slnečná....... 

4.Nie oco ale.. 

5.Je to najväčší svetadiel 

6.Je to ovocie na B 

7.Jazdí to v Bratislave 

8.Je deň a.....? 

9.Babka a...... ? 

10.Jazdí sa na tom 

11.Je to zviera a lezie po stromoch 

 

Mária Piovarčiová, Nikolka Černinová,Lukáš Bačinský -3.trieda 



 
 

Naša trieda  

Naša trieda, super trieda, 

nikdy veru nie je nuda. 

Kolektív sme veru dobrý, 

o čom svedčia naše zhody. 

 

Triedna pani učiteľka, 

usilovná ako včielka. 

Úsmev na jej milej tvári, 

srdiečko sa nám rozžiari. 

 

S tým, čo všetci máme v hlave, 

chystáme sa dobyť k sláve. 

Radi by sme avšak boli, 

keby známky porušili. 

 

Sú to však len naše sny, 

ktoré nikto nesplní. 

Preto radšej športujeme, 

kilá pritom zhadzujeme.  

 

Matúš Daniš-  4.trieda 

 

 

 

Ach tá naša trieda... 

Ach tá naša trieda, 

 nechýba jej krieda. 

Všetci sme  najlepší, 

nie sme žiadna bieda! 

Štvrtá trieda skvelá je, 

dobrá triedna šéfuje. 

Veľmi radi športujeme, 

kilá pri tom zhadzujeme. 

Čo sa týka žiakov, 

to je vec prostá. 

My sme trieda mudrcov,                        

a vôbec nie sprostá. 

Ako tých sokolov, 

je nás presne dvanásť.                                      

Šesť báb, šesť chalanov, 

a všetko je o nás. 

Na tom prvom stupni, 

posledný rok dáme. 

Našu triednu Zuzku, 

veľmi radi máme. 

Škola prírody nech je len 

častejšie, Niko praje triede všetko 

najlepšie. 

Nikolaj Vereš- 4.trieda 

 



 
 

Škola v prírode 

Volám sa Mário Fišer a mám desať rokov. Chodím do štvrtej triedy. Mám jedenásť spolužiakov- päť 

chlapcov a šesť dievčat. Máme najlepšiu pani učiteľku z celej školy. Volá sa Zuzka Majerníková. 

V tomto školskom roku sme boli na plaveckom výcviku a tiež v škole v prírode v Kunerade. Celá 

trieda sme sa veľmi tešili. Boli tam s nami aj tretiaci. Cestovali sme tam autobusom. Na izbe číslo 

dvadsaťdva som bol ubytovaný s Matúšom Danišom a Matúšom Hreusom. Robili sme tam rôzne 

aktivity- futbal,volejbal.. V jeden deň sme boli na exkurzii v múzeu. Veľmi nás to zaujímalo, a preto 

sme si urobili aj pár fotografií. Každý večer sme mali pripravený program. Večer nám spestrila 

diskotéka, na ktorú som priniesol diskoguľu. Raňajky, obedy a večere nám veľmi chutili. Keď sme 

odtiaľ odchádzali bolo nám veľmi smutno. Zažili sme tam plno zážitkov. Škola v prírode síce skončila 

a aj školský rok sa končí ale začínajú prázdniny.  

                                                                                                                   Mário Fišer, 4.trieda 

 

 

 

 

Andersenov deň 



 
 

Naša trieda, žiadna sláva 

Naša trieda, žiadna sláva, 

ona často koniny stvára. 

Už je prestávka v plnom prúde, 

o chvíľu tu rušno bude. 

Letí krieda, jáj beda, 

Hneď je celá zlomená. 

Od vody je stena mokrá, 

čí sa k tomu niekto prizná? 

Poznámok je plná kniha, 

len vinník nám stále chýba 

Nikto nikdy neprizná sa, 

ďalšia strana doliepa sa. 

Triedna márne hľadá vinníka, 

pomedzi prsty jej uniká 

Moja rodinka 

 

Ja sa volám Kristínka, 

mám skvelého ocinka. 

S mamou mávam problémy, 

keď sa učím do školy. 

Riško je môj braček, 

je to pekný chlapček. 

To je moja rodinka, 

ja, Riško, ocinko a maminka. 

 

Kristína Šubová -4.trieda 

 

 

Je to Samko? Matúš? 

