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Očakávania v školskom roku 2009/2010 

 

     ....Aj v školskom roku 2009/2010 nás čaká práca súvisiaca s pokračovaním školskej reformy. Od 

učiteľov sa očakáva, že sa budú zameriavať na kvalitu získaných vedomostí a zručností, že budú 
uplatňovať moderné učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti a tvorivosti 

žiakov. Od žiakov sa očakáva, že budú s radosťou načerpávať nové poznatky. 

      Milí pedagógovia a žiaci, želám Vám aby ste vo výchovno-vzdelávacom procese používali také 
stratégie, ktoré budú vo väčšej miere vytvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie Vás žiakov v súlade so 

štátnymi vzdelávacími programami. Dôležité bude tiež, aby  sa  zapracovali do  školských 

vzdelávacích programov prierezové témy a voľné hodiny  aj na nové predmety. Pri hodnotení práce 
žiakov bude potrebné využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich 

výstupov, najmä priebežné, tzv. informatívne hodnotenie. Žiaci od učiteľa totiž očakávajú, že 

vyzdvihne to, čo dokázali, povie im, čo a ako treba zlepšiť, akým smerom upriamiť ďalšiu aktivitu. ....  

 
/ úryvok  z príhovoru na otvorení školského roka od riaditeľky školy  Mgr. Brodňanovej Miroslavy/ 

 

 

ŠPORT  

 

 

    Pred rokom sme zorganizovali Športový deň  v rámci osláv výročia 

založenia obce Stráňavy. Bol úspešný a účastníkom sa páčil. Preto sme 

tento rok 14.9.2009 zorganizovali 2.ročník tohto športového podujatia, v 
ktorom si každý žiak overil svoje zručnosti, techniku aj vytrvalosť v 

jednotlivých športoch. Úlohy ako beh, úpoly, rovnovážne cvičenia a 

podobne sa realizovali zábavnou formou. Pozitívne je, že sa športového dňa zúčastnili všetci žiaci 
školy. Na úspešnom priebehu celého podujatia mali nemalý podiel aj žiaci 9. ročníka, ktorí ochotne 

asistovali pedagógom. 

 
      

23.10.2009 Opäť sa dočkali všetci, ktorí radi súťažia. Tento krát to bola 

školská Šarkaniáda pre žiakov 1.- 4.ročníka. Už viac ako dva týždne si 

žiaci pripravovali šarkany, ktoré by vyleteli čo najvyššie. Všetci sa 
usilovali udržať šarkana čo najdlhšie vo vzduchu. Preto uznanie patrí 

všetkým takmer 70 žiakom, ktorí sa podujatia zúčastnili. Tešíme sa opäť 

o rok.  

Dopoludnie s olympionikom 

 

 

     V rámci 2. ročníka športového dňa - ktorého tradíciu sme začali vlani v 
rámci osláv výročia založenia obce - sme medzi nás pozvali 

prostredníctvom Olympijského klubu v Žiline úspešného športovca, 

reprezentanta v ľahkej atletike, účastníka OH Petra Tichého. V úvode 

besedy nám predseda OK Žilina Ing. Michal Staňo priblížil myšlienku olympizmu a potrebu neustále 
propagovať význam športu a jeho aktívneho realizovania aj pred zimnými olympijskými hrami 2010. 

V druhej časti nám Peter Tichý porozprával o svojej športovej kariére, o ceste, ktorá viedla k úspechu 

po najvyššiu priečku - reprezentácia Slovenskej republiky na Olympijských hrách. Boli aj otázky, za 
ich správne zodpovedanie sme boli ocenení drobnými darčekmi s logom OH. 

 

 
 



 

 

Od pamätníka k pamätníku 

Je to podujatie, ktoré škola  spoluorganizuje s ObÚ. Zúčastňujú sa ho žiaci 1-9.ročníka. Aj napriek 
daždivému počasiu si priaznivci behu prišli na svoje. Odmeny – diplomy a energetický balíček 

sladkostí. 

   

      
 
                                            

Jesenné pranostiky: 

 
Babie leto prináša pekné dni v jeseni.  

Dlhá jeseň, krátka zima.  

Jesenné oranie, polovičné oranie.  

Pekná jeseň znamená veternú zimu.  
Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný rok. 

 

 

Tvorba žiakov 
 

Malé očká veľké 

 

     „No pekne! Písali sme z matiky a ešte aj tá anglina. To zas dopadne!“ vzdychla som si v autobuse 
na ceste do mesta. So sestrou Monikou som sa v ňom už zas chcela vidieť, ale na opačnej strane... čiže 

smerom domov. Vedela som, že na angličtine nikto nebude, no aj tak tam nebude počuť ani jediné 

slovko, čo vyjde z učiteľkiných úst a zas budem vedieť to čo doteraz, veľké nič. V skutočnosti to takto 
nejako aj dopadlo, ale k tomu som bola ešte aj zamyslená a ani som si nevšimla, že všetci z triedy 

odchádzajú.... koniec hodiny.  

     „Úha! To bola ale rýchlovka, no a konečne ideme „domka,“ s úsmevom poviem Monike a frčíme 
na bus, ktorý už aj tak ledva stíhame. Ako bežíme cestičkou po farských schodoch, zláka ma 

podivuhodná vôňa. Vôňa prírody. Odbočím z chodníka a stratím sa sestre z dohľadu. Rýchlo, rýchlo 

cupitám po schodoch až na najvyšší výbežok. 

„Odtiaľto to išlo!“ nadšene poviem.  
     Keď v tom začne pršať. Kvapka za kvapkou padá na zem a jedna aj mne do oka. Zbystrím zrak 

a vidím všetko na modro a kde tu biely pekný odtieň. Dokonca aj lesy v diaľke boli modrobiele, ale 

naozaj krásne. Modré a po okrajoch biele a lesklé. Nádherne žiarili a s nimi aj ľudia, na ktorých spadli 
kvapky, no a ja som mala okrem toho neuveriteľnú možnosť unášať sa vetrom. Bola som premenená 

na kvapku, ktorá bola po prvýkrát kvapkou. Očami kvapky som videla až na koniec sveta, a bola som 

len pri mojej sestre na farských schodoch. Vlastne pri všetkých. Vyzeralo to, akoby v čase, keď som sa 

mala premeniť na kvapôčku, vzlietla som do výšky a na všetkých videla. Aj na mojich rodičov i sestru 
Veroniku. No a teraz, keď som toto pochopila, uvedomila som si, že by som sa rada videla už na 

vlastných nohách.... .  

Potom na mňa zasvietil ostrý hrejivý lúč slnka. A ja sa mením a padám pomaly na miesto, kde sa to 
všetko začalo. Pozerám sa  stále na ten lúč, ktorý ma vracia späť a premýšľam, že sa asi  rozbehnem za 

Monikou...... No zastavím sa a najskôr si pozriem nádherný výhľad z tejto výšky.  

                                                                                               Mirka B. 8.trieda 
 



 

Pranostiky  - Zima :  

 

Čím skorej sa počne zima, tým skorej i prejde.  

 

Dlhá zima, krátke leto.  

 

Na peknú zimu, nepristavuj stodolu.  

 

Studená zima a mnoho snehu prinášajú pekné jaro.  

 

Suchá zima, suché leto.  

 

Tuhá zima vytrvá, keď hneď na počiatku pri severnom alebo východnom vetre silne mrzne.  

 

Zimné hrmenie - dobré zvážanie.  

 

Hádanky 

Do čižmičiek sladkosť dáva, 

plné vrece odmien máva. 
Dobrým deťom cukríky, 

neposlušným uhlíky. 

(M......    )  

Pekný darček pod ním leží,                           
kŕdeľ detí hneď tam beží. 
Počas Vianoc krásne žiari, 

prekvapenie máš na tvári. 

