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Časopis vydávajú žiaci a učitelia ZŠ s MŠ 1.československého armádneho zboru Stráňavy 



1. Rozhovor s pani riaditeľkou 

 

Prečo ste sa stali pani riaditeľkou? 

Do našej základnej školy som osem rokov chodila ako žiačka. Po vysokej škole som sem 

nastúpila ako učiteľka. Učila som žiakov 1.-4.ročníka. Po 15. rokoch praxe som sa rozhodla 

svoje skúsenosti využiť pri riadení školy, preto som sa prihlásila do konkurzu na riaditeľa 

školy. 

Akú knihu máte najradšej? 

Od Charlotte Bronteovej – Jana Eyrova a od Jane Austenovej- Rozum, cit a Emma.  

Prečo máte rada svojich žiakov? 

Keby som nemala rada svojich žiakov, ťažko by som mohla robiť túto prácu. Na deťoch 

obdivujem ich veselosť , hravosť, spontánnosť a úprimnosť. Teší ma, keď ich učenie baví a sú 

zvedavé. 

Akú vyučovaciu hodinu máte rada? 

Slovenský jazyk a anglický jazyk. 

Je Vaše povolanie ťažké? 

Povolanie učiteľa je náročné. Vyžaduje si byť neustále pripravený, odpovedať na zvedavé 

otázky žiakov, riešiť ich spory a problémy. Vždy ma veľmi poteší, ak sa mi to podarí. 

Budú aj Vaše deti riaditelia? 

Mám osemnásťročnú dcéru a šestnásťročného syna. Myslím si, že momentálne práca učiteľa 

alebo riaditeľa školy nie je pre nich atraktívna. 

 

                                                                    Spracovala Júlia Remeková, 4.trieda 

 

 

 

 

 

 

2. 



Ahojte všetci! 

     Každý z nás prichádzal do školy s pocitom: "Už konečne som preč z tej škôlky!" O 

niekoľko rokov, by sa ale mnohí z nás radi vrátili späť. My sme prežili úžasných deväť rokov 

nášho života na základnej škole a vstupujeme do ďalšej etapy nášho života. Na strednú školu.          

     Niekedy Vám celá škola lezie hore krkom. A my to dobre poznáme. So spolužiakmi sme si 

dali jednotlivé stupne- úrovne, kedy už bude pokoj. Prvé bolo vysvedčenie, druhé monitor a 

tretie prijímačky. Ale čas šiel veľmi pomaly, odpočítavali sme dni, kedy už bude po všetkom. 

Verte či nie, je po to!. Ani sme si neuvedomili, boli sme zaplavení stresom, smútkom 

i sklamaním .Ale všetko pominulo. Týmto Vám chceme dať aj radu. Ak to v škole nebudete 

zvládať, či to budú zvady s kamarátmi, kamarátkami alebo nedorozumenia s učiteľmi, 

nebudete si vedieť poradiť, vydržte to! Vyrieši to čas sám. 

     Ako naše jednotlivé body záťaže. Hlavne chceme povzbudiť  terajších ôsmakov, ktorí od 

septembra pôjdu v našich koľajach. Deviata trieda nie je len o zábave a voľne, ako si mnohí 

myslia. Je hlavne plná rozhodnutí a cieľov, ktoré si dúfame splníte. A to je niekedy v 

štrnástich rokoch problém, správne sa rozhodnúť, čo by sme v dospelosti chceli robiť.     

      A Vám milí prváci, prajeme ešte veľa trpezlivosti, máte toho pred sebou ešte dosť, veľa 

dobrých známok a zábavy. Robte všetko pre to, čo chcete. Nech Vás neodradí nejaká 

nepodstatná maličkosť. A to platí aj pre ostaných žiakov. Budeme na Vás myslieť!                                                                                                  

                                                                        Veľa šťastia! Vaši deviataci. 

 

 

KAM ODCHÁDZAME? 

 

Tomáš Santa- SOŠ sv. Jozefa robotníka-mechanik 

Erik Gajdoš- SOŠ Drevárska Žilina- operátor drevárskej a nábytkárskej 

výroby 

Soňa Krajčíková- Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

Kristína Hreusová- Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

 

Jakub Ondák- Dopravná akadémia, Žilina- technika a prevádzka dopravy 

 

Martin Kuba- Stredná zdravotnícka škola, Žilina 

 

Branislav Plavý- SOŠ  Elektrotechnická, Žilina- mechanik počítačových sietí 

 

Juraj Ďurnek- Dopravná akadémia, Žilina- ekonomika a prevádzka dopravy 

 



Gabriela Milová- Dopravná akadémia, Žilina- ekonomika a prevádzka dopravy 

 

Natália Daníčková- Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

 

Veronika Pešková- Stredná odborná škola 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku- ekonomika 

pôdohospodárstva 

 

Denis Mičík- Stredná odborná škola poľnohospodárstva a 

služieb na 

 vidieku- manažment regionálneho a cestovného ruchu 

 

Robo Púček- Súkromná stredná umelecká škola, Žilina- 

propagačná grafika 

 

Veronika Ľašová- Stredná odborná škola 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku- ekonomika pôdohospodárstva 

 

Marek Gajdoš- SOŠ Drevárska, Žilina- operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 

Boris Berešík- Dopravná akadémia, Žilina- 

automechanik 

Jakub Kurtík- Spojená škola, Hlinská- kuchár 

 

Nikola Grňová- Dopravná akadémia- 

prevádzka a ekonomika dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Rozhovor s p. farárom Hrvolom 

1.  Kedy ste sa rozhodli stať kňazom ? 

Presný čas rozhodnutia neviem, ale moje rozhodnutie ovplyvnilo miništrovanie a služba 

organistu. A dobrý vzťah s našim p. farárom v Zliechove. 

