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Ahojte milí spolužiaci ! 

Celú základnú školu máme už za sebou. Určite si však spomenieme na prvý deň v školských 

laviciach, na prvú pani učiteľku, pána učiteľa. Počas celých deviatich rokov sme rozvíjali 

svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti. Začínalo to prvými čiarkami, prvým hláskovaním 

slov, ba prvým prasiatkom v zošite. 

Každý školský rok nám dal čosi nové, čosi výnimočné. Teraz  si spomíname na spoločné 

výlety, bláznovstvá, výhry ale aj prehry. Tento rok  sa jedna časť nášho života navždy 

uzavrie. No naučili sme sa veľa vecí, zmúdreli sme duchom ale aj srdcom. Snívali sme ako 

malé deti, s našimi naivnými predstavami o živote, až kým sme sa nedostali až sem. No dnes 

sme tu spolu a to je dôkaz, že sme všetky prekážky úspešne dokázali prekonať. Veď úspech to 

nie je cieľ, to je cesta, to je smer. 

Milí ôsmaci, po letných prázdninách nás nahradíte Vy. Je pred Vami veľmi náročný rok, plný 

rozhodnutí , ale aj plný radosti . Preto Vám chceme popriať veľa šťastia v rozhodovaní na akú 

strednú školu pôjdete a hlavne si užite posledný strávený rok spolu.  

Budete nám všetci veľmi chýbať! Veľa šťastia, Vaši deviataci! 

 

 

 



 
 

Z tvorby našich 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Prváci na karnevale 

 

 

Zapojili sme sa do súťaženia s Vrabčekom 



 
 

 

Pomáhali sme našej planéte „ DEŇ ZEME“ 

  

Výtvarné práce k súťaži „Vráťme knihy do škôl“ 

 



 
 

 

Európsky deň jazykov 

 

Vystúpenie krúžku mažoretiek na obecnej oslave Dňa matiek,  

ktorý vedie pani učiteľka Mgr. Milada Šechná 



 
 

 

Vystúpenie tanečného krúžku pod vedením Mgr. Marcely Ondákovej 

 na obecnej oslave Dňa matiek 

 

Druhácke básničky 

 

        LETO 

Leto je pre nás dar, 

lebo máme radi peľ z púpav. 

A slniečko teplo hreje,  

kúpalisko sa na nás smeje. 

 

Tešíme sa na prázdniny, 

lebo budeme vymýšľať samé čertoviny. 

Týmto končí naša básnička, 

je to taká naša letná pesnička. 

Veronika Berzáková, Zuzka Giablová, Laurinka Ceterová  /2. trieda / 

 



 
 

Čokoládka 

Čokoládka, čokoládka, 

mám ťa veľmi rád. 

Chutíš mi veľmi veľa,  

preto si ťa kupujem rád. 

Zuzka Giablová, Katka Riplová  / 2. trieda / 

 

ŠKOLA 

Do školy chodím veľmi rád.  

Som s ňou veľký kamarát.  

Učíme sa tu pesničky, a aj pekné básničky. 

Písať vieme pekne veru,  

len úlohy nám sily berú. 

Livka Lúčanová, Dominika Duchoňová, Timka Pučeková / 2. trieda / 

 

MILÁ ŠKOLIČKA 

Našu školu máme veľmi radi, 

vždy v nej robíme nejaké čary. 

Čarujeme čítanie, písanie, počítanie, 

ale aj slušné správanie. 

Škola nie je zbytočná,  

ale naopak veľmi užitočná. 

Chodím do nej veľmi rada, 

je to naša druhá mama. 

Lukáško Bačinský, Jakubko Loncko, Aďko Holúbok / 2. trieda / 

 

 



 
 

Naše detské činy 

 

Ako som pomáhala ockovi  

/ Kristínka Daňová / 2. trieda 

Tento rok v marci ocino vážne ochorel. Zostal doma a ja som mu varila čaj, chystala som mu 

lieky a merala teplotu. Keď odišiel do nemocnice, bola som ho navštíviť. Nakreslila som mu 

obrázok pre potešenie a doniesla som mu ovocie. Keď sa vyliečil a pustili ho domov, boli sme 

opäť spolu a šťastní, že sa vrátil ocino domov zdravý. 

 

Pomohli sme starej tete 

/ Bibka Tabačková / 2. trieda 

Raz som išla s mojím bratom Tomášom ku starkej na návštevu. Po ceste sme stretli starú tetu, 

ktorá niesla ťažkú tašku. Rozhodli sme sa s bratom, že jej pomôžeme a odniesli sme jej tašku 

domov. Teta nám dala za pomoc desať cukríkov. Ku starkej sme prišli trochu neskôr, ale boli 

sme radi, že sme tete pomohli. Starká nás za to veľmi pochválila a bola na nás pyšná. 

 

Záchrana brata 

/ Katka Riplová/ 2. trieda 

Hrali sme sa s bratom pred domom na ceste. Môj brat Tobiasko sa bicykloval. Ja som si 

kreslila kriedou po ceste. Zrazu sa zo zákruty vyrútilo auto. Môj brat bol práve v strede cesty. 

Aj keď som sa bála, rýchlo som pribehla k bratovi, chytila ho za bundu a strhla som ho na kraj 

cesty. Ak by som ho nechytila, bolo by ho auto zrazilo. 

 

Odreté koleno 

/ Timka Pučeková / 2. trieda 

Bol pekný deň. Išla som pre svoju kamarátku Bibku, aby sme sa spolu hrali vonku pred 

bytovkou. Jej brat mi však povedal, že Bibka je už vonku. Išla som ju hľadať. Našla som ju 

plakať. Mala odreté koleno a veľmi jej tiekla krv. Bežala dom domov pre leukoplast 

a dezinfekčný sprej. Spolu s mojou mamou sme jej ošetrili koleno a zobrali sme ju k nám 

domov, kde sme sa ešte do večera spolu hrali. 

 

 



 
 

Pomohla som tatinkovi 

/ Sandra Kyšová / 2. trieda 

Môj tatinko ochorel. Bolela ho hlava, bruško a mal teplotu. Bol taký slabý, že nevládal vstať 

z postele. V kuchyni mal vždy uvarený čaj. Ja som doň primiešala med a citrón. Viem, že med 

je veľmi zdravý a citrón má veľa vitamínu C. Tak som sa o tatinka starala celý týždeň. Po 

týždni sa tatinko vyliečil. Bola som rada, že som sa mohla o neho starať. 

 

 

 

Pomoc v núdzi 

/ Laurinka Ceterová / 2. trieda 

Našťastie som ešte nikomu nemusela zachrániť život. Aj keď mám iba 8 rokov, pomohla som 

ľuďom v núdzi – ľuďom bez domova. 

Raz, keď som išla s maminkou do hypermarketu, poprosila nás tam jedna pani o príspevok 

pre takýchto ľudí. Nešlo o peniaze, ale o tovar, ktorý by im pomohol. Bolo to napísané na 

letáčiku. 

Ani na chvíľu sme s maminou neváhali a nakúpili sme pre nich to, čo potrebovali. Keď sme 

nakúpené veci odovzdávali tete, veľmi nám za všetkých ďakovala. Nebolo to prvý ani 

poslednýkrát. 

Pravidelne prispievame s maminou ujovi, ktorý predáva NOTABENE. Minulé leto, keď boli 

veľké horúčavy, sme ujovi bez domova, ktorý bol na vozíčku, lebo nemal nohy, tiež pomohli. 

Kúpili sme mu veľkú malinovku, sladké pečivo a pizzové koláčiky. 