A tu zrazu, dievčatá na seba berú tu skazu. 

Naša trieda správna je, 

kto neverí nech sa aspoň zasmeje. 

 

Pavol Drozdík - 4.trieda 

 

 

                           

 

 

 



 
 

Rozprávková štvrtá trieda 

Do triedy stúpame,                                       

po strmých schodoch.                                  . 

Z okien už vidíme 

len vrcholky stromov 

Stoličky v polkruhu 

čakajú samé 

kedy si detičky  

zasadnú na ne. 

Je ich len dvanásť 

je to dosť málo. 

Ale veď mesiačikov 

tiež viac nebolo. 

A tak si v polkruhu 

sedia ako pri ohni  

hrejú sa pri knihách 

keď riešia úlohy. 

 

Milá naša trieda  

niekedy je v tebe bieda. 

najmä ,keď sa píše test 

alebo čakáme nejaký trest. 

Samovi sa podarí nejaký hlod  ,      

 ktorý je na zábavu vhod.   

Eliška Takácsová-4. trieda 

 

 

 

Uhádni cestu 

 

 

                                                                            Nikola Sárkova-4. trieda 



 
 

     

    

         

    

        

          

    

      

     

     

     

 

 

 

 

1.Vysoký listnatý strom. 

2.Zvieratá, na ktorých sa jazdí. 

3.Streľba na zvieratá v lese. 

4. Dievča s menom na O. 

5. Nosia to na nose tí, čo dobre nevidia. 

6.Rastie to na Minčole a sú z toho čierne zuby. 

7.Premietajá sa tam filmy. 

8.Rastie to na hlave. 

9.Najlepší cyklista Slovenska. 

10.Samica býka. 

11.Najväčšie slovenské pohorie. 

                                                                                          Alexej Bitušík, Matej Loncko-5. trieda 

  



 
 

 

 

                                         Martina Buchtová, Alexandra Krupíková, Simona Duchoňová-5. trieda 



 
 

O láske 

Ty si anjel , čo život mi chráni. 

Stráž mi srdiečko vo svojej dlani.  

Dobre ho opatruj, dobre ho stráž.  

Nedaj ho nikomu, ak ma máš rád.  

Stretneme sa tam, kde slnko zapadá, 

v parku na lavičke, kde je naša záhrada.  

Budem držať červenú ružu, ktorú Ti dám, 

nech už viac v živote nebudem sám. 

Tvoja duša je ako more, 

nádherná ako planúce zore.  

Srdce svoje Ti dám, 

opatruj ho, nech nie som sám. 

Láska moja sa svetom šíri, 

ako úsmev snúbencov pri oltári. 

Miluj každého, kto miluje teba, 

to sú moje slová, to je moja prosba pre svet 

teba. 

 

Nina Mrázová, 6.ročník 

 

 

Výstava ovocia a zeleniny 

 

 

 



 
 

KVETY PRE MAMU 

Všetky kvety do rúk mamy 

skladám ako drahokamy. 

Občas som protivná to dobre viem  

ale ľúbiť ťa nikdy neprestanem. 

Budem s tebou deň čo deň 

si najlepšia mama to už dávno viem. 

Pobozkáš ma na líčku 

a preto už končím tuto básničku.  

 

Diana Tlachačová-7.trieda 

 

 

Vlastná tvorba ku Dňu matiek 

  



 
 

Škola 

Škola to je sranda veľká, 

i keď do nás hučí učiteľka. 

Naučí nás písať, čítať, 

na matike aj počítať. 

Deň za dňom pod stresom, tlakom. 

Čo spôsobí naším žiakom? 

Už nechcem byť otrokom, 

pod učiteľským nátlakom. 

Túžba po vzdelaní začala vo mne rásť, 

keď som mala konečne jedenásť. 

Zemepis ,dejepis v taške mám, 

na autobus utekám. 

 

 

Svet 

Ten svet minulý aký bol krásny, 

píšem o tom teraz v básni. 

Tento dnešný svet nakazený, 

okolitým svetom skazený. 

 

 

Čo ľudia stvárajú dnes, 

samí alkohol ,drogy a stres. 

Ja sa týmto veciam vyhýbam, 

a pomaly týmto svetom prenikám. 

