Rok 2004

Slnko, ktoré sa nedá chytiť
/ 2.miesto v okresnej súťaži/
Jedného krásneho letného dňa som sedela na
lavičke na Hlinkovom námestí v Žiline.
Sledovala som, ako sa ľudia prechádzajú,
alebo len tak lenivo sa vyhrievajú v slnečných
lúčoch. Najväčšej pozornosti sa tešila fontána.
Striekala do výšky a kvapky vody , ktoré vyzerali
ako malinké kryštáliky, padali naspäť. .
Malé dieťa išlo okolo so svojou mamou. Sadli
si na lavičku neďaleko mňa. Chlapča sa po chvíli
rozbehlo k fontáne. Máčalo si ruky a špliechalo
vodu okolo. Mama ho sledovala starostlivým
pohľadom a po chvíli ho volala:
„ Poď si ku mne sadnúť, Adamko.“
Adamko si šiel sadnúť, ale vodu pozoroval ďalej.
Nedala mu pokoj. Keď sa hladina ustálila, videl na
nej odraz Slnka.
Pozornejšie sa zahľadel do vody a podišiel bližšie
k fontáne. Čakala som, čo urobí. Odrazu sa nahol
nad vodu a oboma ručičkami chcel Slnko chytiť.
Samozrejme, že sa mu to nepodarilo. Začudovane
sa pozrel na mamu.
„Mami, to Slniečko ušlo!“ zvolal
prekvapene a slzy mal na krajíčku.
Mama ho zavolala k sebe a niečo mu šepkala do
uška.
O chvíľu sa hladina utíšila a opäť sa zjavilo Slnko.
Adamko od radosti skríkol.
Bežal rýchlo k fontáne a pravdepodobne sa
rozhodol, že si Slniečko zoberie domov. Veľmi sa
namáhal, ale akonáhle sa dotkol hladiny vody,
rozčerila sa a Slnko zmizlo. Zostal zarazene stáť.

„Prečo sa mi nedá chytiť!“ volal.
„ Adamko, Slniečko sa nedá chytiť a
zobrať domov. . To, čo vidíš, je len jeho odraz,
akoby si sa pozeral do zrkadla. Dáva svetlo a
chcú sa z neho tešiť všetci ľudia. Ak svieti, vždy
ho môžeš vidieť, ak sa pozrieš na nebíčko alebo
do vody. A až prídeme domov i tam ťa bude
čakať.“
Chlapča sa radostne pozrelo na mamu a ťahalo ju
domov.
Ešte predtým ako odišli, Adam sa pozrel do
fontány a bol šťastný, že aj doma má svoje
Slniečko.
Neponáhľajte sa. Sadnite si aj vy v tieto
krásne letné dni na Hlinkovo námestie a možno
sa stretnete s Adamkom, Evičkou , Jankou alebo
iným roztomilým dieťaťom.
Silvia Kulišová
7. roč.