Viem, že to nie je taký veľký čin ako záchrana  ľudského života, ale aspoň takto pomáham 

druhým ľuďom zlepšiť ich život. Keď budem mať 18 rokov, chcem byť darkyňou krvi ako 

boli moji starkí – Jojko a Janko. Dúfam, že aj takto niekomu zachránim život. 

 

 

 



 
 

  

Vystúpenie na OK HK – kategória recitačné kolektívy s divadielkom „Škola  

v Mačkovciach“, ktoré sme nacvičili s pani učiteľkou Mgr. Marcelou Ondákovou 

 

 

 



 
 

 

Vráťme knihy do škôl 

Vráťme knihy do škôl bola celoslovenská súťaž s cieľom podporiť čítanie s porozumením. Zapojili sa 

všetky triedy a všetci žiaci školy. No naša trieda prečítala najviac kníh a napísala najviac recenzií.  Ja 

veľmi rada čítam a tak som v čase trvania súťaže prečítala 11 kníh a napísala recenzie. Ak bude súťaž 

aj v budúcom školskom roku, pripravím sa na ňu zodpovedne a začnem čítať  a spracovávať recenzie 

už cez prázdniny. 

Eliška Takácsová – 3. trieda 

 

Internet sme využívali na odoslanie recenzií či ilustrácii prečítaných kníh 

 

Noc s H.CH. Andersenom v škole 

 

 



 
 

 

Na čo si radi spomenieme ? 

 

Zojka Bulková – Bola som šťastná, že som v celoslovenskej súťaži „Vráťme knihy do škôl“ získala 

15.miesto a knižný balíček. 

Matúš Daniš – Pekné zážitky mám z výletu do Vysokých Tatier – na Hrebienok a na prípravu na 

biologickú olympiádu, keď sme s otcom  robili odliatok stopy diviaka a pozorovali vtáky na kŕmidle. 

Pavol Drozdík – Páčilo sa mi na súťaži biologickej olympiády aj filmové predstavenie Zúrivé vtáky 

a v Detskom svete. 

Mário Fišer – Páčil sa mi výlet do Tatier, na Hrebienok a vodopády. Som pyšný na seba, lebo viem už 

skoro 500 anglických slov a 16 anglických pesničiek. Bol som na OK Pytagoriády. Bolo fajn 

kolobežkovanie,  Andersenova noc v škole.... 

Deniska Funtíková – Páčilo sa mi vyučovanie, výlety a exkurzie, na ktorých som bola s triedou a pani 

učiteľkou, tiež príprava na biologickú olympiádu, aj kino a detský svet. 

Matúš Hreus – Páčilo sa mi, keď sme na okresnom kole biologickej olympiády získali 2.miesto, boli 

sme v kine, ale aj na Staromestských slávnostiach, kde sme videli prácu rôznych remeselníkov. 

Sabínka Rosincová – Páčili sa mi výlety, ten posledný do Vysokých Tatier, cesta vlakom, odlievanie 

stôp na súťaž s otcom, so svojou sučkou sme na výstave  psov získali medzinárodné ocenenie. 

Kristína Šubová - Už viem násobilku a delilku, veľa slov z angličtiny, som úspešná v jude – mám už 

skoro 20 medailí a diplomov, tiež som písala kamarátke do Poľska list po anglicky, kreslila som do 

výtvarnej súťaže. 

Samuel Tabaček – Najviac ma bavili prestávky, kedy sme sa so spolužiakmi hrali, páčilo sa mi na 

súťaži o zvieratách,  som pyšný, že som školu reprezentoval na OK HK v kategórii poézia. Bavilo ma 

kŕmiť rybku v našom akváriu. 

Eliška Takácsová – Najviac sa teším, že viem veľa slov po anglicky, 16 pesničiek, pekné boli školské 

výlety a exkurzie, okresné kolo súťaže BIO, bola som aj na okresnom kole Šalianskeho Maťka, OK HK, 

zapojila som sa do čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl, ale veľmi mi utkvelo v pamäti čítanie zo 

Svätého písma  na Prvom sv. prijímaní v našom kostole. 

Nikolaj Vereš- Bavilo ma hrať zápasy florbalu proti štvrtákom,  pekné boli aj výlety a exkurzie, nákupy 

na Staromestských slávnostiach,  tešil som sa z úspechov v jude, ale asi najviac ma bavili tie 

prestávky. 

 

 

 



 
 

 

Čo najradšej robíme vo voľnom čase? 

Judo je spôsob sebaobrany, bojové umenie pochádzajúce z Japonska. Venujem sa mu vo 

voľnom čase už tri roky spolu s mojim bratom Edkom,  mojou sesternicou Kristínkou 

a spolužiačkou Deniskou. 

Veľmi nás  baví tento olympijský šport. Sme členmi športového klubu TJ Mladosť Žilina. Našli 

sme si tam mnohých kamarátov. Tréningy mávame  tri krát do týždňa. Venujú sa nám 

skúsení tréneri, ktorí od nás vyžadujú prísnu disciplínu a vyťažia z nás maximum. Po 

tréningoch odchádzame spotení ako myši. Avšak výsledok v podobe vyhraných zápasov stojí 

za všetko vynaložené úsilie. 

Zúčastňujeme sa rôznych súťaží v rámci oddielu, ale aj okresných, krajských a niekedy 

a medzinárodných. Nie vždy sa nám však zadarí. Zo začiatku sme prípadnú prehru niesli 

veľmi ťažko, ale časom sme prišli na to, že zo súťaží je najdôležitejšie priniesť si nové 

skúsenosti, ktoré nás posúvajú vpred. 

Okrem juda sa zaujímame aj o thajský box, kde chodíme dva krát do týždňa. Našli sme si čas 

aj na florbalový krúžok na škole. Ale o tom napíšem nabudúce. 

Nikolaj Vereš – 3.trieda 

 

          



 
 

 

Som pyšná na svojho tatina Petra Funtíka 

 

Volám sa Deniska a môj tatino sa venuje športovej disciplíne tlaku na lavičke v silovom 

trojboji. Chodieva na rôzne súťaže, na ktorých je aj úspešný.  

Ocino je vicemajster sveta WPC, vicemajster sveta AWPC a tretí na svete GPC - tlak na 

lavičke 

Majster Európy AWPC tlak na lavičke. Ja tiež chodím do športového krúžku – judo a veľmi 

ma to baví, už som získala tiež niekoľko medailí. 

Denisa Funtíková – 3.trieda 

 

 

S ocinovými, ale aj mojimi medailami a jeho pohárom 



 
 

 

Na hodine dopravnej výchovy 

 

 

 

Vystupovali sme pre návštevu z Polanky Wielky 

 

 



 
 

„Tvoríme vlastnú knihu“  

je súťaž organizovaná Krajskou knižnicou Žilina v spolupráci so susediacimi krajinami 

Českom a Poľskom. 

XVII.  ročník tejto literárnej súťaže  mal tému: „O čom nám rozprávali starí rodičia“. Tvorbou 

vlastnej knihy sa zúčastnili tejto súťaže aj žiaci   4. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. 

Renáty Bernátovej. 

Dňa 11.5.2016 sa v Krajskej knižnici v Žiline  uskutočnilo vyhodnotenie národného kola tejto 

súťaže za Slovenskú republiku. My štvrtáci sme postúpili v rámci škôl v kategórii do 12 

rokov do medzinárodného kola, ktorého vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 19.5.2016  

v Bábkovom divadle v Žiline za prítomnosti delegácie a účastníkov z Čiech i Poľska . 

 

 

 

Ocenenie našej práce 

 

 



 
 

 

(ukážka z knihy) 

Volám sa Matej ... 

Ahojte. Volám sa Matej. Mám už skoro desať rokov. Doma ma volajú Maťko, 

Matejko , Maťo, ale najradšej mám, keď ma volajú priamo – Matej. 