 

 

 

Gabriela Tabačková-7.trieda 

 

HUDBA 

Hudba sa po svete rýchlo šíri. 

Muzikanti sú od ucha k uchu vysmiatí. 

Spievajú si cestou- necestou. 

Spievajú si zvesela, 

hopkajú si zvesela. 

Hopkajú si hopkajú. 

Kým nepríde teta Mela. 

 

Teta Mela hudbu rada. 

Trošku tvrdšiu, 

to je paráda. 

Muzikanti spievajú si s ňou, 

keď nemajú dych, 

šup do vreca s melódiou. 

 

                       Tomáš Kuzmík-7.trieda 

 

 

 



 
 

 

 

Košice ZOO 

Náš výlet sa začal skoro ráno. Všetci sme sa stretli na vlakovej stanici pod hodinami  a pani učiteľky 

nám rozdali lístky. Potom sme spoločne nastúpili do vlaku. Cesta bola síce dlhá ALE! Nám ubehla 

rýchlo. Okolo desiatej sme dorazili do Košíc. Tam to začalo celkom nevinne. Nastúpili sme do MHD 

a šli sme pár zastávok, kde sme aj vystúpili. Zvláštny pocit prišiel vtedy, keď sme zistili, že sme 

vystúpili o dve alebo tri zastávky skôr, a budeme musieť ísť 2km peši. Ale hneď nato zvláštny pocit 

zmizol ,keď sme si povedali ,že si zabeháme. Chalani išli prví ,a potom za nimi dievčatá s pani 

učiteľkami. Spievali sme, bežali sme a bolo nám fajn .Celý výlet sme si užili ako kolektív a bolo nám 

dobre.  

                                                                                                                                                     8.trieda 

 

 

 

 

 

 



 
 

CESTA DO TAJOV SLOVENČINY... 

 

Slovenčina... strašiak mnohých žiakov... no dobre, takmer všetkých... nie však na našej škole. Tu sa 

snažíme mnohými aktivitami žiakom hodiny slovenčiny aj literatúry spríjemniť a zasiať v nich 

semienko lásky k tomuto krásnemu predmetu.  

V tomto roku zameranom na čitateľskú gramotnosť sme sa zaoberali hlavne projektovým vyučovaním 

s dôrazom na porozumenie prečítaných kníh a použitie informácii aj v ostatných predmetoch. 

Už tradične sme sa zapojili do recitačných súťaží Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. 

Novinkou bola tento rok knižnica, ktorá dostala novú tvár, prešla rekonštrukciou a vďaka tomu mohli 

žiaci 7. – 9. ročníka absolvovať aktivitu Voľné čítanie. Pohodlné sedenie v knižnici vytvorilo dobrú 

atmosféru. Každý žiak si priniesol buď vlastnú knihu alebo si našiel „tú svoju“ v našom knižničnom 

fonde. A už sa len čítalo.... 

V každom ročníku mali žiaci svoje vlastné projekty. Piataci a šiestaci sa ponorili do tajov Ezopových 

bájok. Šiestaci si vyskúšali aj prácu módnych návrhárov a mali možnosť zorganizovať módnu 

prehliadku. Siedmaci spojili vlastnú literárnu tvorbu s výtvarným umením a vznikli z toho krásne 

vyzdobené básne ku Dňu matiek. Žiaci z ôsmeho ročníka celý rok svedomito pracovali... čítali, šili, 

kreslili a nacvičovali. Výsledkom bolo zaujímavé, netradičné a zmodernizované bábkové divadielko 

Malý princ. A naši najstarší sa chopili života Ľudovíta Štúra... Spoznali nielen jeho život, prácu 

a rodinu, ale... a to ich zaujalo najviac... lásku k Adele Ostrolúckej.  

