
 

ŠKOLÁČIK 
2011/2012 

Časopis žiakov   ZŠ s MŠ  1.československého armádneho zboru Stráňavy, Športovcov 342     013 25 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

Obsah: 

1. Príhovor riaditeľky školy Mgr. Miroslavy Brodňanovej 

2. Zo života našich tried 

3. Projekty školy a žiakov 

4. Úspechy v školskom roku 2011/2012 

5. Naše zážitky 

6. Zabavme sa  cez prázdniny 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ročník štvrtý. Príspevky : žiaci a učitelia školy. Vydáva škola v  náklade 50 ks.  

 



 

Na úvod 

 

     Milí žiaci, pedagógovia , rodičia a priatelia školy -  čitatelia nášho školského 

časopisu Školáčik ! 

 

     Uplynuli štyri roky od realizácie  štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 – 

primárne vzdelávanie ( žiaci 1.-4.ročníka a ISCED -2 nižšie stredné vzdelávanie ( 

žiaci 5.-9.ročníka ), ktorý začal školským rokom 2008/2009. Za toto obdobie sme 

zaznamenali  úpravu učiva pre jednotlivé ročníky, zníženie hodinovej dotácie 

„hlavných predmetov“ a odporúčania na zaradenie nových predmetov a tak vytvorili 

Školský vzdelávací program našej školy.  Žiaci štvrtého ročníka absolvovali svoj 

vzdelávací program a na vysvedčení už budú mať napísané –Žiak  absolvoval 

primárne vzdelávanie. O rok budú prví absolventi nižšieho stredného vzdelania – 

budúci deviataci. 

Verím, že predmety, ktoré škola zaradila do Školského vzdelávacieho programu boli 

pre Vás prínosom. Spomeniem dopravnú výchovu, dramatickú výchovu, tvorivé 

písanie na prvom stupni a regionálnu výchovu a výchovu umením na druhom stupni.  

Mnohí z Vás s radosťou prijímali nové poznatky na jednotlivých vyučovacích 

hodinách. Svoje vedomosti preukázali aj na školských, okresných a národných kolách 

olympiád. Tým chcem touto cestou poďakovať za reprezentáciu školy. 

     V školskom roku 2011/2012 končia základnú školu deviataci. Ďakujem aj im za 

pomoc pri organizovaní  celoškolských podujatí a na vybraných stredných školách im 

želám úspešné štúdium. 

      Využívam  tento priestor na vyjadrenie poďakovania za spoluprácu Metodickým 

orgánom škoky, Rade rodičov, Rade školy, vedeniu obce  a spoločenským 

organizáciám za podporu výchovnovzelávcej činnosti školy. 

Všetkým žiakom školy prajem pekné prázdniny a pedagógom pokojnú dovolenku. 

 

 

                                                             Mgr. Miroslava Brodňanová 

                                                                       riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 I.trieda - triedna učiteľka Mgr. Milada Šechná 

                                                                                                    

                                       

Slávik Slovenska..                                                                         Deň zdravej výživy                     

                                   

Deň tekvíc                                                                                      Naše prvé vystúpenie 



 

            

II.trieda- triedna učiteľka Mgr. Marcela Ondáková 

 

                    

Zdobenie vianočného stromčeka                               Vystúpenie na besiedke                                                 

                    

V Planetáriu v Košiciach                                                Šarkany 



 

 

 

 

 

 



III.trieda – triedna učiteľka Mgr. Erika Ceterová 

 

 

           

Spievame na besiedke                                            Deň narcisov sa nás týka 

  

   
 

Papkáme                                          V Košiciach – Spievajúca fontána 



 

 

 

ŠKOLA 
Keď sa ráno zobudím, 

do školy sa vystrojím. 

Najprv s bratom do škôlky, 

potom hľadám priateľky. 

Naša pani učiteľka, 

víta nás už v triede 

a my ešte reveme, 

ako autá na závode. 

Keď zazvoní zvonec, 

vrieskaniu je koniec. 

Otvoríme učebnice, písanky, 

zaplníme všetky biele linajky. 

V družine sa zabavíme 

a domov sa poberieme. 

  

Bronka Prášková, 3.tr. 

  

  

  

  

  

POSLEDNÝ  JEDNOROŽEC 
Tento príbeh je o dievčatku, ktoré sa volalo Kiara. Bolo ako každé iné dievča, až na to, že keď 

prišiel večer a zaspala,stretávala sa vo svojich snoch s nevšedným priateľom Artušom. Artuš - 

posledný z rodu bieleho jednorožca potreboval priateľa, aby nebol sám. Každý večer bol pre 

nich plný dobrodružstiev a zážitkov, až kým sa neobjavil on - zlý čarodejník, ktorý chcel 

získať aj Artuša. Mal s ním hrozné plány a to Kiara nemohla dopustiť. Keď sa dozvedela 

o  zlo úmysle čarodejníka, napadol jej neskutočný plán o tom, ako by mohla Artuša preniesť 

na tento svet a oslobodiť ho tak od neho. Chcela ho preniesľ na tento svet.Deň trval veľmi 

dlho a Kiara myslela len na to najhoršie, že Artuša už nikdy neuvidí. Bolo to hrozné dočkať sa 

večera, kedy pôjde spať. Ľahla si do postele,no nemohla zaspať. Prila  si, aby sa so svojim 

priateľom ešte videla. Keď konečne zaspala, stretla sa vo svojom sne s jednorožcom Artušom. 

Ich priateľstvo bolo také silné, že čarodejník nenašiel kúzlo, ktorým by sa zmocnil Artuša. A 

tak sa Kiara noc, čo noc stretáva vo svojich snoch so svojim najlepším nočným priateľom- 

Artušom vďaka ktorému zistila, že priateľsvo je nadovšetko. 
  