(V.......  ........) 

Odovzdávanie štafety mladšej generácii... 

 

20.12.2009 Už to bol druhý ročník, kedy spoločne - staré mamy a vnúčatá miesili cesto na 

medovníčky, piekli a zdobili ich. Podujatie zorganizované školou a spolkom Živena v obci nebolo len 

o medovníkoch. Bolo to predovšetkým o vzťahoch v rodinách, o potrebe odovzdávať dobré 
skúsenosti, praktické zručnosti svojim nasledovníkom. Aj keď si medovníčky môžeme kúpiť v 

supermarketoch, nekúpime tam láskavý pohľad akým staré mamy i mamy sledovali pracovný postup 

pri vážení, miesení, vykrajovaní, pečení, zdobení. Jedným očkom sledovali aj „ochutnávku“ 
vydareného výrobku.  

    
Ak by ste chceli vyskúšať recept – tu je : 400g polohrubej múky, 120g medu, 160g práškového cukru, 

60g masla, 2 vajcia, 1 lyžička sódy bicarbóny, 1 lyžička perníkového korenia. Vymiešať cesto, nechať 

odstáť 3 hodiny a potom kreujte. 

 

 



 

„Vinšujeme Vám nový rok, 

by ste mali šťastný krok. 

Doma lásku svornosť 

a všetkého hojnosť!“  

 

                    

 

Vôňa vanilky, orechov a škorice.. 

 

     17.12.2009 ...sa pomaly šírila po budove školy z kuchynky a dráždila chuťové poháriky žiakov. V 

kuchynke si totiž dočasne vyhradila miesto svojho pôsobenia pani Otília Kadášiová. Naša rodáčka 

žijúca v susednej obci Strečno sa v súčasnosti venuje ľudovému remeslu tkania a v období adventu 
približuje rozprávaním tradície spojené s očakávaním narodenia Krista, ale aj zimného slnovratu. 

Zvedavým publikom boli žiaci 2. a 3.triedy, ktorí nielen počúvali, ale s úžasom pozerali na šikovné 

ruky pani Otky a na pribúdajúce oblátky na plechu. Chrumkavé a lahodné na jazyku – pretože každý 
mohol ochutnať. 

Školská Vianočná besiedka 

 

     22.12.2009 sa uskutočnila, tak ako po minulé roky, v posledný deň pred odchodom na vianočné 

prázdniny 22.12.2009. Do programu sa zapojili všetky triedy. Sprievodné slovo žiakov 9.triedy a 
následné príspevky jednotlivých tried nám priblížili poslanie Vianoc, narodenia Krista, koledy, 

novoročné vinše. Posolstvo Vianoc bolo doplnené o vtipné scénky zo súčasnosti. Tradičným záverom 

bolo spoločné zaspievanie najznámejšej vianočnej piesne - Tichá noc. Na ďalšiu besiedku sa tešíme 

opäť o rok. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis do prvého ročníka 

 

     Prekonávanie prekážok pri osvojovaní si vedomostí pri zápise do prvej triedy majú za sebou budúci 
prváci našej školy. Tí sa spolu so svojimi rodičmi zúčastnili dňa 9.2.2010 zápisu, ktorý bol obohatený 

kultúrnym program starších žiakov. Rada rodičov pre nich pripravila malé prekvapenie, vymaľovanky, 

lízanky, darčeky vyrobené žiakmi. Každý sa chcel pochváliť, čo dokáže, a tak niektorí spievali, 

niektorí recitovali, spoločne potom kreslili. Preukázali zručnosti, ktoré dokazujú, že z nich budú 
pracovití a usilovní žiaci. Želáme im pekné školské roky v základnej škole. 

 

           

      

JAR 

 Na Hromnice o hodinu více.(2.februára)  
 Na Hromnice fujavice končia zimu duhú, ak na tento sviatok slnko svieti očakávajte druhú.  

 Matej ľady láme, ak ich nenájde tak ich 

postaví.(24.februára)  

 

Jar v ľudových remeslách 

16.3.2010  

Vedenie školy a Rada rodičov zorganizovali dňa 16. marca 

2010 „Deň ľudových remesiel“ pre žiakov priamo v škole. 
Malí, či starší žiaci privítali možnosť vidieť  ukážky prác 

ľudových umelcov združených v spolku Živena.  Videli ako 

sa zdobia kraslice, vyrábajú drobnosti zo slaného cesta, medovníka, ako sa pletie korbáč, či pletie 
košík z prútia. Každý si mohol skúsiť ozdobiť vajíčko technikou voskovania, zo slaného cesta  

vytlačiť a ozdobiť zvieracie motívy, prizerať sa ako sa zdobia medovníčky - zajkovia, húsky, vajíčka -

 cukrovou polevou. Chlapcov zaujali techniky pletenia korbáčov z vŕbového prútia. 
 

 

 

 
 

http://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=Hromnice&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=Matej&action=edit&redlink=1


 

 

Fašiangy 2010                                                                                                                      

  
Do súťaže o najkrajšiu fašiangovú masku poslali svoje práce žiaci 

2.stupňa. Členky krúžku Štetec fantázie, pod vedením pani učiteľky 

Eriky Ceterovej vyrobili takého pekné práce. Kristínka Hresusová 
získala Čestné uznanie za masku Vreskot. 

 

 
 

 

Detská Divadelná Žilina 

HÝROVČEK“ je meno pre školský divadelný „súbor“. Pod týmto menom sme sa zúčastnili 
Divadelnej prehliadky „Detská divadelná Žilina“ 16.3.2010.Žiaci 2.ročníka predviedli scénku „ Príbeh 

zubnej kefky.“Chceme poďakovať pani Harciníkovej, Barošincovej za ušitie kostýmov aj ostatným 

rodičom p.Púčkovej Ľ, p.Púčkovej E, p.Štrbovej za technickú podporu. Získali sme diplom.    
                                                                                       

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín. 

 
 

     Už viac ako šesť desaťročí sa žiaci školy pasujú s výberom ukážky v prednese umeleckého slova 
Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa školské kolo uskutočnilo 10.2. a 11.2.2009 za účasti viac ako 40 

súťažiacich v troch kategóriách. Výsledky súťaže: 

 

I. kategória – mladší žiaci 2.–4.ročník 
Poézia: 

2. miesto – Pavlínka Drozdíková 

3. miesto – Paľko Daňo 
4. miesto –Tomáško Buchta 

Próza: 

2. miesto – Adriánka Tabačková 
3. miesto – Sára Hreusová 

4. miesto – Radko Ondák 

Dramatizácia: 
1. miesto – Julka Šechná, Aďka Studená, Tiborko Koňuch, Janko Ožvoldík (žiaci 2.triedy) 

 

 

 
 

 



 

 

II. kategória – starší žiaci 5.–7.ročník 
Próza: 
1. miesto – Soňa Krajčíková (5. roč.) – postup do okresného kola 

2. miesto – Kristína Hreusová (5.roč.) 

3. miesto – Mária Klocáňová (6.roč.) 
Poézia: 

2. miesto – Nikola Porubčanská (7. roč.) 

3. miesto – Róbert Púček  (5.roč.) 

III. kategória – starší žiaci 8.–9.ročník  
Poézia: 

1. miesto – Mirka Barošincová – postup do okresného kola 

2. miesto – Miška Badíková (9. roč.) 
3. miesto – Erika Ožvoldíková (8. roč.) 

Próza: 

2. miesto – Tomáš Janči (8. roč.) 
3. miesto – Erika Ondáková (8. roč.) 