žiaci 1. ročníka

ŠAR KAN
Bol krásny jesenný deň – všetko
ako z rozprávky.
Pani Jeseň už obliekla celú prírodu
do pestrofarebných šiat a pripravuje ju
na zimný
odpočinok pod bielou
perinou. Slnko hreje z posledných síl,
vetrík sa neposlušne hrá s našimi
vlasmi, rozhojdáva jab ĺčka na
konároch, široko-ďaleko počuť šum
lístia, štebot vtáčikov, ktoré ešte
neodleteli do južných krajov a deti v
diaľke obdivujú krásnu dúhu.
V tento čarovný deň som sa s
mnohými kamarátkami dohodla, že
pôjdeme púšťať môjho šarkana. Prišli
sme na lúku a začala sa fantastická
zábava. Šarkan stúpal vyššie a vyššie, a
my sme boli unesené, kričali sme od
radosti. Vetrík však po čase začal
žiarliť, asi preto, že jeho si nikto
nevšíma, a tak nám šarkana vytrhol a
odfúkol preč. Nemohli sme nič robiť,
len sme sa smutne dívali, ako mizne v
oblakoch.
Vietor od zlosti fúkal viac a viac, a
tak sa môj šarkan dostal zo Stráňav až
na Hlinkovo námestie. Čo tu asi
uvidel?
Malé hmýriace sa mravčeky a rôzne
iné čudá.
Až keď sa spustil nižšie, zistil, že sú to
predsa ľudia. Zaujala ho i voda, ktorá
striekala zo zeme do neba, veľký
kamenný dom s vežou a so schodmi, či
obrovský čiernohnedý ujko, ktorý sa
vôbec nehýbal.
Takéto zvláštne veci ešte nikdy
nevidel. Nemohol vedieť, že sa pozerá
na pýchu Žiliny a jej obyvateľov, na jej,
m o ž n o p o v ed ať , n a j k ra j ši u a
najznámejšiu časť,
Farský kostol, fontánu a sochu Andreja
Hlinku – teda naše Hlinkovo námestie.
Bol rozrušený, nevedel, kam sa má
pozrieť skôr. Zrazu zbadal malé deti,
ktoré kŕmili holuby omrvinkami, iné
ich s veselým smiechom naháňali.
Chytiť ich však nemohli.
Šarkanovi zrazu prišlo ľúto, že je sám,
že s ním sa nemá kto hrať.
Spustil sa na zem dúfajúc, že si ho
niekto zoberie, bude sa s ním zabávať.
Vtom ho ktosi zodvihol.
„Cŕŕŕŕŕŕn,“ zazvonil mi budík
rovno pri uchu.
Rýchlo som vyskočila z postele, vbehla
do bratovej izby, kde visel môj šarkan a
so zvláštnym, tajomným úsmevom sa
na mňa pozeral.
Simona Šavelová
7.ročník
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SAM O TA
Čo je to osamelosť duše?
Podobá sa na vyprahlosť púšte.
Široko-ďaleko nikoho niet,
som sama samučičká pre celý svet.

Okolo mňa svet sa krúti,
srdce moje stále smúti.
Svetlá svietia, vydávajú žiaru,
nevidím nič, nič okrem žiaľu.

Neviem čo a prečo,
stále mi niečo chýba.
Neviem čo a začo,
bola to moja chyba?

Mám všetko
a pritom niečo strácam,
nemám nič,
nikoho nepodplácam.

Okolo mňa je hluk,
žiadne ticho a všetok ruch.
Pri mne ticho, samota,
vnútri samá prázdnota.

Stále hľadám a hľadám
to, čo stráca samotu.
Stále blúdim a strácam
to, čo vyplňuje prázdnotu.

Jedného dňa to ja nájdem,
bude ma to čakať.
Jedného dňa lásku stretnem,
budem šťastím plakať.
M.Janurová
9.roč.

 

Základnú školu v tomto roku končí 20 žiakov, ktorí pokračujú v ďalšom
štúdiu na stredných a učňovských školách v Žiline.
Na gymnáziá sú prijatí 3 žiaci, hotelovú akadémiu 2,obchodnú akadémiu 2,
združenú strednú školu – modelárstvo, návrhárstvo 2, strednú zdravotnú školu
1,SPoŠ 1, ZSŠ Bánová 3, SOU stavebné 2, SOU obchodné 1, SOU chemické
1,SOU energetické 1 a SOU stavebné – 2-ročné 1 žiak.
Želáme všetkým veľa úspechov v štúdiu a príjemné spomienky na základnú
školu.
Školička milá,
lúčime sa s tebou.
Posledné ZBOHOM znie triedami plnými tvojich detí
a vytvára ozvenu v jednej prázdnej, v tej našej.
Opúšťame tvoju náruč s vedomím, že sme sa ti za to všetko,
čo si nám prostredníctvom učiteľov dala, neodvďačili dostatočne.
Nech sú ti však odmenou naše srdcia, ktoré ti nechávame na laviciach,
v podobe slaných sĺz.
Drahá školička,
bola si plná skvelých učiteľov,
ktorí nás počas tých deviatich rokov veľa naučili a boli nám nielen
učiteľmi, ale často rodičmi.
Patrí vám za to jedno slovko od nás všetkých,
z úprimného srdiečka, a to veľké
ĎAKUJEM!!!
Vaši deviataci