Klaudika Kelemenová, 3.tr. 
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IV.trieda- triedna učiteľka Mgr. Jana Šindlerová 

 

 

                            

Deň zdravej výživy                                                                  Na výstave záhradkárov 

                            

Staráme sa o sýkorky v zime                                            Na OK HK – 3.miesto „Motýlie šaty“ 

 

!!!!Povinné prilby pre cyklistov už sú realitou aj na Slovensku 



Cyklistické prilby sú od 1. februára 2009 realitou aj na Slovensku. Nový cestný zákon totiž 

ukladá povinnosť cyklistom mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. 

Deti do 15 rokov majú túto povinnosť aj v obci. Bezpečnosť cyklistov a chodcov na 

cestách za zníženej viditeľnosti bude zvyšovať aj reflexný bezpečnostný odev. Ich 

"neviditeľnosť" má totiž za následok veľký počet nehôd s tými najvážnejšími dôsledkami. Je 

všeobecne známe, že prilba dokáže ochrániť človeka pred ťažkými zraneniami hlavy, v 

niektorých prípadoch aj zachrániť život. Riaditeľ Rescue team Slovakia Samuel Hruškovic 

však odporúča ich nosenie pre všetkých bez výnimky. "Na hlave je vyše 40 smrteľných 

bodov. Obzvlášť hlava dieťaťa, ktorá ešte rastie a nie je taká pevná, by mala byť chránená," 

skonštatoval pre TASR. 

Podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva Lenky Šramkovej cyklistická prilba môže 

zabrániť poraneniam mozgových obalov, otrasu mozgu, pomliaždeniam mozgu, epidurálnemu 

a subdurálnemu krvácaniu, intracerebrálnemu krvácaniu, poraneniam mäkkých pokrývok 

hlavy či zlomeninám lebečnej klenby a lebečnej bázy. Príkladom by mohlo byť pre Slovensko 

napríklad Švédsko, kde podľa Hruškovica nebolo potrebné nosenie cyklistických prílb 

legislatívne upraviť. Vďaka osvete je prilba povinnou výbavou takmer každého cyklistu. 

Slováci však podľa jeho slov ešte stále podceňujú bezpečnosť. "Vo všeobecnosti tu dlhodobo 

absentovala nejaká prevencia a osveta s cieľom vychovávať ľudí k tomu, aby si chránili to 

najcennejšie, čo majú," skonštatoval. S týmto tvrdením sa stotožnil aj dopravný psychológ 

Karol Kleinmann. Ako uviedol pre TASR, hodnota života v povedomí našej spoločnosti je 

oproti iným krajinám EÚ veľmi nízka. "Chodca a ani cyklistu nechránia plechy vozidla." 

Problémom by nemala byť podľa odborníkov ani cena prílb. Najlacnejšie sa dajú kúpiť už od 

10 eur (301,26 Sk). Na otázku, či nebude kúpa prílb pre viacčlennú rodinu finančne náročná, 

Kleinmann skonštatoval, že strata najbližšieho pri strete s vozidlom je nevyčísliteľná oproti 

cene prilby pre mnohodetnú rodinu. Podľa nového zákona budú môcť deti do 10 rokov jazdiť 

na bicykli na ceste len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, s výnimkou cestičky pre 

cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny. 

Reflexné prvky                                                 aj prilby 

              
 

 

 

  

 



            

Národná cena EVŠ 2012 

„Európa môj domov „                                           1.miesto v zbere papiera 174 kg na žiaka 

 

                    

V Košiciach                                                                                V Banskej Bystrici 

 

                  

Čiernohorská železnica - -Č.Balog                         Výstup na Javoriny 

 

V. trieda – triedna učiteľka Zuzana Korbašová 



 

 

 

Malý neúspech 

      V našej triede sa niektorí venujeme hasičskému krúžku. 

      V jeden deň sme šli na hasičskú súťaž do Zbyňova. Všetci sme sa tešili, ale aj sme sa 

trošku báli. A zrazu to bolo tu! Odštartovali nás, Peťa sa rozbehla, no šmyklo sa jej a spadla 

na zem. Potom bol na rade útok. Zapli sme mašinu a voda šla do prúdnic. Filip to však 

neudržal a lietal s hadicou po celom ihrisku. Okrem vody vytryskol všade okolo obrovský 

smiech.  Umiestnili sme sa na predposlednom mieste. Najskôr sme z toho boli smutní, ale 

potom sme si povedali: „NEVADÍ!!“ A povzbudili sme sa tým, že nabudúce sa nám to určite 

podarí. Aj keď sme neuspeli, ale za to, že sme sa snažili, nás vedúca zobrala na kofolu. 

( Hasiči z 5. triedy:  Kristína Vallová, Adriana Tabačková, Aneta Pastorková, Filip Pastorek, 

Matej Santa) 

Odkaz od pani učiteľky triednej: Za každým veľkým úspechom je mnoho malých 

neúspechov. Tak hurá do boja!    

 

 



  

Družstvo  Mladých hasičov pri DHZ Stráňavy                      Praktický nácvik pred súťažou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                     

Školské kolo HK                                                        Postupujúci na OK – Paľko Daňo 

 

   

Výstup na Javoriny                                                         Športujeme... 

 



VI.trieda –triedny  učiteľ  Tomáš Kiš 

 

 

O Jankovi 

      Bol raz jeden chlapec. Žil v Bratislave. Volal sa Janko. Žíl v staršom domčeku so svojou 

rodinou. Nemal kamarátov, chodil iba s dedkom do lesa.  