2. Na akú školu ste chodili ? 

ZŠ- som ukončil v 8. ročníku a pokračoval na strednej poľnohospodárskej škole v Pruskom. 

3. Kde sa Vám najviac páčilo ? 

Najviac  sa mi páči tam, kde práve pôsobím. 

4. Koľko máte miništrantov ? 

Som rád každému, kto chce slúžiť Pánovi  Ježišovi ako miništrant. V Stráňavách mám 12 

miništrantov a v Mojšovej Lúčke 4 miništrantov. 

5. Čo sa Vám páči, nepáči na dnešných ľuďoch ? 

Páči sa mi úprimnosť a radosť. Nepáči sa mi  namyslenosť a keď si ľudia robia zle. 

6. Čo rád robíte vo voľnom čase ? 

Voľný čas je veľmi dôležitý na oddych, preto ho využívam na chov sliepok, filmy, čítanie 

a futbal. 

7. Chováte sliepky od malička ? 

Áno a vzor som mal od svojich starých rodičov.  

Ďakujem za rozhovor. 

 

Rozhovor pripravili žiaci 4. ročníka: 

Adam Rusnák                           Filip Ripel                                 Michal Martinka 

 

 

 

 

 

 



4. Literárne práce žiakov  

Literárne popoludnie 6.triedy 

Dňa 9.6. sme sa takmer celá trieda zišli na literárnom popoludní, aby sme si zasúťažili 

a zabavili sa.  

 

 

   Tu sú naše vety na písmenko F:                     Tu sme museli poskladať obrázok a určiť 

z akého                                       diela to bolo a aký autor to napísal: 

Fero funí na futbale s futbalkou. 

Fiona je Ferova frajerka.  

Farmár je furt na facebooku. 

Filoména má fúzatého frajera. 

 

 

 

 



Deň Zeme v našej škole 

     V našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme v piatok 2.5. čistením našej dediny. Namiesto 

kníh a zošitov sme si mali doniesť rukavice a igelitové tašky. Všetci žiaci sme mali radosť, 

lebo sme sa nemuseli učiť. Naša trieda zbierala papier a plasty v okolí našej školy. Keď sme 

všetok odpad pozbierali a dali do kontajnerov určených na papier a plasty, išli sme si kresliť 

na školský dvor symbol Dňa Zeme. Mali sme veľkú radosť, že sme spravili niečo užitočné pre 

našu obec. 

Jaroslav Daniška, II.trieda 

Na triedenie odpadu sme v triede zložili aj malú básničku: 

Budeme chrániť našu vlasť, 

do žltej popolnice dáme plast. 

Papier na zem nehádžeme, 

do zelenej popolnice sklo dáme. 

Triediť odpad budeme,  

radosť na Zemi nájdeme. 

Všade stojí krásavica, 

oranžová popolnica. 

Pýta si kov, plechovice, 

dbajte na to deťúrence! 

Na recykláciu takto prispejeme. 

Spievať si budeme veru hej, 

farebná je naša Zem. 

Všetko najlepšie 22.apríl, Svetový deň Zeme ! Tvoji druháci 

 

 

 

 

 

Darček 



 Tešil som sa na moje narodeniny. Ráno som skoro vstal, lebo som chcel dostať darček. 

Mamička a otecko mi hneď zagratulovali. Hurá, mám darček. Rýchlo som ho rozbalil. Ale... 

Bola v ňom bunda. Rozplakal som sa. Celý deň som bol smutný. Večer, keď som išiel spať, 

našiel som si na posteli ešte jeden darček. Bolo v ňom auto na ovládanie. A presne také, po 

akom som vždy túžil. Veľmi ma to potešilo. Takže rodičia nezabudli. 

Danko Slezák, II.trieda 

Čo prečítali štvrtáci?  

Grázlik Gabo 

Grázlik Gabo je hlavnou postavou krátkych príbehov od spisovateľky Francy Simon. 

Gabo je 8-ročný chlapec. Má ryšavé vlasy a modré oči. Rád si oblieka bledomodré tričko so 

žltým pruhom a fialové tepláky. Na nohách nosí zelené papuče. 

Grázlik Gabo má všetky zlé vlastnosti, ktoré len môže mať: je pyšný, zlomyseľný, zákerný, 

zlý, pomstychtivý, hrozný a krutý. Vo všetkom musí mať pravdu. Má len jedného kamaráta, 

ktorým je drzý Dávid. Sú úplne rovnakí. Provokuje vzorných a svedomitých spolužiakov.  

Páčilo sa mi na Gabovi, že vždy povedal, čo si myslí, aj keď to nebolo práve slušné správne.  

Grázlik Gabo je malý darebák, ktorý terorizuje svojich učiteľov, nemá rád zeleninu, ale miluje 

sladkosti a svojho brata by najradšej niekomu predal. Viem, že to, čo robí, nie je správne, ale 

ja som vždy zvedavý, ako to dopadne. 

