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Deviataci
Základnú školu v júni opúšťa
24 žiakov deviateho ročníka.
Pokračujú v ďalšom štúdiu na
stredných a učňovských školách.
Kam pôjdu?
Na gymnáziá sú prijatí 4 žiaci,
obchodnú akadémiu 2, SOU
stavebné 4,
hotelovú akadémiu 1 žiak, strednú
zdravotnú školu 3, SOU
energetické 2,
strednú priemyselnú školu stavebnú
2 žiaci, SPoŠ 2, Združenú strednú
školu Bánová 1 žiak, SPŠ KNM 1
žiak, SOU obchodné 1, SOU
aranžér 1.žiak.

Šťastie a úspech nech Vás
sprevádza na ďalšej ceste.
Tak rýchlo prišiel koniec,
náhle, bez zvonenia.
Čosi sme si chceli povedať,
už prišiel ten krátky čas,
čas snenia.
Úchytkom ruky podáme si,
rukávom slzy zotrieme,
nech nikto nevidí,
jak bolí lúčenie.
Lúčenie je ťažká chvíľa.
keď človek musí byť hrdina,
potlačiť slzu a povedať:
DOVIDENIA
Stojíme tu pred Vami so slzami v
očiach... áno... lúčime sa...
Táto škola, už aj poznačená časom,
môže za nami zavrieť bránu.
Nie, nie sme tí malí nezbední
žiačikovia, čo možno netrpezlivo

cakali na to posledné zazvonenie.
Nie sme tí, ktorí sa len nesmelo
vnárali do prúdu zážitkov.
Sme tí, ktorí chcú žit , ktorí chcú
dokázat , že svet pre nich nieco
znamená a oni znamenajú nieco pre
svet.
Avšak..., táto chvíl a neteší ani
jedného z nás.
Dakujeme našim ucitel om za
všetok cas, cit, vedomosti, za
porozumenie, pochopenie, za hodiny
práce a rady, ktoré sa nám v tú
chvíl u zdali detinské a hlúpe, no
teraz vieme, že v nich sa skrývala
múdrost sveta.
Na dvere nám klope št astie,
tichucko, pol ahucky, s nehou,
otvorit sa už nebojíme.
DAKUJEME
Vaši deviataci

Hodnotili sme školský rok 2004/2005
Pedagogická rada na
svojom zasadnutí 24.júna 2005
hodnotila prospech, správanie a
dochádzku žiakov školy za školský
rok 2004/2005.
Základnú školu k 15.9.2004
navštevovalo 222 žiakov, ktorí sa
vyučovali v 10-tich triedach. V
priebehu šk. roka boli 4 žiaci
odhlásení – t.j. ZŠ končí 218 žiakov.
V 1.-4. ročníku sa v štyroch
triedach vyučovalo 88 žiakov a v
ročníkoch 5.-9. v šiestich triedach 130
žiakov. V školskom klube pracovalo 25
detí.
Z počtu klasifikovaných
žiakov 2.-9.ročníka 199 prospelo
196žiakov – 98,5%, neprospeli 3 žiaci
1,5%. S dostatočným prospechom
skončilo 28 žiakov – 14,07% a 78
žiakov dosiahlo výborné výsledky –
39,2%.

Za 1.polrok šk.roka
žiaci vymeškali spolu
5 962 vyučovacích hodín- priemer na
žiaka 26,85, všetky ospravedlnené.
V druhom polroku žiaci vymeškali 7
891 vyučovacích hodín - priemer na
žiaka 36,2 – všetky sú ospravedlnené.
Pedagogická rada schválila za
2.polrok:
- 85 pochvál triednym učiteľom
- 11 pochvál riaditeľom školy
- 5 napomenutí triednym učiteľom
- 4 pokarhania triednym učiteľom
- 1 pokarhanie riaditeľom školy
-1 zníženú známku zo správania
2.stupňa
Za reprezentáciu školy, výborné
vzdelávacie výsledky, správanie,
aktivitu pri zberoch a mimoškolskú
činnosť 12 žiakov dostalo knižnú
odmenu a 51 diplomy.