      Keď prišiel do školy, stalo sa to čo každý deň. Vysmieval sa mu Fero  aj s jeho 

„kamarátmi“. „Aha! Pozrite sa, akú má čiapku! Akááá hroozná!“  Všetci sa mu smiali, no 

naraz vyšla z triedy Ferova spolužiačka a zastávala sa Janka:  ,,To vás baví, ubližovať 

mladším? Veď je to len piatak! Vy ste ôsmaci! Nehanbíte sa?“ Všetci stíchli, Fero s jeho 

kamarátmi boli červení ako paradajky. Teraz sa všetci smiali im a Janko mal veľmi dobrý 

pocit. Konečne sa ho niekto zastal.  

      Keď Janko prišiel domov, všetko povedal rodičom. Keď sa vyrozprával, šiel spať. Bol 

veľmi unavený z toho dňa, ani nestihol povedať ,,dobrú noc“ a už spal. Dokonca sa mu aj 

snívalo o tom dni.  

      Keď ráno vstal, tak zasa išiel do školy so strachom. No keď prišiel, bolo všetko inak. 

Každý ho zdravil. Keď šiel po chodbe, objavil sa Fero s jeho „kamošmi“. Janko sa obzrel , či 

niekde neuvidí tu ôsmačku. Ako sa pozrel, tak Fero povedal: ,,To, čo sa ti podarilo, je zázrak. 

Ale už je s tým koniec. Už nikdy nebudem ubližovať mladším.“ Kamaráti ostali zarazení. 

Janko rýchlo utekal domov.  



      O deň neskôr išiel s dedkom do lesa a uvidel tam Fera. Bol úplne sám. Janko sa ho opýtal, 

čo sa stalo. Vraj ho kamaráti opustili, pretože s ním nie je zábava. Dlho sa rozprávali 

a nakoniec sa Fero Jankovi ospravedlnil. Od toho času sú najlepšími kamarátmi. 

                                                                                                                                                       

                                                                                   (Tomáš Buchta, 6.r) 

 

Vtáčí priateľ 

      Volám sa Margarétka a mám zaujímavého kamaráta. Jeho meno je Miško a je to papagáj. 

Jeho perie hýri všetkými farbami. Najpestrejšie sú krídelká, žiari na nich modrý, čierny, 

červený odtieň a ešte mnoho iných. Zobáčik má sivý, hlavičku a bruško má červené. 

      Keď sme ho kúpili, mali sme ho v malej klietke. Veľmi sa mu tam nepáčilo, preto bol 

stále smutný. Otcov kamarát nám požičal veľkú a ťažkú klietku. Miško bol síce spokojný, ale 

to prenášanie bolo veľmi náročné. S otcom  sme sa dohodli, že mu zhotovíme klietku podľa 

našich predstáv, aby bol náš malý kamarát spokojný. Zozbierali sme si materiál a dali sme sa 

do práce. Trvalo nám to síce dlho, lebo sme vyrábali pre Miška všelijaké hračky, ale stálo to 

za to. 

      Náš fešáčik Miško má teraz krásnu veľkú klietku s rôznymi  zábavkami, preliezkami 

a hlavne nie je ťažká. Môže ju preniesť hocikto a hocikam. Takto je malý speváčik všade, 

spieva nám, rozveseľuje nás a môže sa pozerať aj sám na seba do zrkadla a popritom si 

myslieť: „Aký som len krásny!“  

                                                                                       ( Margarétka Kruteková, 6.,r.) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        

ŠK HK – Veronika Barošincová          Miladka Šechná 

 



VII.trieda – triedna učiteľka Eva Bernátová 

 

Mama 

    V živote je veľa ľudí, ktorých poznám už veľmi dlho, ale je len jedna, s ktorou som už od 

prvej chvíle svojho života. Je to moja mama. 

      Ako dieťa vyrastala so svojou rodinou v malej dedinke Mojš. Keď mala dvadsať rokov, 

vydala sa a s mojím ocinom sa presťahovali do vedľajšej  dedinky menom  Mojšová Lúčka. 

Majú tri deti, dvoch chlapcov a jedno dievča. To dievča som ja a prišla som na svet ako 

posledná. Rodičia sa o nás starajú tak veľmi ako vedia. A preto máme tak super život. 

     Mama o rok oslávi štyridsať rokov, a preto sa jej vekom na jej oválnej tvári objavili aj 

drobné vrásky. V jej vlasoch čiernych ako uhoľ sa ešte šedivý vlások nenašiel, pretože si 

vlasy pravidelne oživuje čiernym šampónom. Je športový typ, a preto  je štíhla. Zažijeme s 

ňou veľa zábavy. Najveselší a pre mňa najkrajší  zážitok s mojou maminkou sme zažili 

v Chorvátsku, keď sme sa z člnu hádzali do mora. 

      Vo voľnom čase sa prechádza, bicykluje alebo upratuje domácnosť. Mamine veľmi rada 

pomáham aj ja, lebo má veľmi veľa práce.  

      Mamina sa k rodine správa veľmi milo. Ale, keď ju rozhneváme, vie byť aj zlá. Vždy, 

keď ku nám príde návšteva, mamina sa s ňou veľmi rada porozpráva, alebo ju zoberie von 

a ukáže jej našu malú dedinku.   Mamina sa podelí so všetkým čo má. Dala by nám aj to 

posledné, čo by mala. Mám ju veľmi rada, a preto je mojím vzorom.     

                                                                                                       (Nikolka Grňová, 7.r.) 



„Kika“ 

      Osobu, ktorú vám predstavím, už dlho poznám a určite má miesto v mojom srdci 

i v mojom živote. 