Ukážky prác zo slovenského jazyka 

  

Nina Mrázová-6.trieda                                  Tatiana Kučeríková- 6.trieda    



 
 

  

       Žiačky 6.triedy                                                     Simona Duchoňová-5.trieda 

 

  

Sarah Mikulášová-6.trieda                                             Matej Loncko-5.trieda 



 
 

Naše úspechy v školskom roku 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Okresný Beh 

 „Od pamätníka 

k pamätníku“ 

 

 

Oliver Both-2.trieda 

Kristián Čuraj-1. trieda 

Vanessa Ilovská-2.trieda 

Nikolaj Vereš-4.trieda 

Mário Fišer-4.trieda 

Vladimír Vacek-3.trieda 

Kristína Šubová-4.trieda 

Šimon Samec-6.trieda 

Nina Lončíková-6.trieda 

Andrea Duchoňová-6.trieda 

 
 

 

2.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

 

 
 

Školské kolo pytagoriády 

 

Samuel Homola-6.trieda 

Andrea Duchoňová-6.trieda 
 

Úspešný riešiteľ 

Úspešný riešiteľ 

 

Hviezdoslavov Kubín – 

okresné kolo 

 

 

Nina Mrázová – 6.trieda 

Natália Mintálová- 8.trieda 

Katarína Ondáková-2. trieda 

Veronika Berzáková-3.trieda  

 

účasť 

účasť 

 

 „Detská rozprávková Žilina 

2017“ 
 

 

Žiaci 3. triedy 

 

Účastnícky diplom 

 

Matematický klokanko 

1.-4.ročník 
 

 

 

 

 

 

 

Richard Bulka-2. trieda 

Tobiáš Hreus-2. trieda 

Vanessa Ilovská-2. trieda 

Patrik Jahôdka-2. trieda 

Denis Lenčeš-2. trieda 

Roman Mičík-2. trieda 

Nina Nižná-2. trieda 

Katarína Ondáková -2. trieda 

Júlia Vraňanová-2. trieda 

Jakub Loncko-3.trieda 

Kristína Daňová-3.trieda 

Mária Piovarčíová-3.trieda 

Lukáš Bačinský-3.trieda 

Sandra Kyšová-3.trieda 

Vanessa Riplová-3.trieda 

Vladimír Vacek-3.trieda 

Laura Ceterová-3.trieda 

Úspešný riešiteľ 

Úspešný riešiteľ 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Úspešný riešiteľ 

Úspešný riešiteľ 

Úspešný riešiteľ 

Účasť 

Úspešný riešiteľ 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Úspešný riešiteľ 

Účasť 

Úspešný riešiteľ 



 
 

 

 

 

 

 

 

Matematický klokan 

5.-7.ročník 

 

Nina Lončíková-6. trieda 
Natália Danišková-6.trieda 

Barbora Tabačková- 6.trieda 

Martin Mráz– 7.trieda 

Marek Gašpierik– 7.trieda 

Adrián Rosinec-7.trieda 

Matej Loncko-5.trieda 

Bronislava Prášková-8.trieda 

Tomáš Hurtoš-7.trieda 

 

 

 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

 

 

 

GVOBOJ - I 

 

Marek Gašpierik– 7.trieda 

Lucia Samcová- 8.trieda 

Samuel Lončík- 8.trieda 

Júlia Šechná– 9.trieda 

 

 

 

13.miesto 

 

Biblická olympiáda – 

dekanátne kolo 
 

 

Karolína Kyselová-7.trieda 

Gabriela Tabačková- 7.trieda 

Martin Mráz– 7.trieda 

 

 

Účasť 

Biologická olympiáda -OK -

odbor- zoológia a botanika 
 

Nina Lončíková-6. trieda 

Diana Tlacháčová- 7.trieda 

Lucia Samcová-8. trieda 
 

2. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

 

Vráťme knihy do škôl 

Celoslovenská čitateľská 

súťaž 
 

 

Matúš Daniš-4.trieda 

Lívia Kelemenová-2.trieda 

ZŠ Stráňavy 

 

6.miesto 

10.miesto 

5.miesto 

 

GVOBOJ II 

1.mužstvo 

Natália Mintálová-8.trieda 

Timotej Klocaň- 8.trieda 

Filip Ripel-7.trieda 

Emma Ceterová-9.trieda 
2.mužstvo 

Marek Gašpierik– 7.trieda 

Lucia Samcová- 8.trieda 

Samuel Lončík- 8.trieda 

Júlia Šechná– 9.trieda 

 

 

 

 
 

 

Účasť 

 

 

 

 

Účasť 



 
 

 

 

Biologická olympiáda –

kategória F -  OK 

Rastliny a zvieratá našich 

lesov 
 

 

 5.trieda 

Daniel Slezák 

Dávid Tabaček 

Matej Mintal 

Simona Duchoňová 

Martina Buchtová 

 