Slávik Slovenska 

13.4.2010 sme zorganizovali školské kolo najstaršej speváckej súťaže ľudovej piesne „Slávik 

Slovenska“. 
Môžeme potvrdiť, že v hrdlách našich žiakov naozaj sídlia slávici. Krásne ľudové piesne zaspievali 
žiaci 1. ročníka: Karinka Tršková, Bronka Prášková, Natálka Harmečková a Romanko Gjabel. 

Z druhého ročníka spievali Radko Ondák, Janko Ožvoldík, Tiborko Koňuch, Julka Šechná, Natálka 

Štrbová. Tretí ročník zastupovali Aďka Tabačková a Palko Daňo. Štvrtákov repzentovali Veronika 

Barošincová, Miška Bahr. Najstaršími účastníkmi boli piataci – Denis Mičík a Robko Púček. Porota 
mala ťažkú prácu ale nakoniec určila na 1.miesto v 1.kategórii Radka Ondáka a v II. kategórii 

Veroniku Barošincovú.  

    
 

 

Najväčším slovenským pohorím sú Tatry   

Najnižším bodom je obec Streda nad Bodrogom  

Najväčším sopečným pohorím je Poľana  

Najnižšou nížinou Slovenska je Podunajská nížina  

Najväčší jaskynný komplex tvoria Demänovské jaskyne v Nízkych Tatrách.  

Najhlbšou tiesňavou je Zádielska dolina..  

Najväčšia ľadová jaskyňa je Dobšinská ľadová jaskyňa  

Najnižšie položenou ľadovou priepasťou je Silická ľadnica  

Najväčšia stredoeurópska rieka Dunaj   
Najmohutnejším vodopádom je Skok v strednej časti Mlynickej doliny.  

 
 

Slovenské naj.... 



 

 

 
 

 

Rozhovor s  pani učiteľkou Mgr. Zuzanou  Gašparíkovou 
 

 
 

1.Pochádzate zo Západoslovenského kraja – ako ste si zvykli na hory ?  

Odpoveď: Ľahko, lebo aj u nás sú hory. Odmalička som chodievala do hory s celou rodinou. 

 

2.Kedy ste sa rozhodli, že budete študovať na pedagogickej fakulte – aprobáciu matematika- 

slovenský jazyk? 

Odpoveď: Až v poslednom ročníku na strednej škole. 

 

3.Učili ste na mestskej škole v Banskej Bystrici. Tento školský rok na vidieckej. Je v tom rozdiel? 

Odpoveď: Áno. Žiaci sú iní. Terajší sú lepší v správaní. V prospechu a aktivite sa môžu viac 

usilovať. 

 

4.Ste triednou učiteľkou 5.ročníka. Ako by ste  charakterizovali svojich žiakov? . 
Odpoveď:  Niektorí sú pohodlní, iní nezbední. Väčšinou sú však milí a vedia spolupracovať pri 

tvorbe programu. 

 

5.Mohli by ste nám prezradiť aké máte záľuby ? 
Odpoveď : Nakupovanie, koncerty, návšteva kina, internet. 

 

6.Zaujímalo by nás aké je vaše obľúbené jedlo –literárny útvar 
Odpoveď: Pizza, syr, paradajková polievka. Malý princ - rozprávka 

 

7.Skočili by ste bagee-jamping, alebo skočili v tandeme? 
Odpoveď: jamping – nikdy, v tandeme možno áno. 

 

                        

                                                                        Za rozhovor ďakuje Denis, Robko, Kristínka 

Aj majster tesár sa utne 

Na vyučovacích hodinách sa dozvieme veľa zaujímavostí  

 

Vysvetľujem na zemepise planétu, kontinenty, poludníky, svetadiely a zozadu moja žiačka: 

 "Pán učiteľ a dze Trebišov?" 

 * * * * * 

W. Shakespeare pochádzal zo stredného Slovenska a pôsobil ako šialenec. 

* * * * * 

Pravekí ľudia žili vo veľmi primitívnych podmienkach. Aj nástroje na rozmnožovanie mali primitívne. 

* * * * * 



 

 

 

Pri príležitosti Dňa učiteľov sme oslovili pána  učiteľa  Mgr. Tibora Takácsa, ktorý v tomto 

školskom roku už zaslúžene oddychuje na dôchodku. 

 
1.Pán učiteľ, kde ste začali chodiť do základnej školy ? 

Odpoveď: Do ZŠ som začal chodiť vo Fiľakove. 

 
2.Akým ste boli žiakom? 

Odpoveď: Výborným 

 

3.Odkedy ste učili na  našej škole? 
Odpoveď: Od roku 1978 – čo bolo  už 31 rokov 

 

4.Len v minulom školskom roku ste ukončili aktívnu kariéru učiteľa. Aký ste mali pocit, keď ste videli 
žiakov kráčať ku škole na začiatku nového školského roka? 

Odpoveď: Pocity som mal zmiešané. Mal som aj pocit pokoja, ale aj smútku. Bola to len predsa 

dlhá etapa môjho života. Celkom som v školstve prežil 43 rokov za katedrou. 
 

5.Spomínate si na konkrétnych žiakov, ktorí Vám urobili radosť počas Vašej pedagogickej praxe 

v Stráňavách? 

Odpoveď: Bolo ich viac, pretože som viedol talentovaných žiakov vo fyzikálnej olympiáde. 

K najúspešnejším žiakom, ktorí sa umiestnili na krajskom kole FO patrili Štaffen J., Lončík M, 

Janus J. Moravčík M., Lopčianska V, Bukovan J. 
 
6. Na ktorých ste mimoriadnej hrdý? 

Odpoveď: Na tých všetkých, ktorí robili dobré meno našej škole. 

 
7.Myslíte si, že aj terajšia generácia má vzťah k prírodovedným predmetom? 

Odpoveď: Myslím že áno, len by bolo potrebné  aby  venovali tejto záľube  viac času. 

 

8.Poradili by ste nám, ako byť úspešnými v matematike a fyzike? 
Odpoveď: Áno. Problematike treba obetovať viac zo svojho voľného času, nestačí sa tomu 

venovať len na vyučovacích hodinách. No a to sa mnohým nechce, aj keď talent by tam bol. 

 
9.Odkázali by ste niečo našim deviatakom, ktorí onedlho opustia brány školy? Nejaké želanie? 

Odpoveď: Želám im veľa šťastia a chuti do učenia. Celej škole želám veľa dobrých žiakov 

a mladých učiteľov. 

                                                         Za rozhovor ďakuje Denis a Robko 



 

Aj majster tesár sa utne 

Na vyučovacích hodinách sa dozvieme veľa zaujímavostí  

 

 

Spisovnú slovenčinu, ktorú používame dodnes, zostavil Ľudovít Štúr podľa spisovnej slovenčiny. 

* * * * * 

Počas 2. svetovej vojny bojovali Slováci v Slovenskom postavení proti Nemcom. 

* * * * * 

Učenci Konštantín a Metod vytvorili písmo hlavolika. 

* * * * * 

Samostatná Slovenská republika vznikla pred 10 000 rokmi. 

* * * * *  

Kedy zvoní hodina? 

* * * * * 

Obyvatelia sa zaoberajú ovom choviec. 

* * * * *  

Tamburína je prístroj, ktorý sa používa na vyhľadávanie buriny. 

* * * * *  

Jej rodičia havarovali. Aj lietadlo, v ktorom leteli. 

* * * * *  

Ondráš Machuľa dúfal, že si ho Zuzka vezme za ženu. 

* * * * *  

Ústrednými postavami Statkov-zmätkov sú Ďurka a Zuzko. 

* * * * *  

Minulosť Slovenska je historicky veľmi stará.  