      Volá sa Kristína, no všetci ju voláme „Kika“. Je to moja spolužiačka. Má peknú postavu, 

o ktorej môže snívať každé trinásťročné dievča. Chôdzu má nanajvýš obyčajnú. Jej tvár má 

podlhovastý tvar, čím pripomína veľké vajce. Na jej pekne priliehajúcich ušiach sa ligocú 

zlaté náušnice. Vlasy má gaštanovo-hnedé, husté a na konci mierne zbrčkavené. Svojím 

úpenlivým pohľadom hnedých očí ti vidí priamo do duše. 

      Všetkých ľudí okolo seba má rada, no keď ju niekto nahnevá, dokáže byť dosť 

nepríjemná. Raz som jej dala omylom fľašou po hlave a ona mi to hneď vrátila. 

A trojnásobne! Nedá sa povedať, že by bola veľmi mierna či pokojná. Práve naopak! Niekedy 

je až veľmi výbušná pripomínajúca odistený granát. Stačí trošku buchnúť a nedá sa predísť 

katastrofe. Čo sa týka štýlu jej oblečenia, je v podstate obyčajný. Najčastejšie nosí rifle alebo 

legíny, zrejme preto, aby vynikli jej dlhé nohy. Uprednostňuje skôr športové oblečenie, ako je 

tričko, mikina a k tomu tenisky. 

      Rada chodí s kamarátmi do mesta nakupovať alebo len tak na prechádzky. V lete by 

najradšej ležala kdesi na nafukovačke vo vode s pohárom kofoly s ľadom. A zasa, keď je zlé 

počasie, sedáva za počítačom. Myslím, že celkom rada aj číta, hlavne Twilight, ktorý mám aj 

ja veľmi rada. 

      Tak ešte by sa našlo veľa vecí, ktoré by som mohla o „Kike“ napísať, naše zážitky, 

spomienky, radostné chvíle, ale aj tie, za ktoré by som jej najradšej dala panvicou po hlave. 

Ale to možno niekedy nabudúce. 

                                                                                                 ( Natália Daníčková, 7.r) 

 

               

   Vystúpenie na besiedke                                           Školské kolo HK – K.Hreusová 

 



    

HK – Sona Krajčíková                                    HK – Natália Daníčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. trieda – triedna učiteľka Marcela Stasová 

 

 

Mladý záchranár píše 

Pomoc je to najcennejšie, čo môžeme urobiť, ak sa niekto ocitne v problémoch. No nie 

je to tak? Podľa mňa sa každá pomoc ráta. Či už fyzická alebo psychická. Ľudia, ktorí sú 

v núdzi, potrebujú pomoc. Čo by ste robili vy, keby ste sa poranili? Keby vám omdlela mama, 

brat , otec či sestra? Keby ste našli na prechádzke človeka v bezvedomí?  Myslím, že ja by 

som začala panikáriť. Neviem to určite, lebo sa mi podobná vec ešte nestala. Vlastne raz 

v triede, keď odpadol spolužiak . Zľakla som sa ale snažila som sa zavolať aspoň pomoc. 

Vtedy to bola pani učiteľka, ale v iných a ťažších prípadoch sa vytáča 112. 

Záchranári. Sú to vlastne niečo ako strážni anjeli. Sú to ľudia, čo vždy vedia, čo majú 

urobiť. Obdivujem ich prácu, duchaprítomnosť, charakter a reflex. To ako si vždy dokážu 

zachovať chladnú hlavu. Myslíte, že by ste sa vedeli zaobísť aj bez nich? To je možno z časti 

pravda ale nie vždy.  

Detská doktorka. 

Úrazová chirurgia. 

Zubár. 

Očná ambulancia.  

Priznajme si, že každý z nás už aspoň raz využil túto pomoc. Bolí ťa zub? Dáš si tabletku, no 

nepomôže to. Čo urobíš? Ideš k zubárovi. Bolia ťa oči , zle vidíš. Kúpiš si kvapky do očí. 

Nepomáha? Čo urobíš? Ideš k očnému lekárovi.  

Doktori a doktorky sú dôležití. Pomáhajú nám k lepšiemu životu. Starajú sa o to, aby 

sme boli zdraví. Je mnoho doktorov z mnohých oblastí. Každú oblasť využíva mnoho ľudí. 

Dnes je už mnoho chorôb , alergií , problémov so zdravím.  A na toto všetko sú tu doktori... . 



Potom je tu prvá pomoc. Prvá pomoc je veľmi dôležitá. Dajme tomu, že nájdete 

človeka v bezvedomí, alebo ťažko zraneného človeka. Musíte, teda mali by ste mu podať prvú 

pomoc a tým mu zvýšite šance na prežitie. Potom voláte prvú pomoc. Tá dorazí zväčša za pár 

minút. Toto všetko by malo toho človeka zachrániť. No niektorí ľudia si myslia, že si zo 

záchranárov môžu robiť srandu. Vytočia 112 a robia si srandu, že niekto potrebuje pomoc. 

Pošle sa tam sanitka a záchranári zistia, že to bol len žart. No zatiaľ možno potreboval pomoc 

niekto iný a kvôli tomu mohol prísť o život, lebo niekto si chcel urobiť srandu . Som za to, 

aby to bolo trestné, lebo tieto veci nie sú sranda . Je to vážna vec, aby si z toho ľudia robili 

žarty. 

Veď kto kričí, že potrebuje pomoc a robí si srandu,  nabudúce, keď tú pomoc bude 

naozaj potrebovať, nikto mu nepomôže. Preto by sme to nemali nikdy robiť, nehovoriac 

o tom, že kvôli takému žartu niekto možno umrie.  