Prehlbovanie spolupráce MŠ s rodičmi detí.
Tak ako v minulom školskom roku,
aj tento rok pracujú vo výbore RZ tí
istí rodičia –
p.Brodňanová, p.
Krajčíková E.,p. Kurtíková M. a p.
Púčková V. Najmä ich pričinením, v
spolupráci s učiteľkami a ostatnými
aktívnymi rodičmi sa nám podarilo
zabezpečiť priebeh niekoľkých
vydarených akcií v našej MŠ na dvoch
triedach, kde bolo 23 detí v 1. triede a
27 detí v 2. triede.Do ZŠ odchádza 14
detí, 3 sú s OŠD.
- Stretnutie s Mikulášom sa neobišlo
bez balíčkov so sladkosťami ,ktoré sa
naplnili z príspevkov RZ a
sponzorským darom od p. Duháčka.
-Besiedka pri stromčeku rozžiarila
očká našich detí hodnotnými , novými
hračkami z príspevkov od rodičov, deti
im za odmenu pripravili program s
koledami, vinšovačkami a rôzmymi
zimnými piesňami a básničkami.
-V najväčšom počte sa rodičia
zapojili do Plesu MŠ ,či už pomocou
pri príprave ,darmi do tomboly, pri
dražbe výtvarných prác detí. Zo zisku
25 000.- sk sme zakúpili : 50 ks
protialergických vankúšov pre deti, v
jedálni sme doplnili detské taniere,
príbory pre dospelých a poháre , pre
potreby MŠ máme nový fotoaparát,
rádio s CD prehrávačom a objednané

máme malé, drevené bábkové
divadielko. Všetkým, čo prispeli,
ďakujeme.
-Ku Dňu matiek sme s deťmi
pripravili program a malé darčeky pre
matky , ktoré deti odovzdali pri
besiedke na každej triede zvlášť.
-K radostným udalostiam patril aj
spoločný výlet detí s rodičmi do ZOO
Bojnice.
-Najkrajší deň detí , MDD , nám tiež
pomohli organizačne aj finančne
pripraviť mnohí rodičia, ktorí sa
zapojili do úpravy prostredia na lúke v
hore – pokosili trávu, vyčistili priestor
a nachystali „sedenie“ pre deti.
Formou enviromentálnej výchovy a
rôznymi športovými činnosťami deti
hľadali „Marťanka „, ktorému
ukázali, že si vážime čisté prostredie .
Na jednotlivých stanovištiach nás
oboznamovali s činnosťami niektoré
ochotné matky detí. Zaujímavou
aktivitou v lese bolo aj vozenie sa na
koni p. Holbojovej J. – deti sa vôbec
nebáli a vyskúšali si aj motorku
p.Rusnáka R.
Domov odchádzali plné
nových dojmov ,a samozrejme s
balíčkami sladkostí z príspevkov RZ,
p.Šmidovej, p.Chovančíkovej a
p.Murárika.

Svetielko nádeje
Vtáci spievajú, aby bol život krajší,
knihy sa čítajú, aby sme sa z nich poučili,
slnko svieti, aby nám dalo nádej
a človek človeku pomáha, lebo tak je to správne.
Každý z nás žije svoj život. Kým je zdravý,
neuvedomuje si jeho tienisté stránky. Zrazu však môže
nastať chvíľa, ktorá zmení jeho ľahkú rovnú cestu na ťažkú a
skalnatú. Nastane zlom – príde choroba. Častokrát tichá a
zákerná.
Keď som tento rok uvažovala možnosti, čím chcem vo
svojom živote byť a čo chcem dokázať, utvrdila som sa v
tom, že chcem pomáhať práve týmto ľuďom. Byť oporou v
ťažkých životných situáciách, dostať ich z čierneho kruhu
choroby, udržať ich pevnými nohami na zemi so vztýčenou
hlavou, naučiť ich nevzdávať sa a bojovať. Chcem, aby sa
mi pozerali priamo do očí a videli v nich svetielko nádeje.
Mojím snom je byť ich súčasťou, chcem s nimi zdieľať ich
radosti, byť pri ich úspechoch, aj keď maličkých.
J.Milová
9.roč.