 

Z poľovníckej kapsy 

Rudo Móric 

 

Ujo Bohdan bol rodený horár telom aj dušou. Býval v horárni na Kysuciach v prekrásnej 

prírode s tetou Hanou. Mal fúzy a územčistú postavu.  Keď boli zvieratá ranené a choré, nosil 

si ich ujo Bohdan do horárne. Kým neboli zvieratká zdravé, nepúšťal ich do prírody. 

Bol to veľký dobrák a milovník našej prekrásnej prírody, ktorú ochraňoval aj pred 

neprajníkmi a zlými ľuďmi, ktorí ubližujú zvieratám. 

Bol zdravý a mocný, i keď niekedy musel chodiť po hore aj celý deň. Mal veľa dobrých 

priateľov. Medzi  jeho veľmi dobrých priateľov patril aj Rudo Móric, ktorý z jeho ústneho 

podania o zvieratkách a jeho milovanej hory, čerpal príbehy do knihy, ktorá  je veľmi 

obľúbená medzi mladými  čitateľmi.  Je veľmi zaujímavá, hlavne opisom zvierat žijúcich 

v lese. 

Napríklad, okrem iných pekných a poučných príbehov, jeden z nich je o vábivej líške, ktorá 

chcela odvábiť  malú srnku od svojej mamy. V prírode sa vyskytujú aj prírodné omyly:  



napríklad- biely jeleň. Vybral som si ju preto, že nielen postava horára uja Bohdana ma 

zaujala, ale aj jeho krásne príbehy boli veľmi poučné a zaujímavé, ale aj knižka od 

spisovateľa bola veľmi pekne napísaná a ilustrovaná. 

Adrián Rosinec     4. trieda 

 

 

Je pracovné nasadenie „cool“ alebo drina? 

Rodina potrebuje čas. 

 

 Neviem, čo presne pracovné nasadenie znamená lebo som sa s tým ešte nestretol. 

Viem len to, že ak chce nejaká rodina existovať: jesť, bývať, obliekať sa, nakupovať, ... musí 

mať na to peniaze, musí si na to všetko nejako zarobiť.  

Rodičia preto chodia do práce. Nie každá práca je však ľahká a nie každý má takú prácu, 

ktorá ho nielen uživí, ale aj baví. Vtedy je práca asi naozaj drina. Presne ako v škole. Ak 

máme napríklad fyziku, ktorá ma baví, hodina ubehne veľmi rýchlo, ale keď je telesná 

výchova, vtedy vyučovacia hodina trvá ako dve dohromady a som z toho vždy unavený. 

Takto to bude asi aj s prácou – zamestnaním.  

 Často sa ma pýtajú, čo budem robiť, čím chcem byť, čo chcem študovať. Mňa by 

bavilo byť učiteľom, ale každý ma od toho odhovára. Tak čo si vybrať, aké povolanie? 

Myslím si, že by ma moja práca mala v prvom rade baviť a aby som mal dobrý pocit z toho, 

čo robím a hlavne, aby som chodil do práce rád a nie s odporom.  

Dospelí tvrdia, že práca by mala uživiť nielen mňa, ale aj moju rodinu. To je aj dôvod, prečo 

musia často svoje záujmy a to čo by „chceli robiť oni“ podriadiť záujmom a potrebám rodiny. 

Neviem si predstaviť robiť niečo celý deň nasilu len preto, aby som zarobil. Keby to bolo na 

krátky čas, tak možno áno, ale nie neustále. Je to veľmi stresujúca predstava. 

 Sú profesie ako napríklad lekári, hasiči, horskí záchranári, ktorí musia byť 

v pohotovosti neustále. Zachraňujú ľudské životy a často aj s nasadením vlastného života. 

V takýchto chvíľach nemôžu povedať: skončila mi pracovná doba, urobím to zajtra, už 

nevládzem, .... No nie je potom „kúlové“ počuť v správach, koľko ľudí vďaka ich nasadeniu 

môže práve teraz pozerať napríklad Olympijské hry, vyhrešiť svoje deti alebo im čítať 

rozprávku, ... 

 Je „cool“, že mama a otec zarobia peniaze a vďaka tomu môžeme spolu chodiť do 

kina, na dovolenku a nič mi nechýba, ale keby museli byť celý deň v práci a chodili domov až 

večer, keď už spím, vtedy by to už „cool“ nebolo. Ja som najradšej, keď sme všetci čo najviac 

spolu. Niekedy mi stačí aj to, keď sa napríklad učím alebo robím niečo iné, že počujem mamu 

v kuchyni a ocina ako niečo majstruje. Občas je ocino dlhšie v práci alebo musí na pár dní 

služobne odcestovať a vtedy je doma smutnejšie. 

 Kedysi sme boli cez prázdniny v Nemecku na návšteve. V jednej rodine sa o deti 

starala „operka“ lebo rodičia pracovali a doma bývali len večer alebo cez víkend. Bola tam aj 

taká rodina, kde mali tiež „operku“ a ich mama bola pritom nechodila do práce. Tá vstávala 



až okolo obeda, chodila s kamarátkami do mesta na kávu alebo sa povaľovala doma a ich otec 

asi veľa pracoval, lebo domov chodieval len na víkend. Vôbec som to nechápal.  

 Pre mňa je „cool“ moja rodina a život bez nej – to je drina. 