Záchranári, lekári máte obdiv veľa ľudí. Sama sa chcem stať lekárkou a pomáhať 

ľuďom. Obdivujem tú prácu a chcem sa zaradiť medzi vás. Veď nie nadarmo sa hovorí : ,,Čo 

urobíš, dvakrát sa ti vráti.“ 
 
                                                                                  Mária Novotná, VIII.trieda   

 

 

  

Vystúpenie na besiedke                                                   ŠK HK – Natália Tomaňová 

 

   

 

ŠK HK Mária Klocáňová                                           ŠK HK – postupujúca Hrušková Timea 



IX.trieda – triedna učiteľka Ing. Viera Kollárová 

 

 

 

Drahí 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 bola akoby druhým domovom. Ťažkými krokmi sme kráčali vpred. Úlohy 

sa zdali ťažšie ale nakoniec sme ich zvládli s úsmevom. Aj keď sme ich niekedy nestíhali 

písať doma stali sa z nich prestávkové úlohy. Ďakujeme učiteľom, ktorý si nás cez prestávky 

nevšímali. Preto milí naši spolužiaci vážte si učiteľov a každú chvíľu prežitú v tejto škole. 

Lúčime sa s vami naši drahí kamaráti a dúfame, že budete na nás spomínať len v dobrom.  

                     Dovidenia... :) 



 

 

 

Na tieto školy máme namierené  

 



 

  

Henrieta  a Samuel  – Deň narcisov                                Scénka – Vianočná besiedka... 

                   

Vystúpenie Evky  s Hýrovčekom na plese              Deviataci – naši organizátori 

   

Športový deň                                                Názorná ukážka športového zápolenia 

 

 

 



Projekty  školy a žiakov 

1.Projekt „Euroregión Beskydy“ 

 spolupráca so školami  v Polanke Wielke  - Poľsko a Fryčoviciach- Česko 

 

     Dňa 8.2.2012 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi ZŠ Stráňavy a ZŠ v Polanke 

Wielkej v Poľsku. Táto nadväzuje na Zmluvu o spolupráci medzi obcami Stráňavy a Polanka 

Wielka z roku 2008. Slávnostného podpisu sa zúčastnila riaditeľka školy Mgr. Miroslava 

Brodňanová a starosta obce Ing. Jozef Papán, zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Renáta 

Bernátová, riaditeľka školy Polanky Wielky  Mgr. Maria Kozlovska a starosta obce Polanky 

Wielky  Marius Figura. Pred podpisom zmluvy  si naša delegácia prezrela priestory školy 

a odovzdala darčeky pre spriatelenú triedu 4. ročníka – Valentínske srdiečka. Hostí zo Stráňav 

srdečne privítali žiaci aj učitelia.  

 

  

Podpisovanie zmluvy    

 

   Dňa 26.3.2012  po podpísaný zmluvy o spolupráci, pedagógovia školy  a žiaci 9.ročníka 

navštívili partnerskú školu. Prezreli  si zrekonštruovanú budovu aj učebne. V telocvični 

poľskí žiaci pripravili  pekný kultúrny program. O školských systémoch , vyučovacích 

predmetoch  sa debatovalo za okrúhlym stolom. 

V druhej časti  návštevy v Poľsku sme absolvovali prehliadku  Múzea holokaustu 

v Osvienčime, ktorý je od Polanky Wielky vzdialený len 10 kilometrov. 

 



      

 Kultúrny program poľských žiakov pre nás  

 

      

    Súsošie obetiam                                Dokument... 

 

   

Prehliadka  múzea                                                          

 



Druhý krok projektu „EUROREGIÓN BESKYDY „ 

     17.4.2012 navštívila delegácie obce a vedenia školy družobnú obec Fryčovice za účelom  návrhu 

dohody o spolupráci medzi oboma školami. Riaditeľka školy. Mgr. Brodňanová, zástupkyňa riaditeľky 

Mgr. Renáta Bernátová, starosta obce Ing. Jozef Papán o možnej spolupráci rokovali s riaditeľkou 

školy ,zástupcom riaditeľky školy a starostom obce Fryčovice Ing. Jánom Volným. 

Bolo dohodnutá budúca návšteva zástupcov z Fryčovíc tak, aby spolupráca mohla oficiálne začať 

v novom školskom roku 2012/2013. 

 

 

 

 

 

Na návšteve vo Fryčoviciach na foto zprava:riad.školyFryčovice, starosta obce Fryčovice, zástupca 

riad. školy, starosta obce stráňavy, riaditeľka školy Stráňavy 

 

 

 

Kontakt :  http://zsfrycovice.cz 

 

http://zsfrycovice.cz/


2. Tradície v našej obci obnovíme 

  

   V rámci grantového systému Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry  z roku 

2010 už tretí rok   realizujeme projekt „Tradície v našej obci obnovíme“. 

Prostredníctvom   záujmového  krúžku -  Detskej folklórnej skupiny „Hýrovček“. Vraciame  

tak do života v našej obci zabudnuté ľudové tradície. Ich prezentáciu  uskutočňujeme v obci 

v rámci činnosti ZPOZ, ktorý pracuje pri Obecnom úrade, vystúpeniami pre rodičov, žiakov 

školy, v neposlednom rade propagujeme činnosť týchto útvarov aj na regionálnej úrovni – 

prehliadkach tanečných a divadelných súborov. V tomto školskom roku sme opäť pripravili 

okrem spomínaných prezentácii v obci aj „Jasličkovú pobožnosť“ v miestnom kostole. Prianie 

do budúcnosti? Nájdu sa hráči na hudobné nástroje ? 