3.miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalový turnaj „O pohár 

predsedu Rodičovskej rady - 

pod záštitou predsedu ZASK 

Juraja Blanára 
 

 

 

Družstvo žiakov 5.-9.ročníka 

 

 

 

1.miesto 

Matematická olympiáda-

okresné kolo 

Natália Danišková-6.trieda 

Barbora Tabačková- 6.trieda 

Natália Mintálová- 8.trieda 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

 

Okresné kolo –matematická 

pytagoriáda 
Lukáš Bačinský-3.trieda 

Jakub Loncko3.trieda 

Dominika Duchoňová-3.trieda 

Vanessa Riplová-3.trieda 

Nikolaj Vereš-4.trieda 

Samuel Tabaček-3.trieda 

Mário Fišer-3.trieda 

Eliška Takácsová-3.trieda 

Zoja Bulková-3.trieda 

 
 

 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

 

Múdry Maksáčik-internetová 

matematická súťaž 
Laura Ceterová-3.trieda 

Katarína Ondáková-2.trieda 
 

Účasť 

Účasť 

 

Čitateľský oriešok Žiaci 1.-4.triedy Účasť 

 

Všetkovedko Vanessa Ilovská-2.trieda 

Patrik Jahôdka-2.trieda 

Roman Mičík-2.trieda 

Nina Nižná-2.trieda 

Katarína Ondáková-2.trieda 

Veronika Trúchla-2.trieda 

Peter Trúchly-2.trieda 

Vanessa Púčková-2.trieda 

Júlia Vraňanová-2.trieda 

Jakub Loncko-3.trieda 

Vanessa Riplová-3.trieda 

Kristína Daňová-3.trieda 

Laura Ceterová-3.trieda 

Lukáš Bačinský-3.trieda 
 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

Účasť 

 

 



 
 

Tvoríme vlastnú knihu Simona Kohútová-1.trieda 

Aneta Hiklová-1.trieda 

Inna Melo-1.trieda 

Natália Rychnavská-1.trieda 

1.miesto 

 

 

 

 

Beh od pamätníka k pamätníku 

 

 

 

Beh od pamätníka k pamätníku 



 
 

Vráťme knihy do škôl 

Aj tento rok sa  žiaci našej školy  zapojili do celoslovenskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“. 

A darilo s nám:  

5.miesto:Základná škola s MŠ, Stráňavy- kategória :Najaktívnejšia škola 

ocenení žiaci :Matúš Daniš- 4.ročník,Livka Kelemenová- 2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

„Tvoríme vlastnú knihu“  

V tomto školskom roku sa konal už XVIII. ročník súťaže "TVORÍME VLASTNÚ KNIHU" medzi 

krajinami Slovensko,Poľsko a Česko.Aj žiaci 1.a 3. ročníka našej školy pod vedením p.uč. Bernátovej 

a Ondákovej sa zúčastnili tejto súťaže, ktorá sa niesla pod témou Tajomné miesta môjho mesta. 

Dňa 23.5.2017 sa v Rosenfeldovom paláci konalo vyhodnotenie národného slovenského kola, kde sa 

žiačky 1. ročníka- Anetka Hiklová, Inna Melo, Natálka Rychnavská, Simonka Kohútová v kategórii 

žiakov do 10 rokov umiestnili na 1. mieste. Týmto umiestnením si zabezpečili účasť v 

medzinárodnom kole, ktoré sa sa konalo 14.6.2017 v Česku- Frýdek Místek. Ani tu naše šikovné 

žiačky nezlyhali a domov si priniesli taktiež prvenstvo. 

BLAHOŽELÁME!!! 

 

 

 

 

 

Ak si chcete prečítať naše knihy, nájdete ich na týchto odkazoch:  

 

https://zsstranavy.edupage.org/files/Murielka-kniha_1.triedy.pdf 

https://zsstranavy.edupage.org/files/Strecnianko_a_Spisianka-kniha_3.triedy.pdf 

 

 

 

 

 

https://zsstranavy.edupage.org/files/Murielka-kniha_1.triedy.pdf


 
 

Futbalový turnaj „ O pohár predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára“ 

2.júna 2017 sa v Rosine konal futbalový turnaj „ O pohár predsedu ŽSK Ing. Juraja 

Blanára“.O putovný pohár súperili družstvá z Rosiny, Višňového, Trnového a zo Stráňav. 