Pavol Daňo, 7.ročník 

 

 

Dobrodružná rodinná dovolenka v Európe 

 

,,Hurá! Hurá, hurá!“ kričali deti, keď sa dozvedeli, že pôjdu na dovolenku. ,,A kedy 

pôjdeme?“ opýtal som sa. ,,Zajtra,“ odpovedala mamička. Rozbehol som sa do svojej izby a 

Anička tiež. V tú sekundu sme boli zbalení. Prichystali sme si batohy ku dverám a išli spať. 

 Nemohli sme od vzrušenia zaspať... Anička napokon zaspala prvá, ja som ešte dlho 

rozmýšľal, kam môžeme ísť. S touto otázkou som aj zaspal.  Zdalo sa mi, že vo sne vidím 

odpoveď, ale zrazu som začul mamin hlas: „ Za pol hodinu odchádzame!“ Anička sa práve  

zobudila a začala sa obliekať. „Vieš Anička čo sa mi snívalo? Snívalo sa mi o peknej krajine, 

nad ktorou boli písmená. Najprv tam bolo písmeno F, potom R a viac neviem.“ Anička ma 

nechápala.  Naraňajkovali sme sa a vyrazili sme. 

 Keďže sme z Prešova, do Bratislavy to trvalo dlho, asi štyri hodiny. Z Bratislavy na 

hranice to už bola chvíľa, no aj tak som bol unavený a zaspal som. Vo sne sa mi opäť zjavila 

krásna krajina. Teraz v nej neboli už iba písmená F a R, ale  pribudlo A a N. Zrazu ma myklo. 

Zastavili sme. ,,Skvelé, že si sa zobudil,“ povedala mama. Mala pravdu, lebo v  reštaurácii 

sme si pochutili na dobrých hranolčekoch so syrom a kečupom. Počas obeda mi však  

neschádzal z mysle môj sen.    

 V   aute som dúfal, že zasa zaspím.  ,,Mama, kde sme teraz?“ spýtal som sa. „V 

Rakúsku, vo Viedni,“ povedala mama. „ A to je kde?“ opýtala sa Anička. „V polke cesty,“ 

odpovedala jej s úsmevom mamina. Zaspievali sme si zopár pesničiek a zrazu som pred sebou 

videl písmená  C a Ú. No ako rýchlo sa objavili, tak rýchlo aj zmizli. „Čo sa stalo?“ spýtal 

som sa vyľakane. „Prečo Anička plače?“  „Je mrzutá, lebo je unavená z cesty, musíme 

zastaviť a oddýchnuť si,“ povedal ocino. Keď sa Anička upokojila,  pokračovali sme v ceste.  

Cez okno som sledoval, ako sa míňajú názvy miest, až zrazu som mal pred sebou  F, 

R, A, N, C, Ú, Z, S, K, .. .Posledné písmeno som nestihol prečítať, striaslo ma, zobudil som 

sa na to, že mi je zima. Zbadal som, že  v  aute sme len dvaja. „Ocino, kde je mamina 

a Anička?“ Neodpovedal, bolo jasné, že Anička nemá svoj deň. „A kde sme teraz?“ skúsil  



som opäť. „Vo Švajčiarsku,“ odpovedal otec. Ale to sa už  mama s Aničkou práve vrátili. 

Anička mala v ruke  ukrytú lízanku, podala mi ju a usmiala sa na mňa. A tak sme sa mohli 

opäť vydať na cestu. 

Cesta mi začala ubiehať akosi veľmi rýchlo. F, R, A, N, C, Ú, Z, S, K, O!  „Hurá, 

Francúzsko, hurá!“ Strhlo ma. „Kto to kričal?“ pýtal som sa rozospatý. Mama sa zasmiala: 

„No ty! Zo sna!  Upokoj sa, veď už za dve hodiny sa ti sen splní. “ 

                                                                           Bronislava Prášková, 5.trieda                                                                                                                                                         

                                       Slnečné leto 

 

                                                           Keď ráno slnko vyšlo, 

                                                           teplo ku nám prišlo. 

                                                           More, voda na nás čaká, 

                                                           zmrzlina nás všetkých láka. 

                                                           Uvidel som motýľa, 

      a nastala moja šťastná chvíľa. 

                                                           Toto bola moja dovolenka, 

               doma ma pošteklila na líčko lienka. 

 

Marek Gašpierik, Viktória Slezáčková, Michal Martinka, Anna Mária Remeková, Andrej 

Rosinec 

4.ročník 

 

 

 

 

 

 

 



3. ročník - Anglický jazyk 

 

 

Look at the spider.                                          Pozri sa na pavúka  

It is climbing on the tiger.                            lezie na tigra.                                       

 Martin  Janošík 

 

 

Look at the mouse.                                      Pozri na myš, 

It is climbing under the house.                   lezie pod dom.                                            

 Tánička Kučeríková 

 

Look at the fox.                                           Pozri na líšku, 

It is sitting in the box.                                sedí v krabici.                                                  

Andrejka Duchoňová 

 

Look at the frog.                                         Pozri na žabu, 

 It is jumping to the frog.                           skáče ku psovi.                                          

Martinko Janošík 

 

Look at the parrot.                                      Pozri sa na papagája, 

It is standing on the cupboard.                  stojí na skrini.                                          

 Martinko Janošík 

 

Look at the doll.                                          Pozri na bábiku,  

It is sitting on the ball.                                sedí na lopte.                                           

 Tánička Kučeríková 



 

Look at the cat.                                             Pozri na mačku,                                    

 It is smiling on the bed.                               usmieva sa na posteli.                             

