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Kľúčové je toto: Potýkaj sa s dnešnými problémami s dnešnou silou. Nerieš
zajtrajšie problémy kým nie je zajtra. Nemáš ešte zajtrajšiu silu. Jednoducho
jej máš dosť pre dnešok.
Max Lucado

Obecný úrad informuje
Kompostujeme v domácnostiach – z pohľadu
projektu a zákona
Nový systém nakladania s BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny
odpad), ktorý aj naša obec zavádza pre všetky domácnosti, má hlavný zámer spočíva v tom, že každá domácnosť bude mať príležitosť zhodnocovať odpad formou domáceho kompostovania. Obec Belá na základe svojej
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok podpísala s Ministerstvom životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia,
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/229. Hlavným cieľom projektu je predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, a to kompostovaním.
Kompostovanie je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom
mieste, pretože odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa zužitkuje – skompostuje v mieste svojho vzniku.
Zákon o odpadoch ukladá povinnosť obci, ktorá predchádza vzniku odpadu
kompostovaním zabezpečiť pre každú domácnosť kompostovací zásobník,
v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO. Momentálne sa záhradné kompostéry rozdávajú do každej domácnosti, rozvoz
pomaly finišuje. Každá domácnosť dostáva od obce do užívania bezplatne
záhradný kompostér, objem 1050 l, návod na obsluhu kompostéra a príručku pre správne kompostovanie.
Mgr. Lenka Kováčová

Oznam

Oznamujeme vám, že kompostéry získané z dotácie sú už v plnom počte naskladnené a v čase uzávierky novín sa začali
rozdávať do každej domácnosti. Obec Belá zaviedla pre všetky domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Ten spočíva v povinnosti svojpomocne zhodnocovať tento odpad formou domáceho kompostovania. K tomu sú jednotlivým domácnostiam BEZPLATNE poskytnuté zo strany obce kvalitné plastové kompostéry
a príslušné návody na jeho používanie.
Obec začala v pondelok 25.marca 2019 s rozvozom kompostérov pre svojich obyvateľov. Každá domácnosť dostane od
obce do užívania záhradný kompostér typ: 1050 L, v počte 1ks. Podmienkou prevzatia je preukázanie sa občana platným
občianskym preukazom potvrdzujúcim trvalý pobyt v obci. Občan pri podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí kompostéra prevezme zabalený kompostér, návod na obsluhu a príručku pre správne kompostovanie. Nárok na kompostér má každá
domácnosť, ktorej zástupca má trvalý pobyt na území katastra obce Belá. Rozvoz kompostérov do jednotlivých domácností
prebieha podľa naplánovaného harmonogramu podľa jednotlivých ulíc a čísel domov. Kto nie je v čase rozvozu doma, dostáva informáciu o možnom vyzdvihnutí kompostéra v zbernom dvore, takisto sa budú aj opakovane doručovať. Aktuálne
informácie sú dostupné na obecnom webe a takisto hlásením v obecnom rozhlase.
(pš)

Prezidentské voľby v Belej: v prvom
kole víťaz Čaputová, v druhom Šefčovič.

1. kolo

V marci prebehli na Slovensku v dvoch kolách prezidentské voľby, kde sme si zvolili hlavu našej krajiny na najbližších 5 rokov. Každý čitateľ predpokladáme dobre pozná výsledky za celé Slovensko, ako to však bolo v našej obci? Veru
ináč. V Belej by v druhom kole bola Čaputová s Harabinom.
Avšak na Slovensku nám druhé kolo prihralo iný duel. Tak
sme volili z ponuky, ktorá bola a aj tu sme sa vychýlili zo
Slovenskej normy. V Belej by bol totiž prezident Šefčovič.
Prinášame vám v obrázkoch štatistiky z našej obce. (pš)
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2. kolo

Práce v obci

mácností. Kompostérom sa bližšie venujeme v inom článku.
Postupne sa upratuje v rôznych častiach obce - začalo sa
na vyšnom konci na detskom ihrisku.
Najviac práce je ako tradične v tomto ročnom období
s jarným upratovaním.
Začala sa príprava geologických meraní pred výstavbou
novej obecnej bytovky.
Na zastávke na Nižných Kamencoch sa vyspravila jama
s makadamom, opravujú sa ďalšie diery po zime.
Počas mimovegetačného obdobia prebehla nevyhnutná
údržba drevín, taktiež povolené výruby drevín na obecných
pozemkoch.
Dom smútku zostal po kalamitnej zime v havarijnom stave, konkrétne to nevydržala jeho strecha, ktorá začala nadmerne zatekať. Obec rieši opravu havarijného stavu dodávateľsky, práce prebiehajú už v týchto dňoch.