   ( zdroj :www.modernaskola.sk) 

 

 

Projekt Deti pre prírodu – čistenie potoka v obci: 

 
V tomto školskom roku sa žiaci 6.triedy    zapojili do prírodovedného projektu Príroda pre deti - deti 

pre prírodu. Jednou z  úloh bolo aj vyčistenie vodných tokov po zime od plastu a iného odpadu, ktorý 

nepôsobí esteticky, ale aj zaťažuje prírodu. 

   
 Všetci vieme, že odpadky patria do smetného koša. Niektorí to však zabúdajú a preto si to neustále 

pripomíname aj Svetovým dňom ZEME a Svetovým dňom životného prostredia. Zapojili sa aj mladší 

žiaci. 
 

Pranostiky : 

 
Chladný máj - pre ovocie raj.  

Chladný máj , jahody zrelé na Turíce , jasný Urban vínom naplní pivnice.  

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky , sudy zdarný.  
Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.  

Májové blato - pre hospodára zlato. 



 

 

Z tvorby žiakov 

 
Môj sen. 

 

Snívalo s mi, že som dostala koňa. A dostala som  ho. Ale po roku sme ho museli predať, lebo bol 
chorý. Túžila som po ďalšom, no rodičia mi ho nechceli kúpiť. Vraj sa neviem postarať o zajaca, 

ktorého mám a to je aj celkom pravda. Tak ako sa chcem starať o koňa? Viete každé dieťa chce niečo 

alebo nejaké zvieratko. Zo začiatku sa oň stará ale, časom  ho to prestane baviť. My budeme bývať na 
farme vo Zvolenskej Slatine(pri Lučenci). A tam budeme aj dom stavať, a o kone sa tiež budem starať. 

Dokážem rodičom, že som zodpovedná. 

                                                                                                  Michaela Bahr IV. trieda 

 
 

 

 

Mačka 

 

Moja mačka pije mlieko z taniera, 
Potom labkou ňucháčik si utiera. 

Myslíte, že je to hrozné? 

Jej to ale nevadí. 
Keď sa celá poutiera,  

chcela by ho  znova piť. 

                             Nikola   Daníčková 5.trieda 

 

 

Kupko 

 
Už sa teším na kupko. 

Bude tam aj Jakubko. 

Kamarátky samozrejme 

Už sa iba kúpať chceme. 
 

                             Nikola Grňová, 5.trieda 

 
 

 

 

Ovocie a zelenina 
 

Pomaranče, citróny a banány, 
Tie všetky majú vitamíny. 

Paradajky, kapustička, kel, 

To by som papať stále chcel. 
                           Lacko Púček 2.trieda 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Tešíme sa na zrekonštruované dopravné ihrisko: 

 

     Po rokoch  opäť ožila  myšlienka uplatňovať dopravnú výchovu aj v praxi. Preto starosta obce 

podporil myšlienku postupnej rekonštrukcie dopravného ihriska. Rada rodičov a pedagógovia školy 
zorganizovali  28.5.2010 brigádu s cieľom namaľovať vodorovné dopravné značenie, stojky na 

dopravné značky. No a 1.júna – na medzinárodný deň detí bolo slávnostné testovanie 17-tich 

novučičkých kolobežiek, ktoré venoval deťom starosta , v celkovej hodnote viac ako 400 
Nainštalované sú už  aj dopravné značky.  

 

       
 

                                                   
                                                

       

Kolobežka 

 
Dostala som kolobežku, 

idem s ňou  na hlavnú cestu. 

Vľavo, vpravo a či rovno? 
Naučila som sa dávno. 

Tak sa vozím s kolobežkou,  

pravou stranou dolu briežkom.      

                                                        Vestu, prilbu je mi treba, 
                                                        inak so mnou bude beda!  

                                                       Na dopravnom ihrisku 

                                                       učím sa: Stoj, neriskuj! 
                                                                Julka Šechná, 2.trieda             

      
 

   
 



 

Zážitkové učenie vlastivedy  na Obecnom úrade 

 

 
Žiaci 2. a 3. triedy sa zúčastnili v rámci hodiny vlastivedy 

besedy so starostom obce Ing. Jozefom Papánom 

a poslankyňou obecného zastupiteľstva Mgr. Renátou 
Bernátovou. Starosta im zoširoka priblížil systém fungovania 

riadenia obce. Rozhovoril sa aj o investíciách obce. Žiakov 

zaujímali najmä vodný svet AQUA-EDEN, všešportové 
ihrisko, dokončenie rekonštrukcie školy a zabezpečovanie 

čistoty obce. Poslankyňa Mgr. Bernátová Renáta krátko 

priblížila  prácu poslancov v jednotlivých komisiách. Žiakov 

zaujala aj prehliadka priestorov  obecného úradu, kancelárie starostu, zasadačky aj kancelárií úradu. 
Nakoniec si žiaci skúsili vymaľovať erb našej obce. Podarilo sa im to a všetci boli odmenení 

sladkosťou.  

Nové projekty v školskom roku 2009/2010 

 

eTwinning znamená elektronickú spoluprácu škôl. Je to európska 

iniciatíva, ktorá je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania a poskytuje 
školám priestor na spoluprácu na diaľku s bohatým a tvorivým využívaním 
rôznych elektronických nástrojov. eTwinning podporuje bezpečné 
a mnohostranné vzájomné kontakty medzi učiteľmi a žiakmi od materských 
škôl až po posledný ročník stredných škôl. Naša škola sa v tomto roku 
zapojila do dvoch projektov a to v spolupráci so školou v Belgicku sme 

realizovali projekt pod názvom „SPOOKY“ – putovanie po galaxii s duchom vesmíru Spookym. Druhý projekt sme 
realizovali so školami v ČR- Klimkovice, Poľsko – Gymnázium Š.Banacha, Súkromná špeciálna spojená škola Svederník- 
Téma projektu :Matematika hravo. Všetky riešené úlohy boli v obidvoch projektoch zverejnené na webovej stránke 
projektov. JŠ 

Medzinárodný deň školský knižníc 

26.10.2009 Zábavnými formami práce s knihou chceme podporovať u dievčat a chlapcov dobrý a 

trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Zorganizovali sme preto 

podujatie pre žiakov 1. stupňa našej školy Dopoludnie v knižnici. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s 
priestormi školskej knižnice, s prácou knihovníka, so spôsobom vypožičiavania kníh. K vybraným 

titulom potom kreslili ilustrácie. Na záver pani riaditeľka rozdala žiakom záložky do knihy, ktoré nám 

poslala partnerská škola z Prahy, na Bronzovej ulici, v rámci projektu „Záložka do knihy zbližuje“. JŠ 
 

 

Európa v škole je medzinárodný projekt, ktorý slúži ako nástroj proeurópskej 
výchovy a uplatňovania európskych prvkov v procese vzdelávania a výchovy 

k občianstvu. Je spojený so súťažou pre deti a mládež vo veku 6–19 rokov. 

Projekt prebieha pod patronátom medzinárodných organizácií a realizuje sa v 

36 krajinách Európy. Tento rok to bol už 53.ročník.Druháci nakreslili a pani učiteľka to spracovala 
elektronicky a napálila na CD. No a čo z toho bolo? 1.miesto v okresnom kole v kategórii 

multimediálne práce. Motto práce „ O troch grošoch - alebo Ako sa podeliť ?V literárnej tvorbe bola 

úspešná Mirka Barošincová z 8.triedy  s Príbehom o anjeloch. Tiež získala 1.miesto v okresnom kole.                                                                  
                                                                                                                                   

                                                                                                        

Emmka Ceterová, 2.trieda 

 

Tvoríme vlastnú knihu 

 

 

 

 



Je to súťaž na podporu tvorivosti detí a mládeže a ich motiváciu na prípadnú budúcu vydavateľskú 

činnosť a rozvíjanie záujmu o literárnu tvorbu. Organizátorom súťaže je Ksiaznica Beskidzka 

v Bielsko–Bialej (Poľsko), za spoluúčasti Krajskej knižnice v Žiline (Slovenská republika) a Městskej 

knihovny vo Frýdku–Místku (Česká republika). Témou XI. ročníka súťaže bola  „Môj najväčší 
poklad“. Do súťaže sme odovzdali 11 príspevkov žiakov 2.ročníka. Z nich bola úspešná práca Nikolky 

Harciníkovej s „Truhlicou plnou pokladov“. Získala 3.miesto v národnom kole a postúpila do 

medzinárodného kola, na ktorého vyhodnotení sa zúčastnili všetci naši autori.  