Tento rok pohár  putoval k nám do Stráňav. Na 2. mieste skončilo Višňove, 3.miesto patrilo 

Rosine a 4 miesto obsadilo Trnové. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Michal Lopčianský. 

BLAHOŽELÁME! 

 

 

 

 

  



 
 

" Beh do strečnianskych hradných schodov". 

V stredu 31.mája 217 sa uskutočnil 20 ročník " Behu do strečnianskych hradných schodov". 

Hlavnými organizátormi boli Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská 

univerzita a Olympijsky klub Žilina. Pripravených bolo 12 kategórií. 

V kategórií: chlapci 2001 – 2003 sa na 3.mieste umiestnil Timotej Klocáň.BLAHOŽELÁME! 

 

 

 

 

 



 
 

Okresné kolo biologickej olympiády 

2.miesto: Nina Lončíková - 6. ročník, odbornosť botanika-postup do krajského kola 

2.miesto: Diana Tlacháčová- 7.ročník,odbornosť zoológia-postup do krajského kola 

2.miesto: Lucia Samcová - 8.ročník,odbornosťzoológia 

3.miesto:Daniel Slezák, DávidTabaček,Matej Mintál,Simona Duchoňová,Martina Buchtová- 5. ročník 

  

 

 

 

 



 
 

Naše zážitky v školskom roku 2016/2017 

1.Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 v KD 

2.Straňavské hody 2016-Divadelné predstavenie: Zlaté kuriatko  - 1.- 9.ročník 

3.  Účelové cvičenie  - OŽZ 1.-9.ročník 

4. Beh od pamätníka k pamätníku 1.-9. ročník 

5. Jeseň v záhrade - Výstava ovocia a zeleniny v spolupráci so ZO záhradkárov 

6. Október –mesiac úcty k starším 

7. Európsky deň  jazykov – aktivity 1.-9.ročník 

8. Návšteva mesta Levice- exkurzia 5.,6.a 7. ročník 

9. Výmenný pobyt žiakov 8. a 9. Ročníka- Polanka Wielka 

 

10. Výchovný koncert – Zembolí a 13 komnata 

11.Svetový deň výživy – aktivity – Deň jablka – 1.-9.ročník 

12. Šarkaniáda 1.- 4.ročník 



 
 

13.Medzinárodný deň školských knižníc 1.-9.ročník 

14. Výstava tekvíc + lampiónový sprievod  + Hallowen párty a diskotéka– 1.-9.ročník 

15. Exkurzia OBN do Národnej rady SR v Bratislave – 9.ročník 

16.Exkurzia do Diagnostického ústavu v Lietavskej Lúčke – 9.ročník 

17.Návšteva Bábkového divadla v Žiline: Klára a 12 mesiačikov- 1.-4. Ročník a divadelné 

predstavenie v Mestskom divadle v Žiline : Peniaze nie sú všetko- 6.-9. Ročník 

18. Prednášky na tému Dospelosť. 

19. Návšteva predvianočnej Viedne- 7.-9. ročník 

20. Zdobenie vianočného stromčeka  - žiaci 1.-4.ročníka a školského klubu 

21. Rozsvietenie Vianočného stromčeka  pred KD v obci, vianočné trhy + lampióny prianí  

22. Mikulášska nádielka v spolupráci s Radou rodičov 1.-9.ročník 

23.Filmové predstavenie Trollovia– 1.-9.ročník 

24. Vianočná besiedka žiaci 1.-9.ročníka  

25.Exkurzia- Sobášny palác v Bytči- Vianočné tradície- 4.a 5. ročník 

26. Jasličková pobožnosť v miestnom kostole – žiaci 1.- 4.ročníka 

27.Sánkovačka -1.-4. Ročník 

28. Zimné hry- 5.-9. ročník 

33. Školské kolo Šaliansky Maťko 

34. Školské a okresné kolo Hviezdoslav Kubín 2017 -  1.-9.ročník 

35. Lyžiarsky výcvik žiakov 7.- 9.ročníka 

36. Karneval v spolupráci s Radou rodičov  1.- 9.ročník + Valentínska pošta 

37. Svetový deň vody – výchovný koncert: komu sa nelení, tomu sa zelení 

38. Deň ZEME -  , separovanie odpadu 1.-9.ročník 

34. Školské a okresné kolo Pytagoriády – 3.-8.ročník, Klokan, Klokanko,  

 