Milí čitatelia obecných novín, na tomto mieste pravidelne
v každom čísle informujeme o pracovných aktivitách, prebiehajúcich prácach v našej obci, vybudovaných či započatých dielach ako aj o najbližších plánoch prác. Inak tomu
nie je ani v tomto prvom čísle roku 2019. Naposledy sme
bilancovali jesenné práce a pripravovali sme sa na zimu. Tá
nás tento rok mimoriadne preverila a potrápila. V obci sme
zaevidovali a aj v rámci príslušnej legislatívy sa vyhlásili dve
mimoriadne situácie v súvislosti so snehovou kalamitou.
Prvá nastala dňa 3. januára a trvala do 11. januára, druhá
nasledovala krátko po nej, keď po chvíľkovej úľave prišla
ďalšia vlna nadmerných snehových zrážok, konkrétne dňa
14. 1. 2019 a trvala do dňa 19. 1. 2019. Práce v obci boli
v týchto dňoch koordinované príslušným krízovým štábom
v spolupráci s Okresným úradom Žilina. V dôsledku výdatného sneženia nového snehu a mäknutia starých vrstiev
snehu, taktiež nadmerne ťažký sneh padajúci so striech,
ktorý vytvoril veľké prekážky na komunikáciách a uliciach,
došlo v katastri obce k výraznému obmedzeniu prejazdnosti a zjazdnosti na miestnych komunikáciách v dôsledku
množstva snehu, hlavne do vzdialených osád či menších
obytných sídiel, z ktorých niektoré sa stali úplne nedostupnými. Nebolo možné vykonať všetky práce okamžite tak aby
bol bežný chod obce obnovený ani záchranné práce nebolo možné vykonať len vlastnou technikou. Komunikácie
k osídlam a miestnym častiam bolo treba sprejazdniť, a to
niekoľko krát, nakoľko stále snehu pribúdalo, tam kde bolo
ohrnuté tak doslova po skončení prvého ohrnutia sa muselo
začať nanovo a tak stále dokola. Sneh bolo potrebné odpratať z ciest a vyviesť na odľahlejšie miesta. Do osád nebolo
možné zabezpečiť prístup z dôvodu množstva snehu čím
vznikalo nebezpečenstvo ohrozenia majetku, života a zdravia osôb. Na pomoc pri odstraňovaní kalamity bolo vyzvaných viacero miestnych a v blízkosti dostupných firiem či
miestnych živnostníkov disponujúcich vhodnou technikou,
dopravnými mechanizmami či strojmi, v pohotovosti a v plnom pracovnom nasadení boli všetci zamestnanci a mechanizmy obce. Môžeme skonštatovať, že sa kalamita zvládla
dobre a v obci nedošlo k výraznejším škodám, či zraneniam,
prístupy boli obnovované promptne. Stálo to však veľa síl
a nemálo finančných prostriedkov.

V kultúrnom dome sa opäť opravovali ale aj vymieňali
svetlá, previezli sa tam stoly z chaty, po zime sa pred kultúrnym dome zametalo. Opravovali sa taktiež zvody a rín.
Nedávno sa prevážal konský voz z Terchovej na Fašiangy.
V kempe na Nižných Kamencoch sa vyrábajú nové zvárané stoly, všetky pôvodné drevené sa rekonštruujú obrúsením a novým náterom.

Na ihrisku sa zvárajú a natierajú nové stĺpy, ktoré budú
držať nové, viac ako 5 metrov vysoké oplotenie. Oplotenie
tam chýba od veterných smrští minulý rok, ktoré ho zničili.
Na kosenie ihriska sa zakúpila nová kosačka, na ktorú
nám prispelo 1000 eur aj ŽSK Žilina v rámci úspešnej žiadosti našej obce o dotáciu na projekt „Pokosme si trávnik
podľa svojich predstáv“
Z osád v časti obce Kubíková sťahovali vrecia s odpadom.

Z aktuálnych prác v obci by sme radi spomenuli, že od dňa
25. 03. 2019 začala obec s rozvozom kompostérov do do3

Obecný úrad informuje
Pri Lysici a na Nižných Kamencoch sa pripravili podklady
pod objednané nové autobusové zastávky.
Obecná chata Krkavec prejde tento rok rekonštrukciou.
Doposiaľ sa vykonala demontáž kuchynského nábytku a následne jeho odvoz, vymaľovali sa steny, zárubne dostali nový
náter a chata sa vo veľkom upratovala. Nakúpila sa nová
funkčná kuchynská linka aj zo spotrebičmi.