 Samko Homola 

 

Look at the goat.                                           Pozri na kozu, 

It is sitting in the boat.                                 sedí v loďke.                                             

 Samko Homola 

 

Look at the parrot.                                        Pozri na papagája, 

It is sitting on the carrot.                               sedí na mrkve.                                         

 Julka Daňová 

 

Look at the sheep.                                       Pozri na ovečku, 

It is driving in the jeep.                                jazdí v džípe.                                                    

Julka Daňová 

 

Look at the dog.                                           Pozri na psa, 

It is sitting on the clock.                               sedí na hodinách.             

 Julka Daňová 

 

 

 

 

 

 

 



Das Kanninchen 

Mein Hase ist sehr schnell. Er mag Möhren. Er ist weiß und nicht gross. Er hat  roten Nasen 

und lange Ohren. Er heißt Ťapko. 

 

 

 

Natália Štrbová, 6.trieda                         

Mein Hund  

Mein Hund ist schwarz. Er ist klein und schnell . Er spielt gern mit den Tennisbällen. Er hat 

braunen Augen .Er ist sehr freundlich , nett und brav .Er heisst Zora . Er ist sieben  Jahre alt . 

 

 Dominika Púčková 6.trieda 

 



 

Šport a zdravie 

Súčasné obdobie je charakterizované uponáhľaným, často až psychickým stresovým 

spôsobom života. Človek je odtrhnutý od prírody, psychický unavený a obmedzovaný v 

prirodzených pohybových činnostiach. V protiklade k práci, ktorá zaťažuje nervový systém a 

zvyšuje psychickú únavu vystupujú do popredia športové aktivity, ako prostriedok 

regenerácie a aktívneho odpočinku. 

Z hľadiska podávaných výkonov, sa šport rozdeľuje na vrcholový (aktívny) a rekreačný 

(pasívny). Pre rekreačných športovcov je šport stále považovaný za určitý druh duševného 

odpočinku a rehabilitácie. Výkonnostný športovci využívajú šport na dosiahnutie svojich 

cieľov. Hlavným ciel'om dosahovanie stále lepších výkonov, na ktoré už dávno nestačí len 

talent. V súčasnosti sa na zvyšovanie vrcholových výkonov opiera šport o rozsiahle vedecké 

poznatky a najlepšie technické prostriedky. 

Športový tréning sa preto zameriava na teoretické poznatky, ktorými sa idealizuje pohyb 

športovca, alebo športového náradia tak, aby v konečnom dôsledku s najmenším zaťažením 

dosiahol čo najväčší výkon. 

Rekreačný šport 

V prípade, že sa jedinec nedokáže, prispôsobiť podmienkam niektorého športu, ostáva mu 

ešte možnosť vykonávať pohybovú činnosť na rekreačnej úrovni, ktorá je v mnohých 

prípadoch zaujímavejšia, zábavnejšia a zdravotne výhodnejšia ako akákoľvek športová 

činnosť na vrcholovej úrovni. 

Význam pohybových aktivít je však oveľa širší a spočíva na niekoľkých základných 

faktoroch: 

- pomocou pohybovej aktivity dochádza k obnove fyzických a psychických síl, ktoré boli 

vynaložená na pracovnú činnosť 

- pohybová činnosť pôsobí ako kompenzácia niektorých základných pohybov, ktoré chýbajú v 

mimo športovej činnosti 

- pomocou pohybu dochádza k upevňovaniu zdravia, zlepšovaniu telesnej zdatnosti, zlepšeniu 

systémov v ľudskom tele 

- pohybová činnosť prináša nové možnosti v prehĺbení a rozšírení sociálnej aktivity osobnosti 

spojenej s jej harmonickým telesným a duševným rozvojom 

- rekreačno-športová činnosť prináša možnosť zábavy a spoločenského vyžitia 

 

8.trieda, Michaela Kampasová a Linda Koňuchová  

 

 

 



          Zdravé stravovacie návyky  

 Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému 

životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve 

preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej 

výživy. 

  Dospelý človek by mal denne prijať max. 90g cukru. V 

100 ml klasickej zalievanej kávy je 44mg kávy, 

v instantnej 40mg, v čiernom čaji je to 26mg. Naše telo 

potrebuje denne prijať 2,5l vody. 

 V našom veku je vyvážená strava veľmi dôležitá. 

Potrebný je dostatok: - vitamínov a minerálov. 

 (ich nedostatok môže zapríčiniť spomalenie rastu, 

oslabenie imunitného systému, oslabenie kostí, zubov a 

pod.) 

 Pri metabolizme máme zväčša na mysli rýchlosť ako 

naše telo spaľuje prijímané kalória. Ak naše telo dokáže 

prijaté kalórie dostatočne spáliť, hovoríme o rýchlom 

metabolizme.  

 Probiotiká sú mikroorganizmy, ktoré obnovujú 

mikroflóru v črevách- podporujú zdravie a zažívanie, 

znižujú pH čriev.  

 Biopotraviny sú produkty pochádzajúce z tzv. 

ekologického poľnohospodárstva. Bioprodukty sú 

vypestované bez použitia chemických prostriedkov, 

pesticídov a umelých hnojív. 

 Jesť by sme mali 5-6 krát denne. Napr. by sme mohli 

zjesť pohár čučoriedok, ktoré majú 7,4g cukru. 

 Plody jahôd sú nažky, nachádzajú sa na dužinatom 

zhrubnutom kvetnom lôžku, ktorý tvorí nepravý plod 

jahodu. 