 

   

V kostole – nácvik                                                          Na plese rodičov 

  

Na Vianočnej besiedke                                                 „Jasličková pobožnosť „25.12.2011 

 

 

 



3. Dotýkať sa prírody všetkými zmyslami  

     V rámci poskytovania dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja sme 

predložili žiadosť o podporu projektu „Dotýkať sa prírody všetkými zmyslami“.  

     Cieľom tohto projektu je vybudovať učebne biológie a environmentálnej výchovy priamo 

v prírode – v areáli školy pre 30 žiakov. Budú tam drevené lavice a stoly, altánok, ktorý bude 

stoly prekrývať a umožní tak vyučovanie aj v prípade nepriaznivého počasia. V blízkosti budú 

vysadené dreviny, kry a trvalky s informačnou tabuľkou so slovenským aj latinským názvom. 

Projekt uvedieme do života na začiatku nového školského roka 2012/2013, nakoľko dotácia 

bola poskytnutá len v týchto dňoch. 

Inšpirácia z internetu: 

 

  

Ak to vlastne bude vyzerať ?                          Takto? 

 

       

Takto                                               Alebo? 

 

Tešíme sa na zážitky v novej učebni prírody 

 



4.Strom života 

     Klub Stromu života pri našej ZŠ  dáva priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v oblasti, 

v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovať v prospech prírodných a kultúrnych hodnôt.  

Základom spolupráce je rešpektovanie odlišností a rôznych názorových prúdov. Členov spája 

potreba zmysluplne a aktívne pôsobiť v prostredí, ktoré im je najbližšie, kde majú svoje 

korene, kde sa učia múdrosti a spolupatričnosti. Členovia klubu rešpektujú dobrovoľnú 

spoluprácu a poskytujú istotu, že ich snaženie je založené na vnútornej motivácii a úprimnej 

snahe zlepšiť kvalitu života, životného prostredia a medziľudských vzťahov. 

     Cieľom nášho klubu Strom života je  pomáhať v ľuďoch prebudiť skryté schopnosti a 

rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a 

prostredie, ktorého sú súčasťou. V tomto školskom roku sme podporili aktivitami : 

Týždeň pre vodu 

Týždeň pre ZEM 

Dni biodiverzity 

Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská 

dolina ( Neseparujte sa! Separujte s nami! ) 

Hľadáme najstarší strom vo svojom okolí „Pán strom“ 

 

Naše najstaršie stromy v obci. Tá vľavo má asi 150 rokov a tá dolná – vpravo 170 rokov. 

Výpočet podľa odporúčania MŽP. Obvod vo výške 130 cm – v  mm delené  palec , čo je 24,5 

mm sa rovná počtu rokov – tak sa vraj počíta vek lipy. Iné rýchlorastúce stromy majú iné 

koeficienty. 



 

                 

               Meranie obvodu lipy                         Vyčistili sme aj pamätník.. 

 

 

                  

            Týždeň pre ZEM                                      Záleží nám v akom prostredí žijeme 

 

             

          Okolie KD                                                         Aj okolo potôčika 

 



5. Projekt „Na bicykli bezpečne“ 

     V rámci Školského vzdelávacieho programu  ISCED -  1, bola Dopravná výchova zaradená na 

1.stupni ako jeden z  predmetov. Cieľom vyučovania tohto predmetu je preventívne pôsobiť na 

žiakov, aby od útleho veku  absorbovali do života pravidlá cestnej premávky, pravidlá chodcov, 

cyklistov a neskôr vodičov dopravných prostriedkov. 

     Na overenie vedomostí ale aj zručností pri technickej údržbe bicykla  i jazdy na bicykli organizuje 

CVČ Spektrum v spolupráci s KR PZ v Žiline dopravnú súťaž „Na bicykli bezpečne“ ,ktorej sa už po tretí 

raz zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťaží sa v štyroch disciplínach – vedomostnej časti : pravidlá cestnej 

premávky, teória poskytovania prvej pomoci, technická znalosť, a jazda zručnosti. Tohto roku sme 

podcenili prípravu v poskytovaní prvej pomoci a diplom nám ušiel len o vlások ( 7 bodov). 

                     

Na dopravnom ihrisku                                                 Na dopravnom ihrisku 

              .                 

    Súťažné družstvo na OK Na bicykli bezpečne – 5.miesto aj s náhradníkmi  

                       

Tesne pred testami – napätie                                 Vieme, že máme mať prilby a reflexné prvky 



 

NEZABUDNITE!!! 

Nový cestný zákon totiž ukladá povinnosť cyklistom mimo obce chrániť si hlavu riadne 

upevnenou ochrannou prilbou. Deti do 15 rokov majú túto povinnosť aj v obci. Bezpečnosť 

cyklistov a chodcov na cestách za zníženej viditeľnosti bude zvyšovať aj reflexný 

bezpečnostný odev. Ich "neviditeľnosť" má totiž za následok veľký počet nehôd s tými 

najvážnejšími dôsledkami. Je všeobecne známe, že prilba dokáže ochrániť človeka pred 

ťažkými zraneniami hlavy, v niektorých prípadoch aj zachrániť život. 

 

Spolupráca s Pozemkovým spoločenstvom – Urbariát Stráňavy  

 

     V tomto školskom roku sme oslovili Urbariát o sponzorský dar na zakúpenie jednoduchej lezeckej 

steny pre účely telesnej výchovy a športových záujmových krúžkov. Spoločenstvo nám odsúhlasilo 

dar vo výške 200€. Veríme, že na začiatku školského roka už bude vítať žiakov aj jednoduchá lezecká 

stena v telocvični. Ďakujeme! 