V obci sa za posledný mesiac vykonali nasledovné opravy: oprava rozhlasu na ul. SNP, oprava verejného osvetlenia
v časti Nižné a Vyšné Kamence, oprava rozhlasu a verejného
osvetlenia na námestí na Jamách, oprava kúrenia v Dome
smútku, oprava dvoch kanalizačných poklopov v Rovni,
oprava kanalizačného poklopu pri obecnom úrade, oprava
dverí v bytovke, oprava a výspravka omietky na zdravotnom
stredisku, opravy kotlov v niektorých bytoch na zdravotnom
stredisku.
Bola odstránená na zdravotnom stredisku informačná tabuľa Prvá pomoc.
Na začiatku februára zabezpečila obec demontáž vianočných svetiel zo stromčeka pri kostole a pri obecnom úrade.
Koncom januára sa v Kultúrnom dome v Belej opravovali
svetlá, opravovalo sa WC a v sále sa pripravovala školiaca
miestnosť.
Samozrejme gro prác okrem snehovej kalamity spočívalo
v bežnej zimnej údržbe miestnych ciest či ulíc a v neposlednom rade, je to zber komunálneho a separovaného odpadu, ktorý zamestnáva pracovníkov obce priebežne najviac.
Komunálny odpad sa zbiera podľa harmonogramu každý
druhý týždeň utorky, stredy a štvrtky, ďalej pravidelne alebo podľa potreby 1 – 2 x do týždňa, prebieha zber odpadu
z Coop Jednoty, z rezortu, z Hastry a z autobusových zastávok v obci. Tento odpad sa každý týždeň triedi a lisuje
v zbernom dvore. Viac o odpadovom hospodárstve však píšeme v ďalšom článku.
(pš)
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Stará tribúna opravená, pribudne aj
nová.
Nedávno prebehla v našej
obci rekonštrukcia na starej
budove tribúny na futbalovom
ihrisku. Konkrétne sa vymenila stará strecha na tribúne za
novú a bude sa pokračovať aj
s výstavbou novej plne zakrytej
tribúny s kapacitou 80 miest,
ktorá bude situovaná oproti súčasnej tribúne. V ostatných dňoch bol pripravený podklad
pod novú tribúnu, obec čaká na samotnú dodávku konštrukcie dodávateľom. Práce sa realizujú v rámci Národného
športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania
infraštruktúry v Obci Belá, kde bola obec Belá úspešná vo
svojom projekte zveľadenia infraštruktúry a získala tak finančné prostriedky zo Slovenského futbalového zväzu. Bližšie k projektu a jeho zhodnotenie, ako aj predstavenie novej
tribúny prinesieme v letnom čísle.
(pš)

Odpadové hospodárstvo v našej obci
a jeho súčasné smerovanie

S vylepšeniami sa už začalo. Postupne sa aplikujú nové spôsoby, ktoré majú systému a výsledkom pomôcť. Konkrétne
sa jedná o tieto opatrenia - odpady sa triedia na stále na viac
druhov, v zbernom dvore sa zaviedlo triedenie elektroodpadu, objemného, stavebného odpadu, tetrapackov a iných.
Ďalej to bola kúpa zbernej nádoby na použitý kuchynský
olej v PET fľašiach a kúpa zbernej nádoby na použité baterky. Obec má podpísané pokračovanie zmluvy s organizáciou združujúcich výrobcov NATUR-PACK na financovanie
triedeného zberu, čo v praxi znamená, že za triedený zber
občan neplatí. Prebiehajú informačné kampane - o triedení
a o kompostovaní a prednášky o separovaní na škole. Ako
spomíname v inom článku - bol pridelený kompostér do
každej domácnosti – čím sa predpokladá zníženie komunálu cca o 20 %, plánuje sa výstavba malej kompostárne, čo
taktiež zlepší percentuálny pomer celkového vyseparovania
odpadu. Tiež sa zaviedol nový systém na vývoz plastov, podpísala sa zmluva z T+T a už sa nebudú vyberať iba PET fľaše, ale budú sa odovzdávať všetky plastové odpady v žltých
vreciach. To prinesie viac ton odovzdaných plastov a taktiež
zákonite prinesie lepšie percento vyseparovania. Z ťažšie realizovateľných plánov, avšak určite veľmi žiadaných, je to už
vyššie spomínaná plánovaná kúpa KUKA vozu, čo prinesie
šetrenie nákladov na dopravu a zavedenie zberných nádob,
čo okrem skultúrnenia zberu prinesie aj šetrenie nákladov
na kúpu PVC vriec a predpokladá sa tým aj zlepšenie separovania.
(pš)