                                                                                              Dominika Púčková. 2.trieda 

   

                                                                                            

Zelený svet je svet, v ktorom si príroda zachováva svoju zelenú farbu, 

rešpektujú sa jej práva a počúva sa jej hlas. Zelený svet je aj svet pestrých 

farieb znázorňujúcich myšlienky a vzťah detí k prírode v umeleckom prejave. Svet mladých 

ideálov a predstáv, v ktorom sa aj sivé farby súčasnosti môžu prekresliť na zelenú budúcnosť. 

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských prác – kresieb, motivuje k zmene a k 

zamysleniu sa. Do projektu sa zapojilo 17 žiakov našej školy. 

                  

Aj práce pani vychovávateľky  Zitky Berzákovej skrášľujú priestory našej školy. JŠ 

 

 
Modrá škola – bol projekt ,ktorého cieľom bolo pomôcť žiakom  budovať si 

vzťah k pitnej vode a rozširovať vedomosti o nej. Zmeškali sme prvé kolo 

v októbri, ale okrem tohto mesiaca  žiaci školy pravidelne v októbri až júni 2010 

odpovedali na testové úlohy prostredníctvom elektronického dotazníka.  

 

 



 

Projekt Detský čin roka iniciovala spoločnosť Whirlpool Slovakia s cieľom 

otvoriť v spoločnosti dialóg na tému pozitívneho konania detí i dospelých a 

motivovať spoločnosť k humánnym hodnotám. Projekt má dve časti. V jeseni 

žiaci hlasujú o najlepší detský čin roka. Na jar zasa píšu o vlastných dobrých 

skutkoch. Termín uzávierky je  20.6.2010. Veríme, že  dobré skutky aj našich žiakov sa stanú 

súčasťou zbierky dobrých skutkov pre školský rok 2010/2011. 

 

Projekt Deti a príroda 

     Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany 
prírody Varín vyhlásili projekt ktorý trval od 15.11.2009 do júna 2010. . Výzvu prijali aj žiaci 6. 

ročníka našej školy. Počas školského roka plnili teoretické aj praktické úlohy v oblasti ochrany 

prírody. Vyvrcholením bude prezentácia dosiahnutých výsledkov a „poznávačka“ v teréne, ktorú 

pripravuje Škola ochrany na  16.6.2010 kedy je okresné kolo súťaže. Súťažné družstvo tvoria: Mária 
Novotná, Mária Klocáňová, Katka Púčková, Angelika Gondová, Jakub Delinčák, Mário Škvarna, 

Dominik Hreus a Darina Jasenovcová. Držíme im palce!  J.Š 

 
 

 

 Otázky pre pána starostu Ing. Jozefa Papána: 

 
1.Mohli by ste nám pán starosta priblížiť hlavné úlohy obecného zastupiteľstva, hlavne v oblasti 

skvalitňovania životného prostredia v obci? 

Odpoveď: Hlavná úloha v súčasnosti, je zriadenie novej technológie – funkčnosti čistiarne 

odpadových vôd –ČOV a doriešenie náležitosti okolo zberného dvora na odpady. 

 

2.Vieme, že naša obec je súčasťou euroregiónu Beskydy. Aký osoh má obec z tejto účasti? 
Odpoveď: Máme možnosť lepšieho využívania Európskych fondov v rámci prihraničnej 

spolupráce s Českou republikou a Poľskou republikou. 

 

3.Naša škola je v rekonštrukcii. Povedzte nám, koľko € je plánovaných na preinvestovanie a aký má 
byť výsledok? 

Odpoveď: Cena obnovy budovy ZŠ je 533 383,27€ ( čo v SK je 16 068 704,27 ). Výsledkom bude 

výmena okien, zateplenie budov – aj telocvične, zastrešenie školy. Časť financií sa použije na 

modernizáciu vyučovacieho procesu. 
 

4.Mnohí naši občania dosiahli úspechy v rôznych aktivitách spoločenského  života. Vedia o tom, že 

sme na nich všetci pyšní? 
Odpoveď: Každoročne sú podujatia vyhodnotenia futbalistov, hasičov a tento rok aj dychovej 

hudby. Poďakovali sme aj Matúšovi Kunhartovi za získanie titulu Majster sveta a zlatej medaily 

v rýchlostnej kanoistike. 

 

5.Každá generácia má svoje starosti. Čo by ste odkázali nám , najmladším? 

Odpoveď: Riadne a poctivo sa učiť, zdokonaľovať sa v jazykových zručnostiach, byť hrdý na 

svoju obec a opatrovať jej zariadenia a kultúrne pamiatky. 

 

                                                             Za odpovede ďakuje Jakub Barošinec a Karin Barošincová 

 

 

 



    
 

 Kontrolný deň na rekonštrukcii školy 28.5.2010 
 

Z tvorby našich žiakov 
 

Škola 

Škola sa nám opravuje, 
Robotník  si popiskuje. 

Robia tu obrovský hluk,  

Čo na to povie môj sluch? 
 

Soňa Krajčíková – 5.trieda 

 

O čom sníva štvrták  
 

     Chcel by som, aby prázdniny trvali štyri mesiace. Do školy by sa hodil aj bufet a tiež odvoz domov. 

Mohlo by byť aj kino. Kamarát by bol za výťah. Školský rok sa ťahá ako taká korytnačka. Trochu 
nudy a veľa učenia. Ale celkom rád chodím do školy, aj keď sa mi nechce ráno vstávať, alebo 

dostanem zlú známku. Rád sa stretávam so spolužiakmi – viac krát sa mi niečo zaujímavé prihodí 

a potom to poviem chalanom v škole. 

      Napríklad v pondelok, keď som išiel zo školy domov uvidel som na ceste plaziť sa dvoch hadov. 
Zastal som a jedného som sledoval ako sa plazí až do trávy. Bolo to zaujímavé. A ešte veľa ďalších 

príhod. Myslím, že aj vám sa môže prihodiť niečo podobné. No a s tým bufetom a výťahom? Budem  

snívať ďalej.        
                                                                      Boris Hlavienka, 4.trieda 

Dobrý skutok 

 
Neviem ako začať.  Pani učiteľka nám dala za úlohu napísať o svojom dobrom skutku, alebo o skutku 

nášho spolužiaka. Ja teda napíšem o Romanovi.  

V piatok nás pani učiteľka oslovila, či by sme nemohli prísť na brigádu na dopravné ihrisko. Po 

chodbe bežal- ako zvyčajne sa ponáhľal, lebo už zvonilo- Roman. To je starší spolužiak zo šiestej 
triedy. Pani učiteľka naňho zavolala! Roman, môžeš prísť dnes o tretej na ihrisko na brigádu?  A on na 

to - „Áno pani učiteľka!“. Ani sa neopýtal, čo budeme robiť.  Ešte neboli ani tri hodiny a Roman  

tam prešľapoval a netrpezlivo vyzeral ,kde sú ostatní. Bola som tam len ja a on. No o chvíľu prišla aj 
pani učiteľka. Vzali sme metly a pekne dôsledne sme začali zametať ihrisko, aby sme ho pripravili na 

natieranie. Keď prišli aj ostatní dospelí – pani riaditeľka, panie učiteľky a členovia rady rodičov – aj 

moja mamina a brat , Roman pracoval , bez prestávky – veď aj ja.  Vymeriaval , kreslil, natieral. Nám 
menším sa už zachcelo aj pohrať sa. Odbehli sme na detské ihrisko na hojdačky. Roman však stále 

pomáhal. Na bicykli odbehol aj pre meter, pre štetec, pre kamaráta. Všetci sme sa usilovali pomáhať – 

ale Roman najviac. Tak si myslím, že by sa to mohlo považovať za dobrý skutok.   Tento príbeh 

pošlem aj do súťaže Detský čin roka.  
 