Bývame na dedine blízko krajského mesta. Presťahovali sme sa tam len nedávno. Už 

dlhé roky tam býva aj starký, ktorého mám veľmi rád. A my sme si s rodičmi, teda rodičia, 

kúpili vedľa neho útulný domček s veľkým dvorom. Čo mi vyhovuje, lebo život v paneláku 

a vo veľkom meste sa mi moc nepáčil.  Už som si našiel i veľa kamošov, veď som tu chodil 

k starkému na prázdniny. Aj v triede sme bezva partia.  

Momentálne býva starký u nás v domčeku, pretože naši na dlhší čas odcestovali za 

„veľkú mláku“ – čiže do Ameriky. 

Študuje tam moja sestra Jana, šli teda teraz za ňou, aby aj ju mali chvíľu na „očiach“. Ale 

nie... Srandujem.  Málokedy sme s ňou, iba cez e-mail a tak... Však to poznáte... 

     Ja som ísť nemohol, máme školu, nie sú prázdniny. Vôbec mi to však nevadí. Som so 

starkým veľmi rád, vyhovuje mi to, keď spolu gazdujeme. Aj keď... klamal by som, keby som 

povedal, že mi naši i segra nechýbajú. 

      Najviac mám však obavy.... viete... mám mať narodeniny. 

Neviem ako mám starkému povedať, že by som si rád pozval kamošov na narodeninovú 

oslavu. Niečo musím vymyslieť...  

     Čím viac sa krátil čas pred narodeninami, tým viac som bol zadumanejší. A starký niečo 

vytušil. Sám sa mi prihovoril. Neviem odkiaľ to mohol vedieť, ale sám mi o narodeninách 

začal rozprávať. Bol som prekvapený, asi bol jasnovidec alebo čo ...  

     Starký mi povedal, že sa nemám o nič starať, že o všetko sa postará on. Súhlasil  hneď na 

prvý krát, že môžu prísť aj moji kamoši – spolužiaci, a že ešte pripravuje aj niečo. Ale čo, to 

mi neprezradil. Viete si predstaviť, čo prežívam, keď neviem, čo dedko chystá?  Hrôza! To sú 

myšlienkové muky!!!  

     Och! Och! Och! Už aby ten deň „D“ bol.   Som stráááááášne zvedavý. 

      

     Deň „D“ nastal. 

 

     Od rána sme na záhrade pripravovali záhradné sedenie, gril i ohnisko na opekanie, stôl na 

zásoby potravín, sladkostí, malinovky, skrátka všetko, čo k poriadnej chalanskej opekačke 

patrí. Stále mi len nešlo do hlavy, prečo také množstvo. Veď až tak veľa nás, podľa mňa, byť 

nemalo. Snažil som sa od starkého povyzvedať, prečo tak veľa chystáme, no nedozvedel som 

sa to. Že vraj to má byť prekvapenie. A naozaj aj bolo.... 

      Okrem mojich kamošov – spolužiakov, prišli aj ich starí rodičia, ktorých zasa pozval môj 

starký.  

     Spočiatku som rozmýšľal, čo tam starí rodičia budú asi tak robiť. Ale nemusel som 

premýšľať dlho. My, chalani, sme sa zabávali a hrali spolu, dospeláci spolu. Zároveň, 

samozrejme, jedným očkom na nás pozerali, či niečo nevystrájame. 



 
 

     Ale najzaujímavejší  pre mňa i ostatných chalanov bol večer, kedy sme pri ohni začali 

opekať. Vtedy starkí začali spomínať na svoje detstvo....čo oni prežili... 

      Počúvali sme ich s otvorenými očami, ani sme nemukli. My totižto také zážitky z detstva 

mať nebudeme. My žijeme, tak ako to môj starký hovorí, v inej  dobe... 

 

 

 

 

 
 

Tešili sme sa z diplomu a postupu do medzinárodného kola súťaže „Tvorím vlastnú knihu“ 

Ak si chcete prečítať našu knihu nájdete ju na tomto odkaze:  

 

http://zsstranavy.edupage.org/files/O_com_mi_rozpravali_stari_rodicia_-_kniha.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Toto sme pre vás zistili a spísali – Vaši piataci 

 

Naša pani riaditeľka – interview 

 

Baví vás byť riaditeľkou alebo učiť? 

Povolanie učiteľa a riaditeľa školy je ťažké, ale vždy ma poteší, keď zistím, že žiakov učenie 

baví a rovnako ma poteší, keď moje riaditeľské rozhodnutia vyriešia  mnohé problémy našej 

školy. Preto ma obidve povolania bavia. 

Je ťažké byť riaditeľkou? 

Byť riaditeľkou je náročné, ale vždy keď sa mi niečo podarí vybaviť v prospech školy 

a žiakov, zabudnem na všetky ťažkosti. 

Ľutovali ste niekedy rozhodnutie stať sa riaditeľkou? 

Nie, neľutovala. 

Keď hľadáte nejaký papier a neviete ho nájsť, čo urobíte?  

Hľadám ďalej. 

Ako ste sa dostali k riaditeľskému povolaniu? 

Prihlásila som sa na konkurz riaditeľa školy a uspela som.  

Poznáte sa s ministrom školstva? 

Osobne nie, ale videla som ho raz naživo na jednej konferencii, kde prednášal. 

Máte niekedy toľko práce, že chodíte spať nadránom? 

Nikdy som nešla spať kvôli práci až nadránom. Vážim si svoje zdravie, a preto nič 

nepreháňam. 

Akú vysokú školu ste vyštudovali pre to, aby ste sa mohli stať riaditeľkou? 

Neexistuje škola na funkciu riaditeľa. Vyštudovala som Pedagogickú fakultu Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Učila som 15 rokov a svoje skúsenosti som sa rozhodla 

využiť pri riadení školy. Preto som sa  prihlásila do konkurzu.  

Beriete si prácu domov? 

Neberiem, pretože mám rodinu, ktorú mám veľmi rada, a preto jej venujem všetok voľný čas. 

V ktorom roku ste sa stali riaditeľkou? 



 
 

Riaditeľkou som sa stala v roku 2008. 

Čo je najťažšie na povolaní riaditeľa? 

Najťažšie je správne sa rozhodnúť. 

Ste nervózna, keď je v škole inšpekcia, a prečo ste nervózna? 

Keď je v škole akákoľvek kontrola, som nervózna, pretože cítim zodpovednosť za všetko, čo 

sa v škole deje a záleží mi na tom, aby bolo všetko v úplnom poriadku, aby žiaci získali 

kvalitné vzdelanie a pani učiteľky mali vytvorené také pracovné podmienky, aby mohli 

kvalitne pracovať. 

(Tatiana Kučeríková, 5. ročník) 

 

 

 Rozhovor s Ing. Marianou Kubicovou, členkou DHZ Stráňavy 

 

Čo ťa inšpirovalo k trénovaniu mladých hasičov? 

V tom čase, keď som začínala, sa mladým hasičom nemal kto venovať. 

Bola si niekedy na hasičskej súťaži? 

No jasné. Za posledných 15 rokov som nevynechala ani jednu súťaž. 

Vymenila by si tento koníček za nejaký iný? 

Samozrejme, že nie. Celý môj tím mám veľmi rada. 

(Barbora Tabačková, 5. ročník) 

 

 

 

 



 
 

 

Interview so strýkom – vojakom 

Keď nás môj strýko Vlado príde navštíviť, väčšinou príde oblečený vo vojenskej uniforme. 

Slúžil aj v zahraničí a veľmi zaujímavo rozpráva o svojej práci. Preto som sa rozhodla, 

spraviť s ním rozhovor. 

Kde pracuješ a za čo si v práci zodpovedný? 