Odpadové hospodárstvo v obci a jeho súčasný systém
prechádza analýzou a prípravou alternatív na jeho ďalšie
fungovanie. Toto bolo už načrtnuté aj na obecnom zastupiteľstve, kde bola odprezentovaná interná analýza dopadu legislatívnych zmien na súčasný systém realizácie odpadového hospodárstva v Belej a alternatívy aktuálnych možností
riešenia. Z nej vyplýva niekoľko výstupov a možností, ktoré
momentálne obec a obecné zastupiteľstvo zvažuje. Diskutuje sa nákup kukavozu a zberných nádob, aplikovanie zmien
a vylepšení smerujúcich k znižovaniu množstva komunálneho odpadu a k zvýšenému separovaniu, ďalšie zveľaďovanie nášho zberného dvora, ale taktiež aj možná dohoda
či prekonvertovanie na úplne nový systém zberu odpadu
v obci a to prostredníctvom zmluvy s profesionálnou dodávateľskou firmou. Čo je isté, prídu isté zmeny, nakoľko obec
čaká nárast poplatkov za uloženie odpadu a zákonné koeficienty ohľadom množstiev komunálneho odpadu a podielov
separovaného odpadu, ktoré musíme spĺňať sú neúprosné,
preto pre rok 2020 aj pri všetkej snahe a vylepšeniach bude
nevyhnutné navýšiť poplatok od občanov o niekoľko eur
a od roku 2021 znova. Preto sa tento rok bude pripravovať
nové Všeobecne záväzné nariadenie ohľadom poplatkov za
odpad a nastavenia systému realizovania zberu v obci Belá.
Pevne veríme, že sa nájde alternatíva, ktorá bude viesť
k pozitívnejším výsledkom obce a k spokojnosti občana.
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Obecný úrad informuje
Služby obce, verejná údržba

stará sa o poriadok na verejných priestranstvách a iné pravidelné či príležitostné práce v obci.
Kompetentný pracovník: zástupca starostu p. Ján Kaňa,
tel.: 0948 331 002, prípadne môžete svoje podnety na opravy či údržbu v rôznych oblastiach nahlasovať na sekretariát
obecného úradu, t. č. 041/5693 331.
(pš)

Tento úsek obecného úradu zaisťuje čistenie miestnych
komunikácií, zimnú údržbu chodníkov, obhospodaruje verejnú zeleň v obci, vykonáva údržbu a opravy na obecných
budovách a obecnom majetku, verejnom osvetlení, zabezpečuje pravidelný zber komunálneho a separovaného odpadu,

Otázka separovania v našej obci

jednoducho nahádzané v komunálnom odpade – v čiernych
vreciach. Zmena v myslení ľudí je myslím výzva nie len pre
nás ale pre celú krajinu.
Ako často sa u vás vynáša separovaný odpad? Stretli ste
sa aj so situáciami, kedy boli koše tak preplnené, že obyvatelia ukladali odpad aj vedľa košov?
Vzhľadom na to, že na separovaný odpad využívajú občania vrecový systém zberu s preplnenými košmi nemáme
skúsenosti. Samozrejme s čím však áno, je množstvo vriec
pred niektorými domácnosťami, ktoré býva v niektorých
prípadoch veľmi veľké. Separovaný odpad vynášame 1x za
mesiac, podľa predpisov od našej OZV a podľa nášho obecného kalendára, ktorý majú aj všetci naši občania.
Čo by podľa vás mohlo zlepšiť úroveň triedenia komunálneho odpadu vo vašej obci?
V stručnosti - väčšia snaha obyvateľov lepšie separovať
odpad. Prostredníctvom informačných kampaní sa snažíme
občanov informovať o potrebe a výhodách separácie odpadov. Zavádza sa postupne niekoľko opatrení smerujúcich
k zlepšeniu tejto úrovne. Tento rok dostanú občania bezplatne do každej domácnosti kompostéry, ktoré budú využívať
na domáce kompostovanie, veríme, že aj toto, okrem iného,
pomôže k lepším výsledkom v roku 2019 a v rokoch nasledujúcich.
(pš)

Nedávno sme odpovedali na otázky jedného z našich regionálnych denníkov ohľadom separovania. Prinášame tieto
informácie aj vám.
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
je vo vašej obci 15,43 %. Je to podľa vás málo alebo veľa?
Zaznamenali ste zlepšenie oproti minulému roku?
15,43 % nie je zlé číslo, predbehli sme tak mnohé iné obce.
Stále však vidíme priestor na zlepšenie (vzhľadom na to, že
sú samozrejme obce s ďaleko lepšími ukazovateľmi). Oproti pár minulým rokom sme zaznamenali slušné zlepšenie či
nárast (keď v roku 2016 to bolo niečo cez 10%, v roku 2017
okolo 12%) čo je výsledkom tvrdej práce a neustáleho dôrazu na rozvoj odpadového hospodárstva v našej obci. Tento
ukazovateľ má v našej obci prognózu naďalej rásť, nakoľko
i tento rok aplikujeme niekoľko vylepšení do systému akým
sa vykonáva zber odpadu u nás.
Ako však pristupujú obyvatelia našej obce k separovaniu? Ktorý odpad separujú najlepšie a ktorý najhoršie?
Niektorí obyvatelia separujú poctivo, iní, ktorých je bohužiaľ väčšina, veľmi málo. Najlepšie separujú sklo a odpady zo skla, ostatné suroviny slabšie, vzhľadom na množstvo
ton, ktoré ročne vyseparujeme za jednotlivé komodity. Ešte
stále je množstvo odpadu, ktoré by mohlo byť vyseparované,