 Ryža sú plody druhov ryža siata alebo Oryza glaberrima 

z rodu ryža. Pochádzajú pôvodne z tropickej 

a subtropickej južnej a juhovýchodnej Ázie a Afriky. 

Spolu poskytujú viac ako pätinu kalórii konzumovaných 

ľuďmi.  

                       
Otestuj sa: 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2007_2008/europeans/potraviny_a_vyziva/1130235542_ovoce.jpg&imgrefurl=http://www.1sg.sk/www/data/01/projekty/2007_2008/europeans/potraviny_a_vyziva/zdrava_vyziva.html&docid=KPwqbXe9DQB5LM&tbnid=Z7ahXOKEFMYxqM:&w=500&h=333&ei=4358U9TaEoeSywPM6YGIAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

                        

 

1.Koľko cukru by sme mali maximálne zjesť za 1 deň? 

a) 100 g; M    b) 90 g; Z   c) 70 g; D 

2.V 100 mililitrovej zalievanej káve je koľko kofeínu? 

a) 60 mg; A  b) 5 mg; E   c) 44 mg; D 

3.Kedy si pripomíname svetový deň zdravej výživy? 

a) 16. októbra; R   b) 2. mája; P   c) 9. septembra; E 

4.Potrebujeme dostatok minerálov a ... 

a) sacharidov; V   b) vitamínov; A c) karbohydrátov; I 

5.Čo je rýchly metabolizmus? 

  a) dokáže prijať kalórie nedostatočne; K   

            b)dokáže prijať kalórie, dostatočné ich spáli; V 

c) nedokáže prijať kalórie, nespáli ich; L 

6.Koľko denne potrebujeme vypiť vody?  

a) 1 liter; F   b) 2 litre; É   c) 2,5 litrov; Á 

7.Čo sú to biopotraviny?  

a) pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva; V 

b) sú z nákupného centra; B 

8.Čo sú to probiotiká?  

a) obojživelníky; G   b) mikroorganizmy; Ý   c) organizmy; Í 

9.Koľko krát denne by sme mali jesť? 

a) 3 až 4 krát; N   b) 2 až 3 krát; F   c) 5 až 6 krát; Ž 

10.Koľko cukru má pohár čučoriedok? 

a) 9g; S   b) 7,4g;   I c) 4g; U 

11.Ako sa nazývajú plody jahôd?  

a) nažky; V   b) pažky; G   c) važky; L 



12.Odkiaľ pochádza ryža? 

a) Európa; Á   b) Mexiko; O  c) Ázia a Afrika; A 

(Miladka Šechná, Gabika Muchová, Veronika Barošincová, Nikolka Kubová- 8.trieda). 

(Odpoveď: AVIŽÝV ÁVARDZ) 

 

Najobľúbenejšie športy 

1. Futbal 

Rebríčku najpopulárnejšie športy na svete kraľuje s viac ako 3,3 miliardy fanúšikov po celom 

svete futbal. Viac ako 250 miliónov hráčov z 200 krajín sa snaží streliť gól do súperovej 

bránky bez použitia rúk. 

2. Kriket 

Šport, ktorý na Slovensku takmer nesledujeme má takmer 3 miliardy fanúšikov. Tím s 

jedenástimi hráčmi sa snaží pomocou placatej pálky získať/ podobne ako pri baseballe/ body 

vďaka odpalu a následným behom skôr, ako súperi chytia loptu a dostanú na základňu. 

 3. Hokej 

Ak ste čakali na tomto mieste ľadový hokej, viac ako 2 miliardy fanúšikov majú radšej jeho 

bratranca pozemný hokej. Dva tímy naháňajú loptičku s krátkymi hokejkami. Sú obľúbené 

najmä v Ázii, Afrike, Austrálii a v niektorých európskych krajinách. 

4. Tenis  

Okolo miliardy obdivovateľov má najmä v Európe, Amerike a Ázii prehadzovanie chlpatej 

loptičky raketou cez sieť na antuke, tráve, alebo umelom povrchu. 

5. Volejbal 

Viac ako 900 miliónov fanúšikov po celom svete dostali volejbal do top 5 najobľúbenejších 

športov. Dva tímy po 6 hráčov sa snažia získať bod prehodením lopty cez sieť na polovicu 

súpera tak, aby ju nedokázali prehodiť naspäť. Od roku 1964 je volejbal súčasťou letných 

olympijských hier. 

 

Peter Randuška a Tomáš Buchta 

8. trieda 

 

 

 



 

 

                                       Prázdniny 

                                                            Dovolenka čaká, 

                                                            voda nás už láka. 

                                                            Voda, voda – 

                                                            pri nej je vždy pohoda. 

                                                            Oheň voda, kvetina, 

                                                            to je naša rodina.  

                                                            Dám si dobrú zmrzlinu, 

                                                            a počkám na moju rodinu. 

                                                            Vtáčiky veselo lietajú, 

                                                            a k moru nás volajú.  