Pracujem ako profesionálny vojak vo vojenskom útvare –Multifunkčná zásobovacia základňa 

– západ Nemšová.. Vykonávam funkciu náčelníka centra logistiky a som zodpovedný za 

logistickú podporu útvaru, kde som zamestnaný. 

Prečo si sa rozhodol stať sa vojakom? 

Rozhodnutie začať kariéru v Ozbrojených silách Slovenskej republiky som urobil až po 

nástupe na vysokú školu. Pôvodne to nebolo mojím cieľom, skôr som chcel študovať 

konkrétnu odbornosť v oblasti stavebníctva. V čase, keď som nastupoval na vysokú školu, 

ponúkala Vojenská fakulta Žilinskej univerzity v Žiline možnosť študovať pozemné 

stavebníctvo. Až počas štúdia na uvedenej fakulte som sa utvrdil v názore pracovať v 

Ozbrojených silách Slovenskej republiky. 

Aké si dostal vyznamenania a za čo? 

Vlastním vyznamenania za služby v zahraničných operáciách – ISAF a ALTHEA, odznak 

vojenského veterána, viaceré pamätné odznaky za odslúžené roky v ozbrojených silách. 

Neslúžim v žiadnej jednotke, pretože na útvare, kde slúžim plním úlohu logistickej podpory a 

zásobovania pre ostatné útvary a jednotky Ozbrojených síl SR. Počas svojej kariéry v 

Ozbrojených silách SR som pôsobil 6 mesiacov v zahraničnej operácii ISAF v Afganistane a 

to v roku 2011. V roku 2014 som 9 mesiacov slúžil v operácii ALTHEA v Bosne. 

Aké ďalšie krajiny si ako vojak navštívil? 

Počas svojej kariéry som bol vyslaný na rôzne zdokonaľovacie kurzy na výkon svojej 

profesie, ktoré som absolvoval: v Indii – New Dehli v trvaní 21 dní, vo Vyškove v Českej 

republike 14 dní a v Nemecku na základni Ramstein po dobu 14 dní. 

Aké typy zbraní používa slovenská armáda? 

Výzbroj v armáde Slovenskej republiky sa neustále modernizuje. Typy výzbroje závisia od 

druhu jednotlivých vojsk, prípadne jednotiek špeciálneho určenia. K základnej výzbroji 

vojaka Ozbrojených síl Slovenskej republiky patrí samopal vzor 58 a pištoľ vzor 82.  

(Kristína Sventeková, 5. ročník) 

 

 



 
 

 

Rozhovor s Tiborom Sabom 

 

Tibor Sabo je trénerom žiakov – futbalistov - 1. triedy Mirage. Sám je bývalým 

hráčom za mužstvo známeho futbalového klubu – Spartak Trnava. 

V akom tíme ste začínali hrať? 

Ja som začínal v tíme Spartak Trnava. 

Aký post vo futbale sa vám hral najlepšie? 

Mne sa najlepšie nie hralo, ale chytalo v bráne. 

Aký post ste teda zastávali v klube Sparta Trnava? 

Ja som chytal, a teda som bol brankárom. 

Ako sa vám trénujú žiaci? 

Žiaci sa mi trénujú dobre. 

Kto sa vám lepšie trénuje? Žiaci alebo dorastenci? 

Lepšie sa mi trénujú žiaci, pretože s nimi som začínal. 

Koľko sezón ešte chcete trénovať žiakov vo futbale? 

Žiakov chcem trénovať ešte asi 5 sezón. 

Prečo nás chcete trénovať? 

Lebo ste disciplinovaní a poslušní. 

(Šimon Samec a Timotej Tabaček, 5. ročník) 

 

Takto som to videl ja alebo Deň Zeme (správa) 

22. apríla 2016 - V Stráňavách sa konal 22. apríla Deň Zeme. Tento deň bol venovaný očiste našej 

planéty. Žiaci s veľkým nadšením vyrazili upratovať okolie Stráňav. Sviatok je ekologicky 

motivovaným dňom. Tento sviatok je upozornením ľudí, že  znečistenie a hromady odpadu ničia našu 

matku Zem. Žiaci v škole zorganizovali zber plastu, papierikov a iných drobných odpadkov v okolí 

školy. Odpad sa separoval do príslušných nádob, ktorých bolo asi 19. Je potešiteľné, že sa pripojilo 

toľko ľudí. Ostatné odpady poputujú do komunálneho odpadu. Žiaci si takto pripomínali, čo pre nás 

naša matka Zem robí. To, čo robíme Zemi môže mať veľmi veľké a zlé následky pre nás. Všetkým 

nápomocným a zúčastneným sa ďakuje. 

(Martin Jánošík,5. ročník) 



 
 

 

 

Európsky deň jazykov 

Indiáni  

Indiáni predstavujú pôvodné obyvateľstvo Ameriky. Oni sami sa nenazývali Indiáni, 

pomenoval ich tak Krištof Kolumbus, ktorý si myslel, že prišiel do Indie.  

Na území od Kanady až po Texas žilo 500 – 600 kmeňov a každý kmeň hovoril inou rečou, 

mal svoje typické oblečenie a tradície (Siuxovia, Tonkawovia, Apači...)  

Hlavným zdrojom obživy Indiánov boli bizóny. Živili sa ich mäsom, kožou poťahovali svoje 

stany a z kostí vyrezávali zbrane a nástroje. Lovili bizóny a ich rodiny boli neustále v pohybe, 

pretože išli po stopách bizónov cez celú prériu.  

Sťahovali sa od jedného tábora k druhému, kde bývali vo veľkých stanoch, ktoré sa volali tee-

pee. Svoj majetok aj stany prevážali na primitívnych drevených saniach, ktoré boli ťahané 

koňmi. Kostra tee-pee sa skladala z drevených tyčí, ktoré boli hore zviazané a dole 

roztiahnuté tak aby tvorili kužeľ. Cez tieto tyče sa potom natiahla bizónia koža a upevnila sa k 

zemi pomocou kolíkov. Hore bol zakrytý otvor s chlopňami, ktorým mohol vychádzať dym z 

ohňa horiaceho vo vnútri obydlia.  

(Martin Mráz, 6. ročník) 

Každodenný život Indiánov 

Indiáni považovali svet za krásny, dobrý a úžasný. Predmetom ich úcty bola príroda či Matka- 

Zem. Na založenie ohňa používali starostlivo nazbierané suché drevo, aby šetrili živé stromy. 

Zvieratá nezabíjali bezdôvodne. Niektorí indiáni mali zvyk pomodliť  sa a ospravedlniť  

zvieratám, ktoré zabili. Indiáni považovali zvieratá za seberovných. Ich život bol plný 



 
 

rituálov, slávností, a náboženských obradov, ktorými oslavovali významné udalosti. Schádzali 

sa veľké zhromaždenia napríklad pri začiatku boja. Často tancovali okolo stĺpa, ktorý 

predstavoval stred sveta. 

(Filip Ripel, 6. ročník) 

 

 

 

Európsky deň jazykov 

  

Zbrane Indiánov 

Luky  -  doložené, že sa luky používali v Severnej Amerike už pred minimálne 5 tisíc rokmi . 

Luky Indiánov z plání boli už od začiatku 19.storočia plne prispôsobené spôsobu života 

kočovných lovcov.  Rovnako ako u ostatných jazdeckých kultúr boli kratšie, aby umožnili 

lepšiu manipuláciu a jednoduchšie mierenie aj streľbu z konského chrbta . 

 V priemere merali 100-120cm, pričom niektoré exempláre mohli byť dlhšie alebo naopak 

kratšie ( až 70-80cm). Pre porovnanie - luky pre streľbu z krajiny ( ako napríklad anglické 

luky alebo luky lesných Indiánov ) merali až 180cm . 