Výmena okien na budove Zdravotného strediska.

však len malá časť toho čo vám stránka ponúka. Obecný web
je vždy aktuálny a pravidelne dopĺňaný o nové oznamy, je tu
aktuálna výveska či iné praktické náležitosti. Podľa štatistík
návštevnosti je obecný web hojne navštevovaný, niektoré
najčítanejšie oznamy tu majú aj niekoľko tisíc zobrazení.
Neváhajte preto a kliknite si aj vy na náš-váš obecný web
a prečítajte si napríklad takmer všetky doteraz zozbierané
vydania Belských novín či pozrite si foto z podujatí a akcií
v obci. Ďakujeme všetkým návštevníkom stránok za váš záujem o web, informácie a všeobecne o obec a tešíme sa na
ďalších z vás.
(pš)

Dávame vám do pozornosti, pre vás, ktorí ste ešte nezachytili, resp. ich ešte nenavštívili, nové obecné webové stránky www.bela.sk. Obecný web, v novom šate od novembra
2018, poskytuje svojim návštevníkom širokú paletu zaujímavých informácií a obsahu. Dostanete sa cez ne na stránky
kempu, miestnej farnosti a jej aktuálnym farským a iným
oznamom, k linku na web našej školy, alebo k obecnému
rádiu Rádio Belá, či k oznamom v miestnom rozhlase. To je
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Zo školských lavíc
AKTIVITY ŠKOLKÉHO KLUBU DETÍ
Pečenie fašiangových šišiek
Radosť z pečenia našich obľúbených tvarohových fašiangových šišiek sme ani tento rok s našimi tretiačkami a prváčikmi nevynechali. Dňa 28. 02. 2019 sme si v školskej kuchynke napiekli chutné šišky, ktorými detičky ponúkli aj
ostatných kamarátov v ŠKD. Ďakujeme p. Monike, ktorá
deťom priniesla do ŠKD šišky s penou, na ktorých si tiež
deti veľmi pochutnali. Prváčikovia si v tento deň vyrobili
krásnych šaškov a na záver sme sa zahrali hudobno-pohybovú hru „Na šaša“.

„Hľadaj svoju rozprávku“ sa detičky rozdelili do skupín,
v ktorých plnili zaujímavé úlohy ako skladanie puzzle na
rýchlosť, hranie rozprávok pantomímou a ich správnym určovaním „Aká je to rozprávka?“, skladanie postupnosti dejov obrázkových rozprávok na rýchlosť, zahrali sa pohybovú
hru v rozprávkovom lese, na interaktívnej tabuli si svoje vedomosti o rozprávkach precvičili v rozprávkových kvízoch,
v triedení fazuľky, šošovice a hrášku súťažili o najrýchlejšie
Popolušky. Deti si vyrobili vlastnú spoločnú obrázkovú rozprávkovú knižku „Z rozprávky do rozprávky“. Súťažno-zábavno-vedomostné popoludnie v Kvietočkove malo jedno
prvé a tri druhé miesta s rovnakým počtom bodov. Ďakujem všetkým deťom za chuť bojovať a zabávať sa pri každej
rozprávkovej úlohe.

Klauniáda v ŠKD
Fašiangové obdobie tradične patrí zábave, veselosti a karnevalom. Aj my v školskom klube detí sme koniec fašiangov venovali zábave v karnevalových maskách. Deti v rôznych aktivitách na chodbe školy predviedli svoje pohybové
schopnosti. V triede ich čakala zábavná „Klauniáda“, kde sa
detičky premenili na malých klaunov. Niektoré deti sa zapojili aj do výtvarnej súťaže o „NAJ KLAUNA“. Na záver zábavného popoludnia si každé dieťa vytočilo sladkú odmenu na
karnevalovom kolese šťastia a z čarovného vrecúška si vytiahlo karnevalové prekvapenie. Ďakujeme všetkým deťom,
ktoré sa veľmi pekne zabávali počas popoludnia a aj pani
učiteľkám, ktoré tento deň zastupovali v ŠKD, že sa zapojili
do našich aktivít.
Z rozprávky do rozprávky