 

Inšpirácia z internetu  

 

 

   

 

 



Naše úspechy v školskom roku 2011/2012 

 

1.    OK Šaliansky Maťko – Annamária  Remeková 2.ročník - účasť 
2. Účastnícky diplom  pre žiakov IV. triedy na divadelnej prehliadke Detská divadelná Žilina 2012 

s divadielkom Snehulienka a sedem trpaslíkov  
3.  Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín – kategória  recitačné kolektívy – 3.miesto žiaci IV. triedy 

s divadielkom Motýlie šaty, účasť – Hrušková 8.roč, Daňo -5.roč. 
4. Európa v škole – multimediálne práce „Europa je moj domov“ – 1.miesto žiaci IV.triedy 
5. Európa v škole – Národne kolo –  kategória multimediálne práce  - Cena MŠ SR – kolektív 

žiakov IV.triedy 
6. Škola dobrých skutkov – detský čin roka - účasť 
7. Týždeň pre vodu – Diplom  pre Klub Stromu života pri ZŠ Stráňavy Hýrovček  
8. GVOBOJ – účasť :Mucha N., Badík P. ,Barošincová H. ,Lipták K. 
9. Futbalový turnaj O pohár predsedu rady rodičov pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára – 

1.miesto 
10. Školské kolo Pytagoriády – 17 úspešných riešiteľov, OK Pytagoriády A.Sládek  3.ročník,  
11. Matematický klokan : účasť Melo M.,Buchta T., Slezáček J., Jasenovcová D., Barošincová H., 

Porubčanská N., Badík P., Kubová M., Mucha N., Kučes A., Martinček M. 
12. Medzinárodný projekt „Záložka do knihy zbližuje“ - účasť 
13. Týždeň pre vodu – Diplom ústredia Stromu života 
14. Týždeň pre ZEM – Vyčistíme si Skovensko, svoju obec - Diplom  Stromu života 
15. OK Súťaž mladých zdravotníkov – 9.miesto Barošincová V., Buchta T., Purašová N., Koňuchvá 

L., Šechná M. – 6.ročník 
16. OK Na bicykli bezpečne – 5.miesto –Štrbová N. ,Harciníková N., Ondák R., Remek R. – 4.ročník 
17. OK BIO kat. D –4.miesto  Hreusová K., Krajčíková S., Daníčková N. – žiaci 7.ročníka  
18. OK BIO kat. F -  1.miesto: Ceterová E.,Harciníková N.,  Púčková D., Šechná J., Štrbová  N.– 

4.ročník 
19. OK BIO kat. F  - 3.miesto :Barošinec Samuel, ,KoňuchTibor, Ondák radoslav, Púček Ladislav, 

Remek Richard . 4.ročník 
20. OK BIO- kat. F - 4.miesto : Ondáková Dominika, Harmečková Natália, Kelemenová Natália, 

Ondák Matúš, Hreus Adam – 3.ročník 
21. Na krídlach šarkana – čitateľský maratón – účastnícky diplom – žiaci 4.ročníka 
22. Tvorím vlastnú knihu –  ekologická bájka na téme „Púpavy, vietor, šarkany“ - účasť 8 

súťažných prác v národnom kole: Emma Ceterová, Nikola Harciníková Tibor Konuch, Radoslav 
Ondák, Dominika Púčková, Júlia Sechná, Natália Strbová, Richard Remek – 4.ročník 

23. Deň narcisov – účasť 

24.Workshop cudzích jazykov -  NEJ – Linda Koňuchová – 6.ročník 

 

 

 

 

 

 



Naše zážitky v školskom roku 2011/2012 

1. Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012  v KD 

2. Deň športu + Divadlo MASKA 

3. Beh od pamätníka k pamätníku 

4. Svetový deň mlieka 

5. Jesenné cvičenie v prírode 

6. Exkurzia do Planetária v Košiciach a Múzea soli v Solivare Prešov 

7. Šarkaniáda,  

5. Lampiónový sprievod 

6. Výstava zeleniny v obci 

5. Pasovanie za prvákov 

6. Výchovný koncert  Správaj sa slušne s Peťom Bažíkom 

7. Vystúpenie Hýrovčeka na obecných oslách Mesiac úcty k starším, jubilanti v obci 

8. Aktivity Stromu života – Prikrmovanie spevavcov 

10.Vystúpenie s divadielkom pre žiakov MŠ a žiakov 1.ročníka  

11.Zdobenie vianočného stromčeka – besiedka 

12.Mikulášske darčeky. 

13.Vianočná besiedka 

14.Exkurzia :Betlehemy v Žiline  a do MINIZOO v Žiline 

15.Koledovanie -  a divadielko jasličková pobožnosť  

16.Školské kolo pytagoriády 

17.Školské kolo Šaliansky Maťko, OK 

18.Zimné hry na snehu 

19.Vystúpenie žiakov s programom na plese rodičov 

20.ŠK Hviezdoslavov Kubín, OK HK  

23.Workshop“ Toto je moja  voľba“ program prevencie proti návykovým látkam  

24.Karneval, Valentínska pošta 

25.Okresná súťažná prehliadka Detská divadelná Žilina 2012 

26.Mesiac športových rekordov 



27.Čitateľský maratón- Na chvoste šarkana 

28.Týždeň pre VODU 

29.Testovanie deviatakov 

30.Návšteva partnerskej školy v Polanke Wielke 

31. Vystúpenie pre žiakov MŠ Snehulienka, vystúpenie pre MŠ – Motýlie šaty 

32.Týždeň pre ZEM – aktivity Stromu života 

33.Stavanie mája – DFS Hýrovček, Výstup na Javoriny, Deň matiek – vystúpenie Hýrovčeka 

34.Tvorím vlastnú knihu – národné kolo „Púpavy, vietor šarkany „ ekologická bájka 