Bola-  vrhacia zbraň používaná hlavne k lovu zvierat. Skladá sa z 

dvoch závaží spojených lanom. Drží sa buď za stred lana spojovacích závaží, alebo za jedno z 

nich. Pred použitím je treba bolu roztočiť a vo vhodnej chvíli pustiť. Po vypustení sa závažie 

otáča na opačných stranách od stredu rotácie, a letí smerom k terču. Po zasiahnutí terča sa 

závažia boli omotajú okolo koristi, ktorá je týmto zákrokom znehybnená.  

Colt Walker -  najväčší perkusný revolver na svete . Navrhnutý bol v roku 1847 v spolupráci 

Samuela Colta a kapitána Texas Rangers Samuela Hamiltona Walkera. Revolver veľkého 

kalibru, ktorý by bol veľmi výkonný a spoľahlivý pri streľbe na malú vzdialenosť a ktorý by 

nahradil jednoranové pištole bežne používané americkou armádou v štáte Texas. 

 (Adam Rusnák, 6. ročník) 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zbra%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lov
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1va%C5%BEie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lano
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ter%C4%8D&action=edit&redlink=1


 
 

 

Viete, že...? 

 ...ženy majú dvakrát viac receptorov bolesti než muži, no prah bolesti majú oveľa 

vyšší 

 ...prosopragnosia je porucha, pri ktorej človek nerozoznáva tváre 

 ...milovať niekoho a byť milovaný má za príčinu rýchlejšie hojenie zranení vďaka  

zvýšenému uvoľňovaniu oxytocínu do krvi 

 ...angličtinou hovorí asi 328 miliónov ľudí 

 ...jazyk esperanto ako jediný na svete nemá nepravidelné slovesá 

 ...jazyk taki taki má najmenšiu slovnú zásobu, a to len 340 slov 

 ...nikto na svete presne nevie, čo znamená skratka OK 

 ...slovo problém v čínštine napíšu ako dve ženy pod jednou strechou 

 ...jahody majú viac vitamínu C ako napr. pomaranč  alebo citrón 

 ...pomopógia je veda o ovocí 

 .. existuje strom, ktorý sa volá Fruit Salad. Na tomto strome môže rásť 2-7 druhov 

ovocia naraz. 

 ...zeler a rebarbora vyzerajú ako ľudské kosti 

 ...vlašský orech vyzerá ako ľudský mozog 

 ... film Jamesa Camerona z roku 1998 stál v skutočnosti viac ako postavenie 

skutočného Titanicu  

  ...posledný zo štyroch komínov Titanicu nikdy nefungoval, bol tam len z 

dekoračných dôvodov 

 ...každý z nás má sny, len si ich asi 60% z nás nepamätá 

 ...mozog je najaktívnejší, keď spíme 

 ...netopier za noc zožerie asi tritisíc komárov 

 ...zaujímavá je spojitosť medzi farbou ušných lalôčikov sliepok – nosníc a farbou 

ich vajíčok – nosnica s červeným ušným lalokom znáša hnedé vajcia a tá s bielym 

znáša vajcia bielej farby 

 ...zvieratko, ktoré použili vývojári internetového prehliadača Mozilla Firefox vraj 

nie je líška ale panda červená 

 ...v Texase je dedina/mestečko s názvom Ding Dong a žije tam 20 ľudí 

 ...najpoužívanejšie meno pre domáceho miláčika v USA je Max 

 ...najkratšia vojna na svete trvala 38 minút, Zanzibar sa v roku 1896 sa vzdal 

Británii 

 ...jedným z úradných jazykov vo Vojvodine (Srbsko) je aj slovenčina 

 ...názov známej čokolády Milka je skratka – milch (mlieko) a kakao  

 ...oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog 

 ...len asi 8% peňazí je fyzicky hmatateľných, zvyšok existuje v počítačoch 

(virtuálne) 

 ...automobilka Porche vyrábala aj traktory 

 ...med je jediná potravina, ktorá sa nikdy nepokazí 

 ...mravec unesie viac ako desaťnásobok svojej hmotnosti 

 ...žirafa si dokáže vyčistiť uši svojím jazykom 

 ...leňochod chodí rýchlosťou 3 cm za minútu v prípade, že sa ponáhľa 

 ...žirafy nemajú hlasivky 

 ...psy majú vo svorke podobné sociálne štruktúry ako ľudia 

 ...bojazlivé psy sa bijú častejšie 



 
 

 ...čím má pes viac vyplazený jazyk, tým mu je teplejšie 

 ...pes sa naučí rýchlejšie slovné povely, ak sú sprevádzané gestami 

 

 Vypracovali: Roman Giabel, Tibor Syrovatka, Michal Bitto, Peter Hurtoš, Boris 

Cetera, Timotej Klocaň, Ľuboš Lipták, Dominika Ondáková, Natália Harmečková, 

Bronislava Prášková, Monika Danišková, Lucia Samcová, Natália Mintálová, 

Samuel Lončík, Klaudia Kelemenová a Karin Tršková – žiaci 7. ročníka 

 

 
 EURÓPA V ŠKOLE  
63. ročník projektu / súťaže v školskom roku 2015-2016  
Medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou :  
Rady Európy  
Európskeho parlamentu  
Európskej komisie  
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

Motto: ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI 

 

Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený deťom a mládeži vo 

veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou 

medzinárodných organizácií.  

Projekt Európa v škole je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej 

dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy k aktívnemu občianstvu.  

V tomto školskom roku žiačky 7.ročníka  na hodine informatiky pod vedením pani učiteľky 

Mgr. Jany Šindlerovej spracovávali polročný projekt s výstupom  multimediálnej práce k 

 vyhlásenej súťaži Európa v škole. Skupina dievčat spracovávala tému Mier, to je umenie 

a Kyberšikana – len neškodný žart? Komisia zhodnotila práce a do okresného kola postúpili 

práce Natálie Mintálovej – Mier to je umenie  a Lucie Samcovej  Kyberšikana- len neškodný 

žart? 

Za mladších žiakov postúpila  výtvarná práca Laury Ceterovej z 2.triedy. Milo nás prekvapilo 

hodnotenie okresnej komisie, ktorá tieto práce ocenila umiestnením na prvom mieste a poslala 

ich do krajského kola. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  GESTO MIERU 

 

Natália Mintálová : autorský poster , ktorý je súčasťou  Multimediálnej práce v celoslovenskej súťaži 

Európa v škole , v tretej kategórii 13-15 ročných s témou „Mier to je umenie“, za ktorú získala 

1.miesto v okresnom kole súťaže. 

Prvé miesto tiež získala svojou mutimediálnou  prácou Lucia Samcová v kategórii 13-15 ročných  na 

tému Kyberšikana – neškodná hra? 

 

 

 



 
 

 

 

 

Skúste vyriešiť! 

 

 

(Lucia Samcová- 7.trieda ) 

Aký bol prvý názov našej obce?    

 1.      2.       3.     4.      5.       6 .     

                                                                                                1. V obci sa nachádza _______ malo 

fatranskej operácie.   

2. Aká je prvá sviatosť, ktorú 

prijímame?  

3.  Stráňavy ležia pod vrchom polom 

a na okraji Lúčanskej malej ______. 

4. Kúpalisko stráňavy sa nazýva ______ 

Eden.    

5. Počas 2. Svetovej _____ v apríli 1945 

tu boli tuhé boje. 

6. Aká udalosť je v septembri?  

      

      

        

      
        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

V našej obci Stráňavy sa nachádzajú aj zaujímavé  kultúrne a prírodné - - - - - - - - . 

 

1.        

2.      

3.         

4.        

5.       

6.        