                                                                      Natálka Štrbová – 2.trieda 

 
 

 

 



Zabavme sa: 

Na školskom roku milujem najviac .....( tajnička )           Sonička Krajčíková -5.trieda 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1.píšeme ním,2. kresliť podľa pravítka, 3.súhlas,4.nesúhlas,5.oblečenie hráčov, 6.striháš nimi, 

7.šiješ ňou, 8.zošívaš nimi,9.ypsilon 

 

 

 
 

Súťaž pre mladých požiarnikov sa volá ( tajnička)  - Denis Mičík – 5.trieda 

 

         

         

         

         

         

         

 
1. majú číslo 158, 2.vodný dopravný prostriedok, 3.všetky písmená, 4.máš vlastné..., 5.hroznový cukor 

dodáva...6.zvierací nos 

 

 

Ako pracujú naši Mladí požiarnici... 

        

Druháci si skúsili ako sa sedí v zásahovom vozidle. Možno aj niektorý z nich bude mladým 

požiarnikom. O význame zásahového vozidla porozprával žiakom pán Jasenovec. 



     Všetci možno viete, že najstarším záujmovým združením v našej obci je činnosť 

Dobrovoľného hasičského zboru. Aj v  tomto školskom roku pracujú Mladí požiarnici – naši 

spolužiaci pod vedením pani Mariany Kubovej. Členmi sú:  Petra Santová,  Matej Santa 

Matej Rapaň, Darina Jasenovcová, Veronika Pešková, Gréta Kruteková, Filip Pastorek, 

Marek Pastorek, Anetta Pastorková, Samuel Štrba a Adam Reichl. Všetci sa teraz chystajú na 

súťaž Mladých požiarnikov PLAMEŇ 2010, ktorý sa uskutoční u nás v Stráňavách 26.6.2010. 

Príďte nás povzbudiť!        

                                                                      Darina Jasenovcová, 6.trieda 

 

 

Detská folklórna skupina odštartovala svoju aktivitu 
 

      Takto pekne ustrojení reprezentovali žiaci školu s kultúrnym programom na oslave 

jubilantov obce, vianočnej besiedke v škole, rodičovskom plese, okresnej súťažnej prehliadke 

Javorové husličky, školskej akadémii i kultúrnom programe ku Dňu matiek v obci. Pre prácu 

folklórneho „súboru „ sme získali aj hráčku na heligónke Evku Kampasovú a ďalšie 

speváčky. Tiež sme získali podporu Rady rodičov aj starostu obce, ktorí prispeli finančne na 

zakúpenie materiálu na kroje pre našu folklórnu spevácku skupinu. 

 

          

 

Úspechy Mladých zdravotníkov... 

Na škole pracuje zdravotnícky krúžok. Tradície činnosti tohto krúžku siahajú hlboko do 

histórie školy. Z  vedúcich, ktorí sa dlhodobo venovali tejto záujmovej činnosti so žiakmi bola 

pani učiteľka Mgr. Eva Bernátová. V súčasnosti  vediem krúžok  už tretí rok ja. Celoročným 

vyvrcholením aktivity žiakov, je účasť na okresnom kole zdravotníckych hliadok „ Mladý 

zdravotník“, ktorá overí ich  zručnosti aj  teoretické vedomosti. Pri praktickej príprave 

pomáha aj pani Vierka Květoňová, ktorej touto cestou ďakujeme za cenné rady a pomoc. 

Pochválime sa tohtoročným umiestnením a to 5.miestom v okresnom kole. Pochvalu si 

zaslúžia Sára Hreusová, Karin Barošincová, Gabika Muchová, Anetta Pastorková a Samko 

Kohút.                                                                       

                                                                           Mgr. Marcela Ondáková 

 



Opäť šport... 

 

Dňa 27.5.2010 sa konal beh do strečnianských 

hradných schodov. Veľmi dobre si počínali chlapci, 
kde obsadili 3.miesto Barilla Patrik a 2.miesto 

Tomáš Pytel. 

Dňa 31.5.2010  jarná časť futbalového turnaja O pohár 

predsedu Rodičovskej rady. Súťaž prebieha medzi 
jednotlivými obcami /  Rosina, Stráňavy, Turie, 

Trnové, Višňové /. Obsadili sme 4.miesto. V jesennej 

časti sme získali 1.miesto. 
 

Hlavným cieľom prostredníctvom športových aktivít je u žiakov upevňovať zdravé návyky, viesť ich 

k zmysluplnému tráveniu voľného času ako prevencii pred drogovou závislosťou a násilím. Zámerom 
telesnej výchovy je prebudiť v žiakoch športového ducha, zdravú súťaživosť, čo sa nám darí.  

            

                                                                                              Mgr. Ingrid Porubčanská 

Na bicykli bezpečne – Súťaž na dopravnom ihrisku 

 

    

Na okresnom kole dopravnej súťaže sme sa zúčastnili po prvý krát. Máme však vyššie ciele, 

na budúci rok chceme získať niektoré z bodovaných miest, najlepšie by bolo 1.miesto. 

Súťažili žiaci 3. a 4.ročníka.  

    

 

 



             
 
 

    Slová na rozlúčku? 
 
Kto by si dnes pamätal na prvý šlabikár?  
Na roztrasenú ruku pri prvých písmenkách?  

Bolo to dávno? Alebo len nedávno? 

  
 

     Všetci dobre viete, že najstaršími žiakmi na škole sme my -  deviataci. 

 Deväť rokov sme sedeli v týchto školských laviciach, deväť rokov sme navštevovali budovu našej 

školy a ani sme sa nenazdali a máme pred sebou záver všetkého, čo sme si tu začali budovať. 
Škola nám dala mnoho do života, priateľov, vedomostí, alebo príjemné zážitky, na ktoré budeme 

určite ešte dlho spomínať.   

     Od malička nás pripravovala na ďalšiu cestu životom. Neskôr  potom, ako sme sa naučili písať prvé 
písmená, rátať prvé príklady sme  si začali snívať aj svoje sny. Sny o tom, kam pôjdeme po základnej 

škole ďalej. Niektorí vedeli kam na strednú skoro už od siedmej triedy, iní sa rozhodli až teraz v 

deviatom ročníku. No ani jedného z nás toto ťažké rozhodovanie neobišlo. Každý sme si museli zvoliť 

vlastnú cestu.  
     Takisto nás  naučili, že vždy sa treba aj poďakovať. Preto by sme sa aj my radi poďakovali hlavne 

p. uč. Mgr. Miroslave Brodňanovej  ktorá mala s nami trpezlivosť celé štyri roky na prvom stupni. 

Mgr. Zuzane Machynovej, našej terajšej triednej Mgr. Eve Hornáčkovej,  ktorá nestratila pri nás hlavu 
aj v tých ťažkých chvíľach. Nemôžeme zabudnúť ani  na ostatné panie učiteľky, ktoré nám dali veľa 

rád do života.  