-Rozlúčka s predškolákmi sa spája s
donesením tabla do obchodu Jednoty,s
mnohými piesňami, hrami, diskotékou
detí , s novými knižkami na pamiatku a
tiež sladkosťami. Podvečer
pokračovala spolu s rodičmi starších
detí pri opekaní špekačiek, športovými
súťažami a hrami rodičov s deťmi.
Deti si vyskúšali svoju odvahu zostať spať v MŠ aj v noci – večer
začínal rozprávkou O Psíčkovi a
Mačičke / zahrali ju uč.MŠ – Pytlová
K., Mičíková I. / Rodičia si deti uložili
a rozlúčili sa s nimi. Nechýbalo ani
zopár slzičiek. Ráno si rodičia prišli
pre „odvážne „ deti, ktoré si našli pod
vankúšikom malé prekvapenie.
Chceme sa poďakovať
všetkým rodičom /aj nemenovaným/
za pomoc pri našich aktivitách, za
mnohé materiálne pomôcky
/kancelársky ,toaletný papier,
hygienické vreckovky a pod./
a
pevne veríme ,že aj v ďalšom
školskom roku budeme v tom
pokr a čovať . Zá r o v eň chce me
poďakovať p. Duchoňovi M. za
ochotu vždy prísť s kamerou a
zdokumentovať naše aktivity.
Za kolektív zamestnancov MŠ
Mičíková J.

Žiara sviece mladosti
Každý človek prežíva svoj vlastný život. Zamýšľa sa
nad ním, nad jeho významom, ale aj nad tým, čo od neho
očakával, a čo mu život priniesol.
Henri Duvernois povedal: „Mladosť treba prežiť.
Nezáleží na veku, kedy sa rozhodneme, že budeme
mladí.“
Možno, že tiež uvažoval nad svojimi túžbami, mladosťou,
a pritom neprihliadal na vek. Veď každý má toľko rokov,
na koľko sa cíti. A keď cítime, že naša mladosť je večná,
nestarnúca, je to najmocnejšia myšlienka vľudskej duši.
Mladosť je dlhý tunel, cez ktorý kráčame mnoho rokov a
ľudia, ktorí nás sprevádzajú, nám na cestu svietia. No
objavia sa aj takí, ktorí horiacu sviecu sfúknu a my
zakopneme. Ale ak sa lepšie poobzeráme vôkol seba,
uvidíme siluetu človeka, verného priateľa, ktorí nám podá
pomocnú ruku. Možno, že práve on je človekom, s ktorým
sme schopní prekonávať všetky prekážky, všetky strasti či
radosti.
Mladosť, tá večná kráska sa minula cez presýpacie
hodiny, posledné zrnko padá a životy ľudí sa na
spomienky menia.
P.Rusnáková
9. roč,.
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Hodnotili sme školský
2003/2004