1.rocník
kniha
Klocánová Mária - za výborný prospech
a aktivitu v triede
2.rocník
kniha
Norik Mucha – za vzorné správanie,
aktivitu a výborný prospech
diplomy – Henka Barošincová, Samko
Krajcík, Pat ko Badík – za vzorné
správanie, aktivitu a výborný prospech
- Mirka Kubová – za vzorné správanie
-Lucka Kurtíková – za vzorné správanie
a 2. miesto v školskom kole HK
3.rocník
kniha
Danko Krajcík – za mimoriadnu aktivitu
pri zbere odpadových surovín
pokračovanie na str. 4

Moje rodné mesto Žilina

Miesto poznania
práca ocenená 1. miestom
Hneď popoludní preniklo slnko na rozľahlé Námestie Andreja Hlinku, slnečná žiara sa rozliala od Sadu SNP po
stupňovitú fontánu a odtiaľ po chvíli sa začala predlžovať, plaziť hore Farskou ulicou, až ju celú naplnila žiarivým
jasom.
A tu niekde, v týchto miestach sa túla naša skupinka.
Na jej čele som ja - ako sprievodca a ostatní dotyční sú zákazníkmi našej cestovnej kancelárie. Starší turisti, z ktorých tvári
možno vyčítať zvedavosť. Nenáhlivým krokom mierime na Mariánske námestie.
Odbočili sme doľava, a teda opustili ulicu, ktorá si zachováva chladný ráz školskej chodby. Ocitli sme sa na námestí.
„Prosím, otvorte si svoje zápisníky “
Dôrazne som upozornil a pripravil tak návštevníkov na môj
ďalší rečnícky prejav, týkajúci sa tohto prekrásneho
námestia.
„Hmm, dovoľte mi, aby som vám predstavil „srdce a
pýchu“ mesta Žiliny,
Mariánske námestie “ vyhŕklo zo mňa slávnostne. Od tej
chvíle som ich zaujal.
Tu ich pozornosť upriamim na prvú vzácnu stavbu. Je to
barokový kostol sv. Pavla apoštola. Rozprávam im aj, že v
kostole sa nachádza barokový oltár s obrazom sv. Pavla,
patróna kostola. Autorom obrazu je J. B. Klemens,
významný slovenský maliar 19. storočia.
„Čo je to za veselý zvuk?“
Spýtal sa ma fúzatý pán s fotoaparátom v ruke.
„To je zvonkohra na čelnej stene Starej radnice,“ slušne
odpovedám.
Pán, a nielen on, ale aj ostatní turisti si tento údaj
starostlivo poznamenali do svojich notesov. Doplnil som
ešte ďalšie informácie:
„Sídli tu primátor, zasadá mestské zastupiteľstvo a pre
snúbencov má určite nezabudnuteľné čaro sľub vernosti,
ktorý si povedia práve v týchto priestoroch.“
Prechádzame ďalej.
„Táto časť námestia je najkrajšia,“ ozval sa jeden
turista.
A skutočne
Musím s ním súhlasiť. Nachádzame sa práve pri
historickej studni. Spoločne vyťahujeme nejaké drobné
peniažky z vrecák a hádžeme ich do studne s hlbokou
nádejou, že príde k nám šťastie a otvorí tak bránu pokoju a
láske.
Vtedy pochopím, že šťastím pre mňa v dnešný deň bolo
stretnúť sa s takými milými ľuďmi
Taká je Žilina.
I napriek civilizačným stresom, ktoré vládnu svetu, vie
svojou krásou vštepiť kúsok šťastia a lásky do ľudských
sŕdc.

Norbert Fecko
8.ročník
ZŠ s MŠ Stráňavy
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Priateľstvo