Ďakujeme !!!   
     Keďže sme celých deväť rokov na sebe doslova ,, makali" , veríme, že sa nám bude dariť aj na 

stredných školách. Teraz finišujeme s posledným učivom, užijeme si ešte posledné akcie s triedou, 

naposledy  pohneváme učiteľky a rozlúčime sa s vždy ,,milovanou školou". 

Naše cesty sa rozídu a každý si pôjde sám po tej vlastnej. Tak nech sa nám darí! 
 

 

                                                     Držte palce !!!                Vaši deviataci 

 



 

Čo dokázali naši prváci v školskom roku 2009/2010? 

 

                                                
 

Stali sa z nás gramotní ľudkovia. Vieme písať, čítať, počítať, pekne kresliť, cvičiť podľa povelov, 

pekne spievať a mnoho, mnoho ďalších vecí. Uvidíte akí budú z nás šikovní druháci! 

                                 
                          

Aký som bol prvák v školskom roku 2009/2010?  
Na otázky odpovedá Romanko Giabel 

 
1.Načo si sa do školy najviac tešil? Na všetko. 

2.Splnilo sa tvoje očakávanie? Áno. 

3.Ktorá hodina sa ti najviac páčila? Telesná výchova . 

4.Čo by si poradil budúcim prvákom? Majú sa báť školy? Nie, je tu zábavne. 

5.Budú prázdniny. Máš nejaký prázdninový sen? Áno, pomáhať ockovi. 
 
 

 



Zabavme sa! 

 

 

Stranu pripravil Paľko Daňo – 3.trieda 

 

     V obci už niekoľko desaťročí pracujú Dobrovoľní hasiči. Nemajú síce najnovšiu techniku, 

ale pri cvičeniach, a aj skutočnom hasení požiarov, najmä tých, ktoré vznikajú pri vypaľovaní 

suchej trávy a nepovolenými ohniskami v lese používajú autá značky ( tajnička ) a  

( tajnička ). 
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1.mesto na Spiši, 2.pracuje so železom,3. náš národný strom, 4. názov jednej zo skál vo Váhu 

pod Strečnom ( opradená povesťou o pltníkoch) 
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1.slúži na prepravu plynu a ropy, 2.druh rastlinného plodu ( má ho aj púpava), 3. predchodca 

klavíra, 4.premôcť niekoho,  5.posvetný chrobák Egypťanov 

 

 

      
      
      

      



      
 

Zabavme sa: 
Tajničky pripravili žiaci 2.triedy na hodinách vlastivedy  

 

Na čele obecnej samosprávy je vždy jeden dôležitý človek. V 17.storočí to bol  (tajnička ) 

a v súčasnom období je to (tajnička) 

 

                                                                                                    5. 

1.               3.                5.     6. 

 2.     

   4.   

      

      

      

       

      

      

 
 

1.borovica, 2.lipa, 3.vachta, 

 4.tis, 5.agát, 6.smrek   
 

                                                                       1.Malý prst,2. štvrtý prst, 3.prvý prst,4. tretí prst,  

                                                                       5.druhý prst 6.zovreté prsty a dlaň, 7.všetky...,  
                                                                       8.piaty  prst 

 

V osemsmerovke hľadáme názov svojho bydliska. 

 

 

V Í Ť A Z S T V A M Á J O V Á 

M Č E S K O S L O V E N S K G 

P N O V Á K O L Ó N I A O E E 

O P J K L E M E N T A G O J N 

Ľ L Š  P O R T O V C O V T A E 

O Á U L I C A J A O B E T R R 

V N S L O V E N S K É H W M Á 

N Č N Á R O D N É H O O A Á L 

Í I P O V S T A N I A . L D A 

C E Š K O L S K Á . C A D Y S 

K S T R Á Ň A V Y U D O B O V 

A P O D P O L O M O M . . . . 

 
Ulice v obci : Víťazstva, Májová, Pod Polomom, Ulica Slovenského národného povstania, 
Československej armády, Plánčie, Poľovnícka, Nová kolónia, Generála Svobodu, Školská, 

Športovcov, Klementa Gottwalda 

 

 2.     7.  

1.     6.   

  3. 4.    8. 

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Čo vieš o svojej obci? - veľký test 

 
     Pod záštitou starostu obce Ing. Jozefa Papána sa dňa 31.5.2010 uskutočnil v priestoroch zasadačky 
ObÚ v Stráňavách kvíz, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých ročníkov. Preukázali veľmi dobré 

vedomosti z histórie i súčasnosti svojej obce. Určite bol na nich hrdý  pán starosta, aj pani riaditeľka. 

Veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať každoročne, a prispejeme tak k rozširovaniu vedomostí 
o obci, ktoré  určite rozšírime aj o oblasť kraja či celej republiky. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na 

stretnutie pri ďalších podujatiach v spolupráci s vedením školy a obce.  

 
Kategória 1. ročník: 

1. miesto: Borisko Cetera           2. miesto: Dominička Ondáková    3. miesto: Matúško Ondák 

 

Kategória 2.ročník: 
1. miesto: Natálka Štrbová         2. miesto: Dominička Púčková       3. miesto: Nikolka Harciníková 

 

Kategória 3.ročník: 
1. miesto: Paľko Daňo                2. miesto: Dominička Ľašová         3. miesto: Tomáško Tabaček 

 

Kategória 4.ročník:                       

1. miesto: Tomáško Buchta        2. miesto: Miladka Šechná             3. miesto: Adamko Murárik 
 

Kategória 5. a 6. ročník 

1. miesto: Sonička Krajčíková    2. miesto: Darinka Jasenovcová     3. miesto: Robko Púček 
 

Kategória 7.-8.-9.ročník 

1. miesto: Henrieta Barošincová 2. miesto: Lucia Brodňanová         3. miesto: Erika Ondáková 
 

 

 

 
Pochvala patrí aj ostatným súťažiacim a v ďalšom kole im želáme viac šťastia 

 

 

   
 

  Prváci spolu so starostom skladajú erb obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spolupráca s Radou rodičov  v uplynulom období 

 

     Na začiatku každého školského roka si rodičia volia svojich zástupcov v jednotlivých triedach, aby 

spoločne s vedením  školy usmerňovali výchovnovzdelávaciu činnosť. V tomto roku v rade rodičov 
pracovali: Bc. Milan Šechný, Ing. Jaroslav Ondák, Jana Melová, Vallová Ľubica, Šmidová Slavomíra, 

Kurtíková Monika, Štrbová Miroslava, Brodňan Pavol, Jasenovcová Anna, Hrušková Darina a 

Tabačková Helena. 
      Okrem pravidelných zasadnutí a riešení podnetov  zo zasadnutí triednych schôdzok rodičov počas 

roka sa členovia rady rodičov aj s ostanými rodičmi podieľali na zorganizovaní podujatí ako bol 

karneval žiakov, rodičovský ples, majáles, brigáda na  rekonštrukcii dopravného ihriska, oslava MDD, 
získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom 2% z daní.     

     Finančné prostriedky použila Rada rodičov na nákup cien na detský karneval, na ceny 

predmetových súťaží, na cestovné pre žiakov, ktorí reprezentovali školu na okresných súťažiach, 

balíčky k MDD, pre každú triedu odsúhlasili do triedneho fondu 3€ na žiaka, prispeli na kroje pre 
školskú folklórnu skupinu. Túto aktivitu realizujú na úkor osobného voľna. Preto touto cestou úprimne 

ďakujem členom Rady rodičov a ale aj všetkým rodičom, ktorí škole pomáhajú skvalitňovať 

výchovnovzdelávací proces.    
                                                                   Mgr. Miroslava Brodňanová  

                                                                            riaditeľka školy 

 
 

 

 

 
 

Blížia sa prázdniny 
 

 

Už prichádza koniec školy, 

hlavne teraz hlava bolí. 