35.Deň zdravej výživy 

36.Jarné cvičenie v prírode 

37.ŠK Slávik Slovenska 

38.Európa v škole OK , Národné kolo 

39.Zber papiera  -  7 780kg 

40.Futbalový turnaj O pohár predsedu rady rodičov pod záštitou Juraja Blanára 

41.Výchovný koncert  k MDD, športové dopoludnie 

42.Exkurzia – Galéria Ľ.Fullu v Ružomberku 

43.Exkurzia do diagnostického centra v L.Lúčke 

44Divadelné predstavenie pre žiakov ŠKD – Ronaldino a Kamila 

45.Didaktické hry 1.-4.ročník 

46. Výtvarná súťaž „ Záchranári“ 

47.Kariérne poradenstvo pre žiakov 8.ročníka 

48.Školské výlety : Bojnice, Ružomberok, Čierny Balog – Vydrovo, Zbyňov 

49.Aktivity Klubu Stromu života pri ZŠ – Dni biodiverzity 

50.Okresné kolo dopravnej súťaže „ na bicykli bezpečne“ 

51.Okresné kolo biologickej olympiády kategória D, kategória F 

52. Najmodernejšia cesta separovania 

53. Workshop cudzích jazykov - NJ 

 

 



 

 

Víťazný tím žiakov našej školy : 1.miesto „O pohár predsedu Rady rodičov“, pod záštitou 

Juraja Blanára - 2012 

Blahoželáme! 

 

      

 



Zabavme sa 

 

TAJNIČKA - ČO MAJÚ ŽIACI 

NAJRADŠEJ?       

                 

1                     1. Deň v týždni  

2                  2. Strašidelný príbeh 

3                      3. Modrý kvietok  

4                 4. Pot   

5                    5. Nie plný  

6                  6. Tlač (zastaralo)  

7                   7. Červená repa  

8                   8. Ženské meno (7.5.) 

9                 

9. Morské 

živočíchy  

                       Daňo Pavol, V. trieda 
 

 

 

 

TAJNIČKA - AKÉ ZVIERATKÁ MAJÚ DETI NAJRADŠEJ?          
                        

1                   1                

2                    2                

3                    3                 

4                A  4                  

5                   5               

6                   6                   

7                               

8                                 

                        

1 Záhradný / lesný plod       1 Robota         

2 Dopravný prostriedok       2 Listnatý strom       

 3.Opakšpiny          3 Odev stromov       

4 Ženské meno (28.12.)       4 Vymetač komínov      

5 Ôsmy mesiac v roku       5 Sprevádza búrku      

6 Tvarohový krém        6 Vlasť         

7 Mesto v južnom Slovensku                 

8 Svetadiel / kontinent / štát            Daňo Pavol, V. trieda 

                        

 

 



TAJNIČKA - LATINSKÝ NÁZOV MAČKY DIVEJ 
 
      

1                          

2                        

3                     

4                          

5                    

                 

6                      

7                        

8                       

9                      

10                      

11                     

12                     

13                     

14                     

15                          

                 

1 Mužské meno (4.10.)           

2 
Živočíchy, ktoré po narodení cicajú materské 
mlieko    

3 Vrstva nerastov            

4 Kométa              

5 Čo obsahuje morská voda?         

6 Meno Stanislava            

7 
Samica 
kohúta             

8 Osoba               

9 Listnatý strom             

10 Poľské peniaze            

11 Nástroj na brúsenie kosy          

12 Včelí samček             

13 Kráľovná kvetov            

14 "Biele" ročné obdobie           

15 Mužské meno (31.12.)      Daňo Pavol, V. trieda  

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nájdi slová:  čistý, kyslý dážď, strom, rastliny, zem, pôda, lesy  

Slovná zásoba :                                         

Po slovensky:                                                Po anglicky : 

 

Kyslý dážď                                                    acit  rain 

Čistý vzduch                                                  all clear 

Zem                                                                country 

Príroda                                                           countrysicle 

Lesy                                                                groves 

Kvet                                                                bloom 

Rastliny                                                           plant 

Pôda                                                                barth 

Strom                                                               tree 

Čistý                                                                all 

Živočíchy                                                       animal 

 

 

 

                                                                    Vytvorili: Miladka Šechná a Veronika Barošincová- VI.trieda 
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E A R T H T R E E 
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Pomôcky: (rieka, pes, strom, kvet, les, kopec, lúka, kvapka, slnko, tráva, nebo, hrozno, ruža, sŕňa ) 

 

RIEŠENIE :príroda - _ _ _ _ _ _                           Autori: Miladka a Veronika  VI.trieda 

R E V I R N G R A S S K Y 

A T S E R O F M O O L B T 

P  M A C B O L B U L L I H 

N U S R E E R T E A D O G 

H C N U B L R O E E S O R 



Indiáni v 7. triede 

Uhádneš kto je kto? 

 

Juraj Ďurnek                     Kristínka Hreusová 

 

            Denis Mičík                  Natália Daníčková 

 

Martin Kuba         Boris Berešík        Robko Púček 

 

   Soňa Krajčíková     Jakub Kurtík         Nikolka Grňová 

 

                        Erik Gajdoš  

           

 

   

       BIELY VLK                                    BLONDON DOBREJ NÁLADY 

 

                          ERIK DRZÝ ČIPS                             DOMYKOVÁ VLÁSKA 

 

ČERTíK NEVINIATKO ČIPSÁŇ            ČIKUA                                  SOVA 

 

                                          BIELY DLHOVLASÝ HAVRAN 

 

                 VEĽKÝ SIVÝ MEDVEĎ                                  VYSOKÁ PALICA 

 

                                                         SIVÝ OROL      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