práca ocenená 3. miestom v okresnom kole

Žilinu objímajú krásne hory a kopce tak, ako matka
objíma svoje deti. Mesto mi pripomína malé dieťa, ktoré
neustále rastie do krásy. Z malého sivého mesta sa stáva
veľké-malebné. Každá stavba má svoje čaro ako
rozkvitajúca lúka plná kvetov.
Má mnoho historických pamiatok potvrdzujúcich jej
vznik a minulosť. Veľa prekrásnych námestí, ktoré akoby
strážili významné osobnosti. Odpočinúť si môžeme na
lavičkách pri fontánach, kde sa stretávajú obyvatelia
mesta i náhodní turisti.
V jeden slnečný deň som i ja sedel na lavičke a
pozoroval svojho psieho kamaráta. Vedľa mňa si sadla
staršia pani, ktorá tiež prišla so psíkom. Obaja sa rýchlo
spoznali a hrali sa pri vytryskujúcej fontáne a vysokom
ihličnatom strome. O chvíľu sa z nich stali veľkí kamaráti.
Naháňali spolu holuby, ktoré vyrušovali pri hodoch od
štedrých turistov.
Dvaja nezbedníci sa v teple rýchlo unavili, uhasili si smäd
vo fontáne a sadli k našim nohám. Pozrel som sa na
hodinky a s prekvapením som zistil, že by som už mal ísť
domov.
„ No poď, kamarát, musíme už ísť, doma nás čakajú “
Jemu sa však očividne nechcelo rozlúčiť so svojím
novým kamarátom. Zavrtel chvostíkom a ležal pokojne
ďalej.
Pani, od ktorej som sa už predtým dozvedel, že sa volá
Alžbeta, sa len usmievala a hladkala svojho psíka. On sa
pozeral striedavo na ňu a potom na nás. Som zvyknutý na
to, že ma Beny počúva na slovo. Ale teraz to akosi nešlo.
Nevedel som, či mám kričať, alebo ho nasilu ťahať domov.
Vtedy mi pomohla teta Alžbeta.
„Poď, Marek, odprevadíme vás spolu s Dastym k autu, kde
ťa čakajú rodičia. Potom už tá ich rozlúčka bude možno
ľahšia.“
A tak sa stalo. Teta nás odprevadila k autu, kde sa
samozrejme zoznámila i s mojimi rodičmi. Boli veľmi milo
prekvapení, akého kamaráta si našiel náš člen rodiny.
A nielen on. Mesto Žilina zblížilo dvoch malých
nezbedných psíkov, ale i dvoch ľudí, ktorí sa predtým
vôbec nepoznali. Stretávame sa stále.
Marek Janči
8. ročník
ZŠ s MŠ Stráňavy

A zasa je koniec....
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec.
Koniec radostí, koniec starostí s 50 timi deťmi,ktoré v tomto šk. roku
navštevovali Materskú školu v
Stráňavách.Neraz sme ich
vystískali, vyobjímali,ale stalo sa, že
sa že sme mali občas chuť aj na iné
„pedagogické" prostriedky.Zažili
sme toho v obidvoch triedach viac
ako dosť.
S kultúrnym programom detí sme
vystupovali nielen v KD Stráňavách
– pri príležitosti Dňa úcty k starším,
Jubilantom, Dňa matiek, ale aj v
Žiline na prehliadke folklórnych
pásiem MŠ-Kolovrátok, v

Košťanoch na prezentácii ZMOSu
.Na pôde našej MŠ sme pripravili
program k besiedkám – Mikuláš,
Posedenie pri stromčeku, Deň
matiek. Medzi vydarené akcie v
tomto šk. roku patrí určite Ples MŠ
/Výnos sme použili na zakúpenie
nových matracov na lehátka detí a na
obrusy do jedálne MŠ/,
Detský karneval, rozlúčka s MŠ –
nesenie tabla do obchodu Jednota
,športové hry a Rozprávková noc v
MŠ. Škôlku počas noci navštívila
„rozprávková víla", ktorá deťom
priniesla za odvahu a statočnosť
darček pod vankúš.
Medzi obľúbené patrili aj dni, keď
sme mali branné vychádzky.

Navštívili sme posed nad Rybníkmi,
hojdali sme sa na hojdačkách pri chate
za Polomom. Nezabudli sme ísť
pozrieť ani kamarátov do ZŠ a obzrieť
si, čo ich tam čaká.
Touto cestou by sme sa
chceli pekne poďakovať rodičom z
výboru RZ , najmä p. Krajčíkovej
Evke a Púčkovej Vierke, už tento rok
u nás končia. Tiež sa chceme
poďakovať všetkým aktívnym
rodičom, ktorí nám radi pomohli.
...a už teraz sa tešíme na nové deti, s
ktorými tiež určite zažijeme veľa
pekných chvíľ.
Za MŠ Prieložná Ivana