7.        

8.          

 

1) 1. Každý rok je výstup na _____. 

2) Doplň: Máj lásky ___. 

3) Aký je sviatok v máji ? Deň _______. 

4)  Do akého podnebného pásma patria Stráňavy? 

5) Aké pohorie sa tu rozprestiera? Malá _____. 

6) Doplň: Stráňavy ležia v Žilinskej _______. 

7) Čo je zasvätené Sedembolestnej  Panne Márii? 

8) Spolok čo má na starosti vlek. 

 Karin Tršková7.trieda 

 

 



 
 

 

(Natália Mintálová- 7.trieda) 

Naša obec sa v roku 1356 volala Ztrany. No, názov obce sa postupne menil.  V roku 1483 sa už táto 

obec volala .........(tajnička:9 písmen) . Dnes ju poznáme pod názvom Stráňavy. 

  1.              2.             3.               4.           5.             6.                  7.            8.              9. 

      

   

    

        

         

         

        

        

      

    

 

1. Pod vrchom POLOM, konali medzinárodné preteky v motokrose, ktoré boli aj v priamom prenose .. 

2. V obci sa každoročne koná Beh od ........a k pamätníku. 

3. V obci sa nachádza ........ kúpalisko AQUA Eden. 

4. V obci sa nachádza novo postavený kostol zasvätený Sedembolestnej Panne ..... 

5. Obec sa nachádza na okraji ......... Malej Fatry. 

6. Tuhé boje sa tu odohrávali v roku 1945 počas 2. Svetovej ..... . 

7. ....... Stráňavy vznikla 1.7.2012 oddelením sa od farnosti Strečno. 

8. ...... stránka obce sa volá www.stranavy.sk  9. Novým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. .....l 

Hrvol. 

http://www.stranavy.sk/


 
 

 

Európsky deň jazykov 

 

 



 
 

Detská divadelná Žilina 

Jubilejný 20. ročník regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti sa 

opäť neobišiel bez našej účasti. My, žiaci 8. ročníka s pseudonymom Stráňavci-ôsmaci sme sa 

tejto súťaže zúčastnili s divadielkom Poškoláci. Vytvorili sme si kostýmy, kulisy, poctivo 

nacvičovali, aby 21.3.2016  sme mohli hrdo predstúpiť pred 3-člennú porotu v Bábkovom 

divadle v Žiline.  

Keď sme prišli do Bábkového divadla, dostali sme balíčky s občerstvením a tiež 

vlastnú šatňu. Mali sme veľa času pred vystupovaním, tak sme sa mohli ísť pozerať na 

konkurenciu. Zvukári, osvetľovači, kulisári, tí všetci sa starali o to, aby podujatie 

organizované Krajským kultúrnym strediskom v Žiline prebehlo na profesionálnej úrovni a 

 žiaci si tak mohli vyskúšať, aký je ozajstný svet divadelných hercov. Okolo desiatej hodiny  

sme vystupovali my. Mali sme veľa stresu, ale stálo to za to. Uliali sme sa zo školy a zažili 

sme kopec srandy. Keď sme mali po vystúpení, zbalili sme si veci a išli sme domov. Bol to 

super deň. 

Výsledky sme sa dozvedeli o necelý týždeň. Boli sme super, podali sme najlepší 

výkon ako sme vedeli, ale žiaľ boli aj lepší. Dostali sme diplom za účasť, ale aj tak sme na 

seba pyšní.  

     

Ale aj tak sme prví!                                Emma Ceterová (8. ročník)    

   

 

           

 

 



 
 

 

BOBOVÁ DRÁHA VEĽKÁ RAČA 
 

Pani učiteľka nám povedala, že ideme na výlet na Veľkú Raču s autobusom. Volal sa 

Ladik bus. Veľmi sme sa tešili.  

19. 5. 2016 sme sa stretli spolu so siedmakmi pred školou. Čakali sme na pani učiteľky, keď  

vyšli , zatlieskali sme im. Cestovali sme asi hodinu. 

Prišli sme  na lyžiarske stredisko Veľká Rača, pod lanovku. Mohli sme si zakúpiť 

kupóny 300-bodové alebo 500-bodové . Všetci sme sa vyviezli hore lanovkou a tam nás 

čakali rôzne atrakcie: bobová dráha, trampolíny, malá lanovka.  

Stretli sme sa tam s deťmi z inej školy. Tiež ako my si poriadne užívali najmä bobovú 

dráhu. V stánku sme si samozrejme kúpili hranolčeky. Niektorí z nás si zaskákali na 

trampolíne.  

Mali sme krásne počasie. Výhľad zhora bol nádherný. Čas bežal a my sme sa vybrali 

peši popod lanovku naspäť.  

Dole sme niektorí rýchlejší stihli aj nanuky. Autobus nás čakal. Celou cestou doomov 

sme spievali a pozorovali psov z kamiónov. Bolo super. 

 

J.Šechná, A.Pastorková, N.Harciníková, N.Štrbová 

(8. ročník) 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Deviataci na brigáde – revitalizácia plota materskej školy 

 

Predtým 

 

 

 

Spokojní z dobre vykonanej práce 

 

 



 
 

 

Naše úspechy v školskom roku 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresný Beh 

 „Od pamätníka 

k pamätníku“ 

 

 

Adrián Infner 

Livka Lúčanová 

Laura Ceterová 

Veronika Berzáková 

Matej Mintál 

Gabriel Bitušík 

Dávid Tabaček 

Eliška Takácsová 

Martin Mráz 

Nina Mrázová 

Ján Ožvoldík 

Júlua Šechná 

Samuel Štrba 

Tomáš Tabaček  

  
 

 

 

1.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

 

Rozprávková Žilina 2015 

 

 

Laura Ceterová 

 

1.miesto 

 

Medzinárodný projekt 

Európa v škole -  okresné 

kolo 

 

Laura Ceterová –výtvarná práca 2.trieda 

 

Natália Mintálová-multimediálna práca-

7.trieda 

Lucia Samcová-multimediálna práca-

7.trieda 

 

 

1.miesto 

 

1.miesto 

 

1.miesto 

 

Šaliansky Maťko -okresné 

kolo 

 

Eliška Takácsová 3.trieda 

Júlia Remeková 6.trieda 

 

 

účasť 

 

Okresné kolo pytagoriády 

 

 

Mário Fišer – 3.trieda 

Matej Mintál – 4.trieda 

Simona Duchoňová 

Martina Buchtová 

Timotej Tabaček -5.roč. 

 

 

účasť 

úspešný riešiteľ 

účasť 



 
 

 

Hviezdoslavov Kubín – 

okresné kolo 

 

Kolektív žiakov 2.triedy – kategória 

recitačné kolektívy 

 

Eliška Takácsová  3.trieda 

Samuel Tabaček 3.trieda 

Nina Mrázová – 5.trieda 

Adriána Tabačková – 9.trieda 

Klaudia Kelemenová – 7.trieda 

 

Účastnícky diplom 

 

 

účasť 

 

Okresná prehliadka „Detská 

divadelná Žilina 2016“ 
 

 

 

Kolektív žiakov 8.triedy 

 

 

 

Účastnícky diplom 

 

Matematický klokanko 

1.-4.ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Ondáková 1.trieda 

Júlia Vraňanová  

Nina Nižná 

Veronika Trúchla 

Peter Trúchly 

Roman Mičík 

Tobiáš hreus 

Ilovský Branislav 

Vaneessa Púčková 

Andrej Cetera 

Kristína Daňová – 2.trieda 

Katarína Riplová 

Jakub Loncko 

Mária Piovarčiová 

Laura Ceterová 

Lukáš Bačinský 

Vladimír Vacek 

Adrián Infner 

Nikolaj Vereš – 3.trieda 

Matej Mintál – 4.trieda 

Eduard Vereš 

 