Škola ochrany prírody vo Varíne
Dňa 15. 03. 2019 sa deti prvého a druhého ročníka zo školského klubu zúčastnili v Škole ochrane prírody vo Varíne
výukového programu „Mravenisko“. Detičky sa na chvíľočku stali mravčekmi a každé plnilo svoju úlohu v mravenisku. Zážitkovým učením sa dozvedeli veľmi veľa zaujímavých
informácií o živote mravčekov. Na záver si vyrobili knižku
leporelo o vývine mravčekov.
Dňa 26. 03. 2019 sa naši tretiaci a druháci z ŠKD zúčastnili
ďalšieho zaujímavého výukového programu v Škole ochrane
prírody vo Varíne s názvom „Tajomstvo lesa“. Deti získali
zaujímavé informácie o význame lesa pre náš život, o dru-

Naši prváčikovia a niektoré tretiačky dňa 14. 03. 2019 prežili veľmi pekné projektové rozprávkové popoludnie. Hrou
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hoch lesov, o škodcoch, ale i o zvieratkách a hmyze, ktoré
žijú v lese. Zážitkovým učením sa premenili na les ihličnatý,
zmiešaný, napadnutý škodcami. Potom sa premenili na živočíchy, pričom si hľadali miesto kam v lese patria. Počas
obidvoch návštev sa deti aktívne zapájali do programov za
čo im patrí veľká pochvala. Ďakujeme pani Mirke a Alenke
za príjemne strávené popoludnia a veľmi pekné a poučné
programy.

vody na čas a v kvapôčkovom behu. Vo vedomostnom kvíze sa zahrali na vodných detektívov a hádali vodné hádanky. Zabavili sa pri chytaní rybiek v hre „O rybárovi a rybke“ a „Žabka, čľup do vody“. Veľmi pekné popoludnie deti
ukončili krásnou bublinkovou parádou. Naše popoludnie
prebehlo v milej, priateľskej a zábavnej atmosfére.

Čo ukrýva les?
Týmto názvom začali pekné a zaujímavé popoludnie naši
prváčikovia dňa 21. 03. 2019 v ŠKD pri príležitosti Dňa lesov. Po dopoludňajšom vyučovaní si oddýchli pri relaxačnej
hudbe počúvaním zvukov lesa a prečítali sme si rozprávku
„Ako zvieratká upratovali les“, ktorým prišli na pomoc deti
z neďalekej školy. V našom lesíku na tabuli bolo tiež veľa neporiadku, preto deti postupne odoberali z tabule všetko, čo
do lesa nepatrí. Porozprávali sme sa o ochrane lesov, o tom
ako sa máme v lese správať, aké zvieratká tam žijú a zahrali sme sa hru „Ako rastie strom“. V našich aktivitách sme
pokračovali aj po návrate z obeda. Deti si vytvorili vonku
frotáž kôry stromov, lupami pozorovali stromy, hmyz na
stromoch a mravčekov v mraveniskách. V školskej záhrade
si zasadili stromčeky a na záver pozbierali odpadky v okolí
školy. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa aktívne zapájali
počas celého popoludnia do našich aktivít.

Návšteva našej obecnej knižnice
Mesiac marec je označovaný ako „Marec mesiac knihy“.
Počas tohto mesiaca každoročne navštívime s deťmi z ŠKD
našu obecnú knižnicu. Pani knihovníčka deťom porozprávala o tom, aké knižky majú, ako sa dá do knižnice prihlásiť
a ako si z nej môžu knihy požičiavať. Aj tento rok mali deti
najväčší záujem o encyklopédie. Prváčikovia sa v knižnici
okrem pozerania knižiek zahrali a na pracovný list napísali
najobľúbenejšiu rozprávku a nakreslili k nej pekný obrázok,
ktorý nechali pani knihovníčke na výstavke. Teší nás, že
medzi deťmi, s ktorými sme knižnicu v minulosti navštívili,
máme už aj stálych čitateľov, ktorí si chodia pravidelne požičiavať knihy.