Písomky sú sprava, zľava, 

mať zlé známky, žiadna sláva. 

Ale keď to vydržíme a 

jednotky donesieme, 

tak hneď potom za odmenu, 

na zmrzlinu zaslúženú. 

Leto, slnko, voda volá, 

len prázdniny, žiadna škola. 

 

                                                     Milada Šechná, 4.trieda 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

HURÁ  PRÁZDNINY 2010!!!! 
 



Otestuj sa aj ty! 
 

 

Veľký test „ Čo vieš o svojej obci? „ 

pod záštitou starostu obce Ing. Jozefa Papána 

 

                                                                                         
 

1.Obec v ktorej bývam sa volala v 14storočí : 

 

 a)  ZTRANY                           b) STRANAWY                  c) SZTREANAVY 

 

2.Obec leží na úpätí malej Fatry 10 kilometrov juhovýchodne od krajského mesta Žilina pod vrchom:  

 

a) MINČOL                            b) HOBLÍK                          c) POLOM. 

 

3.Počet obyvateľov sa menil. V roku  1831 mala 472 obyvateľov, v roku 1949 mala 916 obyvateľov. V roku 2007 mala obec  

 

a) 1760                                     b) 1881                                c)2000 

 

4. Kam patrí územie obce  hydrologicky? 

 

a) do povodia Váhu                  c) do povodia Rajčanky     c) do povodia Kysuce 

 

 

5.Najvyššia nadmorská výška  v chotári obce Stráňavy je 1364 metrov nad morom. Je to  

 

a) KÚPALISKO                     b) POLOM                           c) MINČOL 

 

6.Prvá písomná zmienka o obci je z roku: 

 

a) 1356                                   b)1536                                   c)1635. 

 

7. Prvá jednotriedna škola v našej obci bola postavená v roku: 

 

a) 1914                                   b)1194                                   c)1491 

 

8. Trojtriedna škola bola postavená: 

 

a)  1944                                          b)   1954                                        c) 1964 

 

9. 14 triedna škola bola postavená v roku: 

 

a)  1960                                          b) 1958                                        c)1962 

 

10.Úradný názov našej základnej školy v súčasnosti je : 

 

a) ZŠ  S  MŠ 1.ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNEHO ZBORU STRÁŇAVY 

 

b) ZÁKLADNÁ ŠKOLA STRÁŇAVY 

 

c) ZŠ s MŠ MALOFATRANSKEJ  OPERÁCIE  STRÁŇAVY 

 

11. Prvá telefónna služobňa v obci bola uvedená do prevádzky 

 

a) 1942                                             b) 1945                              c)1950 

 

12. V obci pri mlyne ( Muller Jozef) bola zriadená píla. Pracovala od: 

 

a) 1.9.1946                                       b) 1.9.1947                        c) 1.9.1948 

 

13.Zavedenie prvej štátnej autobusovej linky Žilina – Stráňavy ktorá bola prvá v okrese sa uskutočnilo: 

 

a) 20.júla 1949                                b)20.augusta 1949               c)20.septembra 1949 

 

14. Potok, ktorý preteká našou obcou vyviera pod vrchom Minčol sa volá? 

 

a) JAREK                              b) HÝROVSKÝ POTOK       c) POTOK  

 

15. V Lome na vrchu Polom sa ťaží vápenec od roku :  



 

a) 1925                                        b)1295                           c)1592 

 

16. Vyťažený vápenec sa dopravuje lanopásom  do: 

 

a) Žiliny                                      b) Strečna                       c)Varína  

 

17. Okrem ťažby vápenca sa v minulosti ťažilo na Kubrickom vŕšku aj: 

 

a) UHLIE                                b) ŽELEZNÁ RUDA            c) ROPA  

  

18. Na čele obecnej samosprávy v minulosti v 17. storočí  stál : 

 

a) RICHTÁR                           b) RECHTOR                       c) PRÍSAŽNÝ  

 

19. V rokoch 1991-1993 postavili občania obce kostol. Je zasvätený: 

 

a) Najsvätejšej Trojici            b) Sedembolestnej Panne Márii    c) Jánovi Pavlovi II.  

 

 

20. Občania si v  komunálnych voľbách  v roku 2006 zvolili  zastupiteľstvo v  ktorom je: 

 

a)  9 žien                                  b) 1 žena                               c) 3 ženy    

 

21. Na čele našej obecnej samosprávy stojí 

 

a) PRIMÁTOR                        b) STAROSTA                    c) PREDNOSTA 

 

22. Naša obec má komplexnú občiansku  vybavenosť. Prvé murované domy boli elektrifikované už : 

 

a)15.8.1937                             b)15.8.1947                             c) 15.8.1967 

 

23. Obecný vodovod funguje v obci od roku : 

 

a) 1945                                             b)  1960                                       c) 1965 

 

 

24) Obec bola plynofikovaná v roku  ( I. etapa ): 

 

a) 1976                                             b)  1979                                        c) 1980 

 

25. Splašková a dažďová voda je odvádzaná obecnou kanalizáciou do : 

 

a) obecnej žumpy,                  b) do potoka                         do ČOV 

 

26. V obci funguje termálne kúpalisko. Jeho výstavba začala v roku: 

 

a) 1970                                  b) 1980                                   c) 1990 

 

27. V 20. storočí pracovala  v obci tehelňa. Bolo to v roku: 

 

a) 1947                                     b) 1917                                c)  1925 

 

28. Medzi Polomom a Hoblíkom vytvoril potok Hýrov krasový kaňon. Je dlhý : 

 

a) 100 metrov                           b) 200 metrov                        c) 300 metrov 

 

 

29. Žilinskí jaskyniari opäť skúmajú  krasové územie Stráňavskej a Višňovskej doliny. 

Nachádza sa tam jaskyňa: 

 

a) Líščia diera                         b/ Orlie hniezdo                c)Hoblíkovská jaskyňa H2 

 

30. Prírodné bohatstvo okolia obce sa využíva na ťažbu . Novšie otvorený lom sa volá:  

 

a) Kosová                               b) Zvonica                         c)Kosáková  

 

 

31. Od roku 1945 sa každoročne uskutočňujú pod záštitou obce spomienkové oslavy ukončenia Malofatranskej operácie v II. 

svetovej vojne a oslobodenia Československa od fašizmu. Uskutočňujú sa :  

 

a) v apríli na Javorine        b) v máji na Javorine             c)v máji na Hoblíku 

 

 

32. Najstarším záujmovým spolkom v obci je: 

a) Dobrovoľný hasičský zbor           b) Jednota dôchodcov       c) Futbalový klub 



 

33. Kedy bola postavená Požiarna zbrojnica v obci?: 

 

a)1933                                              b)1944                             c) 1955 

 

 

34.K uvedeným menám  rodákov obce ( teraz žijúcim mimo obce ), napíš v ktorej oblasti  aktívne rozvíjajú svoj talent  

 

a) Jaroslav Moravčík  ................................... 

 

b) Zdeno Majerčák ........................................ 

 

c) Matúš Kunhart ......................................... 

 

d) Roman Ondák ......................................... 

 

e) Jozef Štrba ............................................... 

 

 

35. Vymenuj aspoň 3 remeslá, ktorými sa živili obyvatelia Stráňav v 14.storočí. 

 

...........................................................  .......................................................  ................................ 

 

 

36.Napíš mená poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Správne odpovede: 

1a,2c,3b,4a,5c,6a,7a,8a,9c,10a,11a,12a,13a,14b,15a,16c,17b,18a,19b,20c,21b,22a,23b,24a,25c,26a,27a,28c,29c,30a,31b,32a,33a, 

 

Nakresli si erb obce: 

 

  