 

Úspešný riešiteľ 

Účasť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účasť 

 

 

 

 

 

 

 

Účasť 

Účasť 

 

Matematický klokan 

5.-7.ročník 

 

Kristína Sventeková – 5.trieda 

Júlia Daňová 

Diana Tlacháčová – 6.trieda 

Erik Barčík 

Martin Mráz 

Samuel Lončík – 7.trieda 

Boris Cetera 

Bronislava Prášková 

 

 

Účasť 

 

Účasť 

 

 

Účasť 

 

GVOBOJ - I 

 

Ema Ceterová – 8.trieda 

Timotej Klocáň- 7.trieda 

Samuel Lomčík- 7.trieda 

Dominika Ľašová – 9.trieda 

 

Účasť 



 
 

 

 

 

Biblická olympiáda – 

dekanátne kolo 
 

 

Karolína Kyselová-6.trieda 

Gabriela Tabačková- 6.trieda 

Marek Gašpierik – 6.trieda 

Michal Martinka- 6.trieda 

 

 

Účasť 

 

Medzinárodný projekt 

„Záložka do knihy zbližuje“ 

 

 

Žiaci 1.-9.ročnika 

 

Účasť 

 

Celoslovenský projekt „Škola 

dobrých skutkov“ Detský čin 

roka 
 

 

Žiaci 1.-9.ročníka 

 

Účasť 

 

Celoslovenský projekt 

Deň narcisov 
 

 

Žiaci 1.-9.ročníka 

 

Účasť 

 

Vráťme knihy do škôl 

Celoslovenská čitateľská 

súťaž 
 

 

Tatiana Kučeríková 

Zojka Bulková 

ZŠ Stráňavy 

 

6.miesto 

15.miesto 

7.miesto 

 

GVOBOJ II 

 

Radoslav Ondák- 8.trieda 

Natália Mintálová- 7.trieda 

Lucia Samcová – 7.trieda 

Marek Melo – 9.trieda 

 

 

Účasť 

 

 

 

 

 

 

Biologická olympiáda –

kategória F -  OK 

Rastliny a zvieratá našich 

lesov 
 

 

Družstvo Vážky: 3.trieda 

Mário Fišer 

Eliška Takácsová 

Kristína Šubová 

Matúš Daniš 

Matúš Hreus 

 

Družstvo Chrobáky : 5.trieda 

Nina Mrázová 

Sarah Mikulášová 

Barbora Tabačková 

Tatiana Kučeríková 

Júlia Daňová 

 

 

2.miesto 

 

 

 

 

 

 

2.miesto 

Futbalový turnaj „O pohár 

predsedu Rodičovskej rady - 

pod záštitou predsedu ZASK 

Juraja Blanára 
 

 

 

Družstvo žiakov 5.-9.ročníka 

 

 

2.miesto 



 
 

 

Výtvarná súťaž –Naša obec –

naša akčná skupina- MAS 

Terchovská dolina 

 

 

Boris Cetera 

 

Matúš Daniš 

Laura Ceterová 

Dominika Ondáková 

Lucia Samcová 

Natália Mintálová 

 

 

3.miesto 

 

Pochvalné uznanie 

 

Okresný beh „Od pamätníka k pamätníku“ 

     

Livka Lúčanová, Laura Ceterová 

Veronika Berzáková  2.trieda                                         Adrián Infner – 2.trieda 

  

Gabriel Bitušík,  Mintál Matej,  

Dávid Tabaček – 4.trieda                                             Eliška Takácsová – 3.trieda 



 
 

 

Martin Mráz – 6.trieda                                                 Nina Mrázová – 5.trieda 

             

Ján Ožvoldík   - 8.trieda                                                                          Júlia Šechná – 8.trieda 

 

 

 

Tomáš Tabaček a Samuel Štrba na stupni víťazov na Okresnom behu Od pamätníka k pamätníku 



 
 

 

 

 

 

Ocenenie za 1.miesto v súťaži Európa v škole – okresné kolo 

Prvá zľava Natália Mintálová, druhá Laura Ceterová, tretia Lucia Samcová 



 
 

„Púpava stráňavská....“ 

 

Žiaci 3. a 5.ročíka sa zapojili do súťaže Rastliny a zvieratá našich lesov. Je to celoročná súťaž, v ktorej 

v jesenných mesiacoch pozorujú les, zbierajú plody a listy. V zimných mesiacoch pozorujú vtáky, 

ktoré neodlietajú na zimu, sledujú ich správanie na kŕmidle. Na jar zasa sledujú rast bylín vo svojom 

okolí, mapujú ich výskyt, zhotovujú odliatky či odtlačky stôp zvierat. Naučiť sa mali  8/12 druhov 

drevín, 8/12 druhov živočíchov a 8/12 bylín. Zhotovili zbierky plodov a listov, zápisy z pozorovania 

atď. 

Niektorí z vás tú súťaž poznajú, lebo ich do nej „namotali“ pani učiteľky Mgr. Jana Šindlerová , Mgr. 

Erika Ceterová.  a  Mgr. Milada Šechná. Tento rok sme uskutočnili aj školské kolo, lebo do okresného 

kola mohlo postúpiť len jedno družstvo vo svojej kategórii. V komisii bola aj pani riaditeľka školy  

Mgr. Miroslava Brodňanová, ktorá obdivovala, čo všetko súťažiaci žiaci z ríše zvierat a rastlín 

ovládajú. Nakoniec porota vybrala na reprezentáciu školy  za kategóriu  3.ročník : Elišku Takcsovú, 

Matúša Daniša, Kristínu Šubovú, Mária Fišera  a Matúša Hreusa. Za piatakov súťažili: Júlia Daňová, 

Barbora Tabačková, Sarah Mikulášová, Nina Mrázová a Tatiana Kučeríková. Obidve družstvá získali 

pekné 2.miesto.                               Srdečne gratulujeme! 

 

 

 

Ocenenie za 2.miesta v okresnom kole BIO - kategória F – RAZNL aj Európa v škole sme si boli 

prevziať na slávnostnom vyhodnotení v OC Mirage. Za odmenu sme mali aj film.  

 

 

 



 
 

Detská rozprávková Žilina 

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor 

prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty. 

Do súťaže sa za našu školu prihlásila Laura Ceterová, žiačka 2.triedy a získala skvelé ocenenie. 

Prečítajte si  jej rozprávku. 

HÚSKA A DRAK - rozprávka 

Kedysi dávno v dedinke Stráňavy žili ľudia, ktorí boli šťastní. Všetky deti  pásli na 

veľkej lúke za dedinou husi. Naháňali sa, spievali a tancovali. K tomu im hral na píšťalke 

chlapec Jurko. Túto píšťalku si vyrobil sám. Jurko mal len jednu húsku a preto bol stále pri 

nej. 

Jedného slnečného dňa priletel na túto lúku zlý drak. Deti sa ho zľakli a utiekli domov. 

Len Jurko zostal na lúke so svojou húskou. 

Drak veľmi reval, šľahal z nosných dierok oheň a hrozným hlasom prehovoril: „ Každý deň 

mi prinesiete na raňajky, obed a večeru jednu hus! Ináč vám podpálim dedinu!“ 

Jurko dostal o svoju húsku strach a bol veľmi smutný. V tom prišla k nemu húska, pohladkala 

mu píšťalku čarovným pierkom a prihovorila sa mu ľudským hlasom: „ Hraj, Jurko, hraj!“ 

 Keď začal Jurko hrať , začal drak tancovať. Tancoval, tancoval  a nemohol prestať. Prihovoril 

sa Jurkovi: „ Prosím, prestaň hrať, splním Ti nejaké želanie!“ Jurko mu povedal, že prestane 

vtedy, ak mu sľúbi, že odíde z ich dedinky. 