rok

Pedagogická rada na svojom zasadnutí 21.júna 2004 hodnotila prospech, správanie a dochádzku žiakov školy za školský rok 2003/2004.
Základnú školu k 15.9.2003 navštevovalo 217 žiakov, ktorí sa vyučovali v 10-tich triedach. V priebehu šk. roka boli 3 žiaci odhlásení – t.j.
ZŠ končí 214 žiakov. V 1.-4. ročníku sa v štyroch triedach vyučovalo 82 žiakov a v ročníkoch 5.-9. v šiestich triedach 132 žiakov. V
školskom klube pracovalo 30 detí. Z počtu klasifikovaných žiakov 2.-9.ročníka 193 prospelo 190 žiakov – 98,4%, neprospeli 3 žiaci 1,6%. S
dostatočným prospechom skončilo 34 žiakov – 17,6% a 91 žiakov dosiahlo výborné výsledky – 47,2%. V porovnaní s prvým polrokom sa
znížil počet neprospievajúcich – zo 7 na 3, avšak aj tým vzrástol počet žiakov s dostatočným prospechom z 24 na 34. Za 1.polrok šk.roka
žiaci vymeškali spolu 5 530 vyučovacích hodín- priemer na žiaka 25,8, z toho bolo 13 hodín neospravedlnených 0,06 na žiaka –
neospravedlnenú absenciu zapríčinili 3 žiaci.V druhom polroku žiaci vymeškali 6 396 vyučovacích hodín - priemer na žiaka 29,8, z toho je
30 neospravedlnených – priemer 0,14 na žiaka.
Pedagogická rada schválila za 2.polrok:
- 67 pochvál triednym učiteľom
- 8 pochvál riaditeľom školy
- 1 napomenutie triednym učiteľom
- 1 pokarhanie triednym učiteľom
- 2 pokarhania riaditeľom školy
- 2 znížené známky zo správania 2.stupňa
- 1 zníženú známku zo správania 3.stupňa
Za repr ezen táciu ško ly, výb orné
vzdelávacie výsledky, správanie, aktivitu
pri zberoch a mimoškolskú činnosť 11
žiakov dostalo knižnú odmenu a 46
diplomy.
1.ročník – kniha – Barošincová Henka
diplomy – Ondák Jarko, Badík
Patrik, Kampasová Evka,Krajčík Samko,
JahôdkaAndrej
2.ročník – kniha – Barošincová Mirka
diplomy – Ondáková Erika,
Brodňanová Lucka, Ožvoldíková Erika
3.ročník – kniha – Barilla Jozef,
diplomy – Hrušková Frederika,
Stanco Marek, Sventek Peter, Trpiš Filip,
Šavel Šimon
4.ročník – kniha – Bukovinská Petra
diplomy – Rosincová Miroslava,
Bernátová Michaela, Jančiová Dominika,
Škvarna Jakub, Bukovan Juraj
5.ročník – kniha – Barošincová Monika
diplomy – Lončík Lukáš, Lúčan
Matej, RybárAndrej
6.A

– kniha – Bukovinská Monika
diplomy – Bernátová Katarína,
Janusová Adela, Janusová Barbora, Berzák
Matej, Gajdoš Martin
6.B

– kniha – Sventeková Zuzana
diplomy – Štafenová Katarína,
Moravčíková Lenka, Bukovan Marek,
Kubányová Ľubica, Kučera Lukáš
7.ročník – kniha – Grňa Michal
diplomy – Kulišová Lenka,
Hodas Martin, Janči Marek, Kuriš Marek,
Fecko Norbert
8.ročník – kniha – Janus Jakub
diplomy – Rosincová Mária,
Chromčák Ladislav, Berzáková Monika,
Chromčáková Zuzana, Bernát Marek
9.ročník – knihy – Janurová Magda,
Milová Jana
diplomy – Rusnáková Patrícia,
Barillová Michaela, Bulková Mariana,
Nováková Erika, Vavrík Tomáš