Kolobeh vody v prírode
Prváčikovia dňa 22. 03. 2019 po vyučovaní relaxovali pri
rôznych aktivitách pri príležitosti Svetového dňa vody. Zahrali sa hry „Na dážď“ a „Ako vzniká dúha?“ Porozprávali
sme sa aká je voda dôležitá pre náš život, život zvieratiek
a rastliniek. Ako si ju máme šetriť a chrániť pred znečistením. Na záver sa deti zahrali hru “Kolobeh vody v prírode“,
pričom vlastným zážitkom zistili ako to s vodou v prírode je.
Po naobedovaní všetky deti zo školského klubu pokračovali
na školskom dvore v súťažno-zábavno-vedomostnom popoludní „Voda, voda, vodička…“. Zasúťažili si v prenášaní

Na záver by som chcela poďakovať deťom, že sa s radosťou
zapájajú do aktivít, ktoré pre ne pripravujeme. Kolektív ŠKD
praje všetkým deťom a rodičom radostné a pokojné veľkonočné sviatky.
Mgr. Ľubica Hriníková
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AKTIVITY NA 1. STUPNI
Mikulášsky deň
6. decembra k nám zavítal MIKULÁŠ so svojimi pomocníkmi. Na 1. stupni mali žiaci Mikulášsky deň, riešili zábavné úlohy, zaspievali a zarecitovali Mikulášovi básničku
a dostali sladkú odmenu. Aj žiakov na 2. stupni navštívil
Mikuláš, zároveň prebiehala súťaž o NAJ-červenšiu triedu.
Ďakujeme žiakom zo ŽP za organizáciu tradičnej školskej
akcie - Mikuláš v škole: Tamarke Friedlovej, Adelke Romančíkovej, Samuelovi Kvočkovi, Ninke Cabadajovej, Miriamke
Janišovej a zároveň ďakujeme ZRŠ pri ZŠ Belá za financie na
zakúpenie sladkej dobroty pre všetkých žiakov školy.

z 3.B triedy pomáhala pri pečení aj maminka Šimonka Ticháka. Cestovatelia z 3.C triedy si na svojich medovníčkoch
pochutnali na vianočnom posedení - posledný deň pred vianočnými prázdninami.

Vianočné vystúpenie žiakov zo ZUŠ
20. decembra si pre nás - žiakov 1. stupňa pripravili krásny
vianočný koncert žiaci zo ZUŠ - naši kamaráti a spolužiaci.
Vypočuli sme si krásne melódie, ktoré si pre nás pripravili
naši malí i veľkí „umelci“. Vianočný koncert sa nám veľmi
páčil a účinkujúcich sme odmenili potleskom.

Imatrikulácia prvákov
Táto slávnosť sa stala na našej škole tradíciou. Chrobáčiky
z 1. A triedy sa 13. decembra stali „ozajstnými“ žiakmi našej
školy. Nebolo to však jednoduché. Najskôr museli ukázať,
čo všetko sa naučili za tých pár mesiacov, až potom ich pani
zástupkyňa pasovala za žiakov našej školy.
Naučiť prvákov zvládať prvé týždne a mesiace v novom
prostredí, naučiť ich čítať, písať, počítať si vyžaduje veľkú
mieru úsilia i trpezlivosti. Chrobáčiky z 1. A triedy zvládli
svoj veľký deň na jednotku a domov odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Ďakujeme všetkým prváčikom za odvahu, vedomosti a pani učiteľke za vzornú prípravu.

Vianočné trhy
V predvianočnom období sa na našej škole opäť uskutočnili žiacke vianočné trhy. Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli
zakúpiť s láskou vyrobené vianočné výrobky žiakov, ktorým
pomáhali pani učiteľky a rodičia. Zakúpením výrobkov ste
podporili triedne fondy jednotlivých tried. ĎAKUJEME.

Vianočné pečenie
Už tretí rok využívame našu kuchynku, ktorú sme zriadili
vďaka Nadácie Tesco a Nadácie Pontis. V predvianočnom
období sa žiaci 1. stupňa a ŠKD zahrali na cukrárov a upiekli
si vianočné pečivo a sladké medovníčky, ktoré zdobili stoly na vianočných trhoch a vianočnom posedení. Sovičkám
9
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Vianočné predstavenie
17. decembra si žiaci 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 5. A triedy
a ŠKD pripravili krásny vianočný program pre svojich najbližších, za ktorý si zaslúžia veľkú pochvalu. Už druhý rok
využívame mobilné pódium na dolnej chodbe školy, ktoré
sme mohli zakúpiť vďaka príspevku ZRŠ, a tak si naši hostia
a účinkujúci mohli vychutnať kvalitné vystúpenie.

Svetový deň vody na 1. stupni
Už tradične sa 22. marca na celom svete oslavuje Svetový deň vody. Na našej škole nezabúdame na tento sviatok
a každoročne si ho pripomíname. V tento deň sa triedy mihali v modrých farbách a žiaci usilovne plnili úlohy v jednotlivých projektových aktivitách. V encyklopédiách hľadali
zaujímavosti o vode, na mape Slovenska hľadali vodné toky
a učili sa správne písať ich názvy, dramatizovali a vyrábali
kolobeh vody, plagáty, spievali piesne o vode, tvorili príbeh
o vodných kvapkách, vyrábali akvária. Na vzdelávacom portáli KOZMIX sa dozvedeli o význame vody a ako ju treba
chrániť. Veríme, že aj takýmito aktivitami si naši žiaci uvedomia dôležitosť vody a ochrany prírody.