 

Filip Čuraj 

Filipko Ripel 

Martinko Mráz 

Tomáško Kuzmík 

4.ročník 
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Ako byť fit 
☺ Dostatočný pitný režim 

☺ Vystupujte z autobusu o jednu zastávku skôr a radšej sa prejdite peši 

☺ Chôdza po schodoch 

☺ Športovať 

☺ Sedieť vzpriamene 

☺ Jesť zdravé jedla  

☺ Ak neviete odhadnúť veľkosť porcie, naložte si na menší tanier 

☺ Smejte sa, aj to vám pomáha spaľovať kalórie 

☺ Dostatok spánku  

☺ Otužovať sa 

 

 

8.Trieda, Michaela Kampasová a Linda Koňuchová               

 

 

  Športujeme  



 

 Ako sa volal 

najlepší hráč vo 

futbale za rok 

2013?  

 

1. Ako sa volal najmladší hráč SK z reprezentácie na MS v hokeji  za rok 2014? 

2. Ako sa volal hráč na MS v hokeji - narodil sa v roku 1985 a patrí medzi top hráčov Ruska? 

3. Kto vyhral boj o tretie miesto na MS vo futbale v roku 2010? 

4. Ako sa volá futbalový tím, ktorý má vo vlajke slnko a v pozadí  modrú a bielu farbu / reprezentuje 

ho aj hráč  L.Messi/ ? 

5. Kto vyhral súboj na MS v hokeji  2014 Lotyšsko alebo Švajčiarsko?  

6. Kto prehral súboj na MS v hokeji 2014 Slovensko alebo Dánsko? 

7.Kto prestúpil v roku 2013 z Realu Madrid do Arsenalu ? 

 

 

Marek Pastorek                                                      

Radoslav Kubiš,8. ročník 

(Odpovede: 1.Reway,2.Oveckin,3.Nemecko,4.Argentína,5.Lotišsko,6.Dánsko,7.Ozil) 

(ODLANOR) 

 

 

 

     

       

       

         

        

      

    

 



Leto 

 

Keď sme išli na lúčku, 

počuli sme kukučku. 

Kukučka nám zakukala 

a leto nám privolala. 

 

Prespali sme na lúčke 

a písali sme SMS -ku mamičke. 

Mamičke sme písali , 

Čo sme všetko videli. 

Ráno sme sa zobudili 

a vlčie maky sme uvideli. 

 

Leto to je paráda, 

samá sranda – zábava. 

 

 

                                               4.tr. 

                                                      Tomáš Hurtoš 

                                                      Anetka Skukálková 

                                                       Julka Remeková 

                                                       Andrej Krupík 

                                                       Barborka Ľašová 
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5.Projekt EUROREGIÓNY 

 

     Naša škola je už dlhšiu dobu spriatelená so základnou školou z Polanky Wielky. Dlhšiu 

doby sme si písali listy po anglicky no teraz sme sa konečne stretli a to na turnaji kde chlapci 

hrali futbal a dievčatá vybíjanú. Najprv prišli žiaci z Poľska do našej školy, kde aj prespali. 

Celý deň sme sa tešili na turnaje a poháre. Každý žiak čo sa zúčastnil dostal dres ktorý bol 

špeciálne urobený na túto akciu.     

     Najprv hrali chlapci futbal. Všetky dievčatá, učitelia ba dokonca celá škola im fandili! 

A nakoniec nesklamali a Stráňavy porazili Polanku Wielku o niekoľko gólov. Potom sme 

prišli na radu my, dievčatá. Poľky poznali tak trochu inú vybíjanú ako my, čo sme nečakali 

ale napokon sme ten celý systém  pochopili a hrali sme. Napokon sme vyhrali aj my! Prišli 

všetci futbalisti a celý kolektív športovcov sme sa hodili na jednu „kopu“. Boli sme veľmi 

šťastní, že sme vyhrali, pretože to bolo dosť náročné keďže Poliaci boli taktiež veľmi dobrí.  

       O niekoľko týždňov sme išli zasa my do Poľska, kde to bolo skvelé! Celú cestu 

v autobuse sme sa zabávali, nevedeli sme sa dočkať kedy sa tam dostavíme. Keď sme prišli 

Poľské panie učiteľky nám ukázali všetky triedy a potom sme čakali v ich družine kým sa 

doučia. Potom nám kázali nech si dáme dresy, my sme si mysleli že budú hrať len chalani ale 

nakoniec sme hrali aj my. Fandili sme najviac ako sa dalo a napokon sme vo futbale aj 

vyhrali! Ale vo vybíjanej sme tesne prehrali. Večer sme  mali diskotéku v telocvični kde sme 

nakoniec aj spali. Na druhý deň sme odišli, ale cestou domov sme sa zastavili v Krakowe na 

hrade. Bol naozaj nádherný. Keď sme už nastúpili do autobusu na cestu späť do Stráňav 

takmer všetci zaspali. S Polankou Wielkou sa vieme  vždy zabaviť nech je to u nás či u nich. 

Júlia Šechná, 6.trieda 

 

  

 

 



 

6. Naše úspechy v školskom roku 2013/2014 

 

1.    OK Šaliansky Maťko –Júlia Remeková 4.ročník, Ema Ceterová – 6.ročník  - účasť 

2. Účastnícky diplom  pre žiakov IV. triedy na divadelnej prehliadke Detská divadelná 

Žilina 2014 s divadielkom Sluha dedka Decembra.  