Stráňavské zvesti vydáva : Obecný úrad S tráňavy
nepredajné

Pochvala riaditeľa školy bola vyslovená
z 1. triedy – Riškovi Kampasovi, Alexovi
Kučesovi a Lucke Kurtíkovej
3. triedy – Petrovi Sventekovi,
Frederike Hruškovej
zo 6.B
– Veronike Mydlovej
7.triedy
– Simone Šavelovej,
Danielovi Zemánkovi
V priebehu školského roka pripravili
vyučujúci pre žiakov rôzne podujatia,
exkurzie, výlety. Žiaci boli na divadelnom
predstavení, filmovom.
Navštívili Liptovský Mikuláš /3.a4.roč./,
Kysucké Nové Mesto, Vychylovku /5.a 6.
ročník/, Dolný Kubín, Oravskú Polhoru
/7.roč./, Dolný Kubín, Jasenovú, Oravský
Podzámok /8.roč./, Jánošíkov kraj /9.roč./
Vyučujúce podporovali, pripravovali a
zapájali žiakov do rôznych vedomostných
súťaži, umeleckých i športových:
- v okresnom kole súťaže v prednese
poézie – prózy školu reprezentovali
M.Bernátová – 4.roč., K.Bernátová – 6.A,
M.Berzák – 6.A, M.Janurová – 9.roč.
- v okresnej súťaži Šaliansky Maťko –
D.Zemánek – 7.roč., F.Hrušková – 3.roč.,
ktorá obsadila i 2. miesto
- v okr. kole súťaže Európa v škole
P.Sventek – 3.roč. obsadil 1. miesto a
postúpil do celoslovenského kola
- žiaci k.Bernátová a L.Kučes /6.A trieda/sa
zúčastnili súťaže v rétorike – Štúrov
Zvolen
- S.Šavelová a S.Kulišová – 7.roč.
reprezentovali školu v okresnej súťaži
Moje rodné mesto Žilina - S.Kulišová
získala 2. miesto
- členky literárneho krúžku pripravili a
vydali ďalšie čísla školského časopisu
Školnoviny, žiaci 5. a 6. roč. vydali i svoje
triedne časopisy
- z výtvarných súťaží možno spomenúť Bocian, náš sused a priateľ a súťaž pre
integrované deti vyhlásenú SPP
- z prírodovedných súťaži sa žiaci zapojili
do Pytagoriády – školské kolo
- GVOBOJ – matematická súťaž, ktorá sa
konala v mesiacoch október a máj, celkom
súťažili 3 družstvá
- SEZAMKO – súťažila B.Janusová – 6.A
- Matematický klokan – zapojených bolo
31 žiakov – úspešný riešiteľ M.Lúčan. 5.roč.
- Matematická olympiáda – M.Janurová –
9. roč. získala v okresnom kole 5. miesto
- hliadka mladých zdravotníkov obsadila v
okresnom kole 4. miesto
- Fyzikálna olympiáda – okresné kolo – 8.
roč. – J.Janus, L.Chromčák, M.Janurová –
9. roč. Jakub Janus obsadil 1. miesto, L.
Chromčák 14. a M. Janurová – 9.miesto
- futbalisti vyhrali turnaj „O pohár
Vyšlo dňa: 30.6.2004

predsedu ZRPŠ“
v minifutbale vyhrali obvodové kolo –
starší žiaci a postúpili do okresného kola
- žiaci sa zapojili i do okresnej atletickej
ligy
- florbalisti v Orion lige obsadili v okrese
3. miesto / 5. – 6. ročník/
starší žiaci a žiačky obsadili na
majstrovstvách okresu 2. miesta, kde ich
zdolal iba športový klub Juventa –
najlepší hrali vo výbere Žiliny na
majstrovstvách Slovenska v Košiciach.
Možno povedať, že sme dosiahli
vo všetkých oblastiach výborné výsledky
v porovnaní s inými školami a počtom
žiakov.
Treba si však uvedomiť, že všetci
vyučujúci pracovali v krúžkoch vo svojom
voľnom čase a bez nároku na odmenu.
Ďakujem
V uplynulom školskom roku sa žiaci
zapojili do zberu druhotných surovín –
papiera a plastových fliaš.
Nazbierali 9 330 kg papiera / 15 477,-Sk/
870 kg plastových fliaš / 1
055,-Sk/
V rámci akcie COOP Jednota deťom sme
získali 5 lôpt.
V priebehu školského roka pripravili
kultúrne programy na posedenia v škole i
o b e c n é o s l a v y. I c h p r á c e b o l i
uverejňované v Stráňavských zvestiach.
V závere chcem poďakovať za
spoluprácu výboru rodičov, ktorí pomohli
škole pri zabezpečovaní cien na rôzne
školské akcie – karneval, Mikuláš, MDD,
futbalový turnaj a i.
Kladne hodnotím i spoluprácu s OcÚ
Stráňavy. Poskytuje našim zariadeniam
pomoc pri rôznych opravách, úprave
areálov i zabezpečovaní
bezproblémového chodu našich zariadení.
Využívaním areálu OŠK sa skvalitňuje
telovýchovná a rekreačná činnosť.
Chcem poďakovať i členom obecného
zastupiteľstva, ktorí na naše žiadosti vždy
reagovali kladne, či už išlo o pomoc s
výpočtovou technikou, alebo poskytnutím
autobusa na Majstrovstvá Slovenska do
Košíc.
A úplne na záver ďakujem za
spoluprácu
všetkým pedagogickým,
výchovným i nepedagogickým
zamestnancom, pretože ani naše deti by
nedokázali nič bez nich, tak ako by som
nedokázala ja. Ich každodennou prácou je
o vaše deti vždy postarané.
Mgr. Eva Smolková
riaditeľka školy