Súťaže, do ktorých sme sa zapojili
Prírodovedné
Matematický GVOBOJ
/19.11..2004/ - N.Fecko, Z.Kuliš,
J.Janus, M.Bernát
Matematická olympiáda –
L.Chromčák
Súťaž MAKS – J.Janus
Matematický GVOBOJ /1.4.2005/ J. Janus, Z.Kuliš, N.Fecko,
M.Bernát
„Matematický klokan 2005“ – do
súťaže sa zapojilo 24 žiakov 5.-9.
ročníka,
úspešnými riešiteľmi sa stali
A.Rybár – 6.roč., M.Hodas – 8.roč.,
J.Janus – 9.roč.
Fyzikálna olympiáda – okresné
kolo – školu reprezentovali v
kategórii E – J.Janus, L.Chromčák,
v kategórii F – N.Fecko, M.Grňa,
M.Hodas,
úspešní riešitelia – J.Janus – 2.
miesto – postup do krajského kola
N.Fecko – 3. miesto
krajské kolo – J.Janus – 2. miesto
Hliadka mladých zdravotníkov

Štúrov Zvolen – súťaž v rétorike
L.Kučes – 7.A
M.Berzák – 7.A
Európa v škole – literárna tvorba
Danka Kučerová – 8.roč.
N.Fecko – 3. miesto a postup do
celoslov. kola
B.Žiaková – 2. miesto a postup do
celoslov. kola
Moje rodné mesto Žilina – literárna
tvorba
N.Fecko – 8.roč. – 1. miesto
M.Janči – 8. roč. - 3.miesto

Výtvarné
Návrh na obal žiackej knižky –
Janusová, Bernátová, Štafenová – 7.
roč.
Apríl mesiac lesov – boj proti
požiarom
Zinmá pohľadnica – vyhlásil SPP
Bratislava - J.Janus

chlapci - 2. miesto
dievčatá – 2.-3. miesto
EXCEL FLORBAL CUP 2005 mladší chlapci - 3. miesto v
okresnom kole
Florbalový turnaj „O pohár
primátora Žiliny“ – 4. miesto
TENTO JUNIOR CUP 2005 –
okresná futbalová súťaž 2. miesto
Futbalový turnaj „O pohár predsedu
rodičovského združenia“ Stráňavy –
4. miesto

Šachové
Majstrovstvá okresu
Turnaje vo Višňovom a Nesluši

Spoločenskovedné
Šaliansky Maťko – prednes povestí
F.Hrušková – 4. roč.
K.Bernátová – 7.A – 4. miesto
Hviezdoslavov Kubín – školu
reprezentovali:
M.Barošincová – 3. roč.
K.Bernátová – 7.A
M.Berzák – 7.A
M.Berzáková – 9.roč.
Rozprávkové vretienko
F.Hrušková – 4.roč. - 2. miesto
D.Zemánek – 8.roč.

Školu reprezentovali – M.Bernát,
D.Sventek,
J.Janus,J.Pastorek, A.Moravčík –
9. roč.
Janusová – 7.A

Športové
Futbalový turnaj Rosina „O pohár
predsedu ZRPŠ“ – 3. miesto
Street hockey – 2. miesto
Mestská florbalová liga – starší
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pokračovanie zo str. 1
diplomy – Mirka Barošincová, Lucka
Brodňanová, Erika Ondáková, Matej
Kuchar - za výborný prospech
4.ročník
kniha – Frederika Hrušková- za
výborný prospech a reprezentáciu
školy v recitačných súťažiach
diplomy – Peter Sventek – za účasť v
súťaži Európa v škole
- Andrej Lopčiansky – za účasť v
Pytagoriáde
5.ročník
kniha – Petra Bukovinská – za výborný
prospech a vzorné správanie
diplomy – Miroslava Rosincová,
Michaela Bernátová – za výborný
prospech a vzorné správanie
6.ročník
kniha – Adelka Pytlová – za 1. miesto v
SUPERSTAR
diplomy – Matej Moravčík, Lukáš
Lončík, Andrej Rybár,
Veronika Lopčianska – za výborný
prospech a aktivitu na vyučovacích
hodinách
7.A
kniha – Mária Halamová – za výborný
prospech a vzorné plnenie povinností
diplomy – Katka Bernátová, Lukáš
Kučes, Matej Berzák - za reprezentáciu
školy v literárnych súťažiach
7.B
kniha – Dominika Moravčíková – za
výborný prospech a správanie
diplomy –
Zuzana Sventeková,
Katarína Štafenová, Ľubica
Kubanyová, Marek Bukovan, Adam
Martinček- za výborný prospech
8.ročník
kniha – Norbert Fecko- za výborný
prospech, správanie a reprezentáciu
školy
Simona Šavelová – za mimoškolské
aktivity
diplomy – Danka Kučerová, Barborka
Žiaková, Norbert Fecko, Marek Janči,
Daniel Zemánek, Martin Hodas, Michal
Grňa – za reprezentáciu školy v
okresných súťažiach