 



 
 

29. Pasovanie prvákov  - žiaci 1.ročníka 

 

30. Chemická šou – 1.-9.ročník 

31. Florbalový turnaj 5.-9.ročník 

 



 
 

32. Celoslovenský projekt Deň narcisov v spolupráci so ZO  Únie žien Slovenska 1.-9.ročník 

33. Zvieratkovo: Zápis žiakov do 1.ročníka 

 

 34. Filmové predstavenie : Šmolkovia -1.-9. ročník 

 35. Tvorím vlastnú knihu „Tajomné miesta môjho mesta. “- medzinárodný projekt – 1.a         

3.ročník 

36.Týždeň detskej knihy „popoludnie s H.CH. Andersenom“ 1.- 4.ročník + Vráťme knihy do 

škôl, relácia v školskom rozhlase k mesiacu knihy 

37.Plavecký výcvik žiakov  4.,7.a 8. Ročníka 

39. Testovanie 2016 -  piatakov a deviatakov, Komparo 4. a 6.ročník, GVOBOJ 

40. Exkurzia dejepisu do múzea SNP v B.B  -9.ročník 

41. Spomienkové oslavy na Polome -Javorina -72.výročie oslobodenia + hviezdicový výstup 

42. Deň matiek 

43. Zber papiera – vieme čo znamená separovať  1.-9.ročník 

44.  Prevencia proti obezite 

45. Aktivity zamerané na prevenciu proti šikanovaniu i iným negatívnym javom 1.-9.ročník 



 
 

46. Ochrana človeka  a zdravia a Jarné cvičenie v prírode  1.-9.ročník,  

47. OK  biologickej olympiády – kategória F – Rastliny a zvieratá našich lesov:  5.ročník- 

zoológia a botanika- žiačky 6.,7. a 8. ročníka 

48.MDD –Filmové predstavenie : Spievaj 

49.Futbaový turnaj o Pohár predsedu Rady rodičov pod záštitou predsedu ZASK Juraja 

Blanára 5.-9.ročník 

50. Škola v prírode- 3. a 4. Ročník 

51. Beh do strečnianskych hradných schodov- žiaci 6.-9.ročníka 

52. Exkurzia: Topoľčianky- 5.,6. A 7. ročník 

53.Červené maky 

54. Medzinárodný deň detskej knihy 

55. Detská rozprávková Žilina 

56. Školské výlety: 

Jahodníky – 1.ročník 

ZOO Bojnice– 2. a 3.ročník 

Oravský Podzámok– 5.ročník 

Turčianske Teplice- Aquapark- 6. ročník 

ZOO Košice– 7. a 8.ročník 

Tatralandia-  9.ročník 

54.Didaktické hry – 1.-4. 66.Jarné cvičenie v prírode 1.-4.ročník 

55. Mobilné planetárium 

56.Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 

 

 

 

 

 



 
 

Školy našich deviatakov 

Samuel Barošinec - Dopravná akadémia, autoopravár- mechanik 

Emma Ceterová - Obchodná akadémia Veľká Okružná  

Nikola Harciníková - Hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu  

Tibor Koňuch - Spojená škola drevárska, tvorba nábytku a interiéru  

Radoslav Ondák - SPŠ Kysucké Nové Mesto, strojárstvo  

Ján Ožvoldík - Spojená škola drevárska, tvorba nábytku a interiéru 

Ladislav Púček - Dopravná akadémia, mechanik- elektrotechnik  

Dominika Púčková - Stredná zdravotnícka škola, zdravotný asistent  

Richard Remek - Dopravná akadémia , prevádzka a ekonomika dopravy  

Júlia Šechná - Bilingválne gymnázium Sučany 

Natália Štrbová - Súkromná obchodná akadémia Jarná 

Aneta Pastorková - Spojená škola Hlavná 2, kaderník   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotogaléria tried 

 

  1.trieda 

 

2.trieda 



 
 

 

 

3.trieda 

 

4.trieda 



 
 

 

5.trieda 

 

6.trieda 



 
 

 

7.trieda 

 

8.trieda 

 



 
 

 

9.trieda 

 

 

 

Prajeme krásne,oddychové, slnečné leto  