Drak to sľúbil a keď Jurko dohral, drak zo strachu, že bude zasa dlho tancovať, odletel. 

 Všetci ľudia z dedinky sa rozbehli za Jurkom a ďakovali mu za záchranu. 

On im však vyrozprával príbeh o jeho húske a čarovnom pierku. 

Ako vďaku za záchranu  vymysleli ľudia erb dedinky Stráňavy, na ktorom je zobrazená húska 

na lúke a je tam až dodnes. 

(Laurinka Ceterová -2. trieda) 

 

Ak by ste sa chceli do súťaže zapojiť, tú sú podmienky súťaže: 

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a literárnych krúžkov vo veku od 8 

do 13 rokov. Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu maximálne 2 strany formátu 

A4 na každú rozprávku. Práce sa zasielajú v 4 kópiách v tlačenej forme a takisto aj 

v elektronickej podobe (word). Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, 

určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť 

podpísané, potrebné údaje o autorovi sa uvádzajú v priloženej prihláške. 



 
 

 

Exkurzia do Národnej rady SR – naši deviataci 

 

 

Deň jablka 

 



 
 

Naše zážitky v školskom roku 2015/2016 

1.Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 v KD 

Rozprávková Žilina 2015 

2.  Tvorivé dielne, zábavné  dopoludnie – Hody 2015  - 1.- 9.ročník 

3.  Výchovný koncert –Československý muzikálový mix -  1.- 9.ročník 

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

5. Európska noc výskumníkov – 8.-9.ročník 

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

7.  Exkurzia žiakov 1. a 2.ročníka – Trenčiansky hrad 

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

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

10.  Na výstave drobnochovateľov –1.  a 5.ročník 

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

12. Exkurzia žiakov 3. a 4.ročníka   do Technického múzea v Košiciach- Planetárium 

13. Didaktické hry 1.- 4.ročník 

14. Šarkaniáda 1.- 4.ročník 

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

16. Výstava tekvíc + lampiónový sprievod  + Hallowen párty a diskotéka– 1.-7.ročník 

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

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

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

20.Exkurzia do Banskej Štiavnice – mesto UNESCO -  2.stupeň ZŠ 

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

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

23. Projekt „Strom života“ prikrmovanie drobného vtáctva – žiaci 3.ročníka 

24. Udržiavanie tradícií - Pečenie medovníčkov žiaci 4.ročníka 



 
 

25.Výchovný koncert – Slovenský muzikál – 1.-9.ročník 

26. Vianočná besiedka žiaci 1.-9.ročníka + diskotéka 

27.Filmové predstavenie v OC Mirage – Hotel Transylvánia 2 – 1.-9.ročník 

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

29. Pasovanie prvákov  - žiaci 1. a 9.ročníka 

30. Filmové predstavenie v OC Mirage za vysvedčenie v 1.polroku – Alvin a Chipmankovia 4 

31.Výchovný koncert zameraný na dopravnú výchovu 1.stupeň ZŠ + MŠ 

32. Chemická šou – 1.-9.ročník 

33. Školské a okresné kolo Šaliansky Maťko 

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

35.Hľadanie pirátskeho pokladu : Zápis žiakov do 1.ročníka 

  

  

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

37. Lyžiarsky výcvik žiakov 7.- 9.ročníka 



 
 

38. Tvorím vlastnú knihu „ Čo rozprávali starí rodičia“- medzinárodný projekt – 4.ročník 

39. Školské a okresné kolo Európa v škole – žiaci 2.ročníka a7.ročníka 

40. Školské a okresné kolo Hviezdoslav Kubín 2016 -  1.-9.ročník 

41.Týždeň detskej knihy „Noc s H.CH. Andersenom“ 1.- 4.ročník + Vráťme knihy do škôl, 

relácia v školskom rozhlase k mesiacu knihy 

 

42. Svetový deň vody + Deň ZEME -  čistenie brehov potokov v obci, separovanie odpadu 1.-

9.ročník 

 

43. Beseda Holokaust a ľudské práva  5.-9.ročník 

44.Plavecký výcvik žiakov  4.,5., 6.  a7. Ročníka 



 
 

 

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

46. Výchovný koncert  Hrady a zámky + Ako zachrániť - 1.-9.ročník 

47. Okresná prehliadka – Detská divadelná Žilina 2016 „ Poškoláci“ – 8.ročník 

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

49. Exkurzia Kremnica  -mincovňa , Planetárium Žiar nad Hronom – 6.ročník 

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

51. Výstava výtvarných prác vo Varíne Združenie miest Slovenska   1.-9.ročník 

52.Rekonštrukcia bojov o Polom, ukážky výzbroje ČSA v 2.svet.vojne – 1.-9.roč. 

53. Spomienkové oslavy na Polome -Javorina -71.výročie oslobodenia + hviezdicový výstup 

54. Deň matiek, vystúpenie žiakov v kultúrnom programe na obecných oslavách - 1.-4.ročník 

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

56.  Prevencia proti obezite – beseda, relácia v školskom rozhlase 

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

58. Florbalový turnaj 5.-9.ročník 



 
 

59. Ochrana človeka  a zdravia a Jarné cvičenie v prírode  1.-9.ročník, Aktivity Klubu Stromu 

života – 3.ročník 

60. OK  biologickej olympiády – kategória F – Rastliny a zvieratá našich lesov 3.a 5.ročník 

61.MDD –Deti deťom, tvorivé dielne, diskotéka 

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

Blanára 5.-9.ročník 

 

63.Návšteva žiakov z družobnej obce Polanka – Wielka, kultúrna akadémia, športové 

zápolenie 

64. Školské výlety: 

Vysoké Tatry Hrebienok – 1.- 3.ročník 

Demänovská jaskyňa – 4.ročník a 6.ročník 

Trenčiansky hrad  – 5.ročník 

Veľká Rača – 7. a 8.ročník 

Košice ZOO 5. a  9.ročník 

65.Didaktické hry – 1.-4.ročník + vlastivedná exkurzia  Hrad Strečno, Stredoveká dedina 

Paseka , Strečniansky meander (plte) 

66.Jarné cvičenie v prírode 1.-4.ročník 

67.Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016 

 



 
 

Fotogaléria školských výletov 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Školy deviataci 

Marek Danišek – SOŠ elektrotechnická Žilina – odbor: mechanik elektrotechniky 

Pavol Daňo – Gymnázium Veľká Okružná 

Jakub Fencík – SPŠ stavebná – odbor: staviteľstvo 

Petra  Gašpieriková – SOŠ Bytčica – odbor: manikér, pedikér 

Sauel Kohút – Súkromná stredná škola podnikania 

Dominika Ľašová – Gymnázium Hlinská Žilina 

Marek Melo – Hotelová akadémia – odbor: kuchár 

Filip Pastorek – SOŠ stavebná – odbor: stolár 

Gabriela  Pešková – SOŠ internátna pre žiakov s telesným postihnutím  Fatranská Žilina – 

odbor: fotograf 

Adam Reichl – SOŠ strojárska KNM – odbor: mechanik špecialista automobilovej výroby 

Matej Santa - SOŠ strojárska KNM – odbor: mechanik špecialista automobilovej výroby 

Matej Šmida – SOŠ stavebná – odbor: operátor stavebnej výroby 

Samuel Štrba – Dopravná akadémia – odbor: autotronik 

Tomáš Tabaček – SOŠ poľnohospodárska – odbor: kynológia 

Adriána  Tabačková – Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Kristína  Vallová – Stredná zdravotnícka škola – odbor: masér 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotogaléria tried 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