kniha – Ivana Janicová – za prípravu
školského časopisu a výzdobu školy
Jakub Janus – za výborný prospech a
reprezentáciu školy
diplomy – Mária Rosincová – za
výborný prospech a prácu
pri
príprave šk. časopisu
Zuzana Chromčáková – za prácu pri
príprave šk.časopisu,
aktivitu v
triede
Monika Berzáková – za výborný
prospech a reprezentáciu školy
Zuzana Šoltésová – za prácu v triede,
prípravu časopisu a školských akcií
Futbalistom, ktorí v súťaži TENTO
JUNIOR CUP získali 2. miestoL.Janči – 5.tr., M.Moravčík,
L.Martinka, R.Peško, L.Lončík – 6.tr.
L.Tomaň, M. Pavelka, E.Remek,
J.Ondák, V.Moravčík – 7.tr.
N.Fecko, M.Janči, T.Lončík,
L.Dupkala – 8.tr. M.Bernát – 9.tr.
Pochvala riaditeľa školy bola
vyslovená :
z 2. triedy – Tomášovi Randuškovi,
Pertrovi Smatanovi, Matúšovi
Martinčekovi a Jarkovi Ondákovi za
výborný prospech a aktivitu
z 3. triedy – Mirke Barošincovej – za
reprezentáciu školy v okresných
súťažiach
zo 4.triedy - Šimonovi Šavelovi,
Filipovi Trpišovi, Miške Badíkovej,
Marekovi Stancovi – za výborný
prospech a aktivitu na vyučovacích
hodinách
z 8.triedy - Tomášovi Slezáčkovi –
za aktivitu pri mimoškolských
akciách a zberoch odpadových
surovín
z 9.triedy – Ladislavovi Chromčákovi
za výborný prospech, správanie,
dochádzku a aktivitu.
V priebehu školského roka
pripravili vyučujúci pre žiakov rôzne
podujatia, exkurzie, výlety. Žiaci boli
n a
d i v a d e l n o m
predstavení,výchovno-vzdelávacom
programe, filmovom predstavení.
Navštívili Liptovský Mikuláš,
Ružomberok /5.a6.roč./, Rajeckú
Lesnú, Lietavskú Svinnú /2.a 3.
ročník/, Košariská – Bradlo, Piešťany
/8.roč./, Oravskú Polhoru, Oravský
Podzámok /7.roč./, Čičmany,
Rajeckú Lesnú, Rajecké Teplice /3.
roč./ Žiar nad Hronom, Zvolen /7.
roč./ chatu Pod Jedľovinou /9.roč./
Vyučujúce podporovali, pripravovali
a zapájali žiakov do rôznych

9.ročník
Stráňavské zvesti vydáva : Obecný úrad Stráňavy
nepredajné

Vyšlo dňa : 1.7.2005

vedomostných súťaži, umeleckých i
športových.
Členky literárneho krúžku pripravili a
vydali ďalšie čísla školského časopisu
Školnoviny.
V uplynulom školskom roku sa
žiaci zapojili do zberu druhotných
surovín – papiera a plastových fliaš.
Nazbierali 13 390 kg papiera / 20
005,-Sk/, asi 1 000 kg plastových
fliaš / 1 455,-Sk/
V priebehu školského roka
pripravili kultúrne programy na
posedenia v škole i obecné oslavy. Ich
práce boli uverejňované v
Stráňavských zvestiach.
V tomto školskom roku bola
daná do užívania počítačová učebňa,
do ktorej mali žiaci prístup v rámci
vyučovacieho predmetu –
informatika i počas záujmových
krúžkov. Okrem krúžkov internetu a
počítačových pracovali v škole
krúžky florbalu, anglického jazyka,
šachový, zdravotnícky, pohybových
hier i šikovných rúk.
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. Z
peňazí zarobených na plese sme dali
urobiť žalúzie do učební v škole.
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
výboru Urbáru obce Stráňavy, ktorí
schválili škole na činnosť
florbalových krúžkov 3 500,-Sk, na
zakúpenie výstroja pre brankára.
A úplne na záver ďakujem za
spoluprácu všetkým pedagogickým,
výchovným i nepedagogickým
zamestnancom
Mgr. Eva Smolková