3.  Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín  Natália Danišková – 3.ročník, Bronislava 

Prášková , Natália Mintálová 5.ročník - účasť 

4. Európa v škole – multimediálne práce „Poriadok musí byť“ – 1.miesto žiaci 1.triedy, 

 literárne práce v Bronislava Prášková 5.ročník, Kristína Hreusová – 9.ročník 

5. Škola dobrých skutkov – detský čin roka - účasť 

6. GVOBOJ – účasť Kristína Hreusová, Soňa Krajčíková, Natália Daníčková – 9.ročník, 

Pavol Daňo -7.ročník 

7. Futbalový turnaj O pohár predsedu rady rodičov pod záštitou predsedu ŽSK 

Juraja Blanára – 1.miesto 

8. Školské kolo Pytagoriády  Martin Mráz úspešný riešiteľ 

9. Matematický klokan  a Klokanko : zúčastnených 26 žiakov  

Školský šampión Eliška Takácsová a Matúš Daniš – 1.trieda, 

 úspešný riešiteľ  Simona Duchoňová – 2.trieda 

10. Medzinárodný projekt „Záložka do knihy zbližuje“ - účasť 

11. OK BIO kat. F -  3.miesto Družstvo Vážky : Marek Gašpierik, Filip Ripel, Adam 

Rusnák, Martin Mráz, Diana Tlacháčová,  Anetta Skukálková  - 4.ročník,  

12. OK BIO- kat. F : 5.miestoDružstvo Lienky : Ondáková Dominika, Harmečková 

Natália, Kelemenová Natália, Prášková Bronislava,  Tršková Karin- 5.ročník 

6.miesto Družstvo Ježkovia:Ondák Matúš, Boris Cetera, Timotej Klocáň, Mintálová 

Natália, Samcová Lucia - 5.ročník 

13. Medzinárodný projekt  Stráňavy –Polanka Wielka – pohár starostu obce za 1.miesto 

vo futbale v Stráňavách 

14. Medzinárodný projekt  Stráňavy – Polanka Wielka – 1.miesto vo futbale v Polanke 

15. Deň narcisov – účasť 

16. Biblická olympiáda – dekanátne kolo – 6.miesto, účastnícky diplom Tabačková 

Adriana, Kohút Samuel, Kristína Vallová, Tabaček Tomáš, - 7.ročník 

 



 

7. Naše zážitky v školskom roku 2013/2014 

1. Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014  v KD 

2. Deň športu + Divadlo MASKA 

3. Beh od pamätníka k pamätníku 

4. Svetový deň jablka 

5. Jesenné cvičenie v prírode 

6. Exkurzia do SNG detašované pracovisko vo Zvolene 

7. Šarkaniáda,  

8. Lampiónový sprievod + svetlo tekvíc výstava 

9. Výstava zeleniny v obci 

10. Pasovanie za prvákov 

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

12. Aktivity Stromu života – Prikrmovanie spevavcov 

13. Vystúpenie s divadielkom pre žiakov MŠ  žiakov 1.ročníka „O maškrtnej princeznej 

Laktárii“ 

14. Zdobenie vianočného stromčeka – besiedka 

15. Mikulášske darčeky. 

16. Vianočná besiedka 

17. Koledovanie -  a divadielko jasličková pobožnosť- žiaci 4.ročníka a Hýrovček  

18. Školské kolo pytagoriády 

19. Školské kolo Šaliansky Maťko, OK 

20. Zimné hry na snehu 

21. Vystúpenie žiakov s programom na plese rodičov 

22. ŠK Hviezdoslavov Kubín, OK HK  

23. Noc s Andersenom -  1.- 4.ročník 14.3.-15.3.2014 

24. Karneval, Valentínska pošta 



25. Okresná súťažná prehliadka Detská divadelná Žilina 2014 

26. Mesiac športových rekordov 

27. Projektové vyučovanie k svetovým dňom  

28. Týždeň pre VODU 

29. Testovanie deviatakov, testovanie štvrtákov 

30. Návšteva partnerskej školy v Polanke Wielke 

31. Svetový deň cudzích jazykov 

32. Týždeň pre ZEM – aktivity Stromu života 

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

a mažoretiek 

34. Návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke 

35.Deň zdravej výživy – boj proti obezite 

36.Jarné cvičenie v prírode 

37. ŠK Slávik Slovenska 

38. Európa v škole ŠK, OK  

39. Zber papiera  cca 10 000kg 

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

41. Filmové predstavenie   k MDD v OC MIRAGE 

42. Exkurzia – Múzeum Jaskyniarstva v L.Mikuláši 

43. Divadelné predstavenie „ Alica v krajine zázrakov“ 

 44. Literárne popoludnia – 6.ročník 

45. Didaktické hry 1.- 4.ročník 

46. Exkurzia v Múzeu SNP – 9.ročník 

 47. Kariérne poradenstvo pre žiakov 9.ročníka 

48. Školské výlety : Hrad Modrý Kameň, ZOO v Lešnej 

49. Aktivity Klubu Stromu života pri ZŠ – Dni biodiverzity 

50. Tvorba školského časopisu Školáčik 2013/2014 



51. Okresné kolo biologickej olympiády  kategória F 4. a 5.ročník 

52. Najmodernejšia cesta separovania 

53. Exkurzia Osviečim  Poľsko – 9.ročník 

54. Biblická olympiáda – dekanátne kolo 

55. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 3.4, a 5.ročník a 6.7. a 8. ročník 

56.Tvoja správna voľba – projekt prevencie proti užívaniu návykových látok – 3.ročník 

57. Ukážky K-7 , záchranári, kanisterapia na školskom dvore 1.-9.ročník 

58. Vynášanie tabla deviatakov a rozlúčkový večierok 

 

Tablo 9.triedy 2013/2014 

 

 

 

 