Fašiangový karneval a Valentínska pošta
V piatok 1. marca sa uskutočnil Fašiangový karneval a zároveň sa valentínske odkazy vďaka dievčatám zo ŽP dostali
k svojim majiteľom. Opäť aj tento rok tvorivosť našich rodičov nesklamala a porota v zložení žiakov ŽP mala čo robiť,
aby vybrala tie najkrajšie masky a ocenila ich. Ďakujeme
všetkým zúčastneným maskám, rodičom za prípravu krásnych masiek, žiakom zo ŽP za pomoc pri organizácii karnevalu a ZRŠ pri ZŠ Belá za ceny pre fašiangové masky.

Mgr. Irena Kolčáková

21. marec Deň lesov a Svetový deň Downovho syndrómu
21. marca si žiaci 1. stupňa okrem Svetového dňa Downovho syndrómu pripomenuli aj Deň lesov. Tematický deň sa
niesol v duchu ochrany prírody, významu lesa, hľadaniu
pohorí na mapách, správnemu napísaniu veľkých písmen,
súťaženiu a aj rozvoju zručností života, ktoré sú potrebné pri
skupinovej práci. Aj takouto formou sa dá zážitkovo precvičiť učivo slovenského jazyka, vlastivedy, informatiky a čítania s porozumením.
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Rozprávok nikdy nie je dosť – čitateľské aktivity na 1. stupni
Rozprávky o psíčkovi a mačičke v 3. B triede
Rozprávky o psíčkovi a mačičke patria k starej dobrej,
rokmi overenej klasike, na ktorú by sa nemalo zabúdať. Preto si ich pripomenuli aj SOVIČKY z 3. B a knihu od Josefa
Čapka s jeho príbehmi o štvornohých kamarátoch, ktoré
nesú v sebe aj výchovné ponaučenia, hravo prelúskali. Po
prečítaní celej knihy si tretiaci 19. decembra v projektovom
dni overili nielen svoje čitateľské zručnosti a pamäť ale aj
spoluprácu, tvorivosť, trpezlivosť, zahrali divadlo o tom ako
psíček s mačičkou umývali dlážku, pomohli nočnej košieľke,
aby viac nebola smutná a upiekli tortu, ktorú spravodlivo
rozdelili na tretiny, pre každú skupinu jednu časť. Všetky
úlohy zvládli na výbornú a dúfam, že kniha sa časom stane
ich dôležitým kamarátom. PaedDr. Mária Holubková

svet bábok, nás previedla históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na
Slovensku. Kráčali sme po chodníku plnom histórie, stretli
sme rôzne typy bábok, ocitli sme sa za oponou či v tieňovom
divadle, odfotili sa ako Pipi a zahrali sme si divadielko. Po
bábkarskom zážitku sme sa presunuli do Krajskej knižnice
v Žiline, kde sme sa bližšie zoznámili s dielami spisovateľky Gabriely Futovej. Prázdninové putovanie sme ukončili
v kine a v kníhkupectve, kde si Cestovatelia- čitatelia kúpili
obľúbené rozprávkové knižky. Mgr. Irena Kolčáková

Rozprávkový Valentín
14. februára Cestovatelia z 3. C triedy opäť prežili projektový deň. Témou projektu boli rozprávky- Snehulienka,
Šípková Ruženka a samozrejme láska (ktorá sa spája s Valentínom, sviatkom zaľúbených). Žiaci pracovali v dvoch
skupinách, kde výsledným produktom boli ich vlastné divadelné predstavenia, ktoré si navzájom prezentovali. Zaslúžia
si veľkú pochvalu za aktivitu, tvorivú činnosť, samostatnosť,
komunikáciu a spoluprácu. Mgr. Irena Kolčáková

Pipi Dlhá Pančucha v 3. C triede
Šibalskú Pipi spoznávali
Cestovatelia z 3. C triedy počas 6. týždňov (to
bol čas, kedy všetci čítali 3 diely knižiek o Pipi).
Piatkové projektové dni,
ktoré prebiehali vždy po
prečítaní jednotlivých dielov knihy, boli venované
čítaniu s porozumením,
práci v skupinách, tvoreniu, vareniu, spoznávaniu
a prezentovaniu splnených úloh. Čítanie s porozumením je viac než len
zručnosť, je to kľúč, ktorý
otvára bránu poznania. Existuje veľa rôznych metód, ktoré
vzbudzujú záujem žiakov o čítanie textov a učia ich čítať
s porozumením. Možno práve zážitky prežité s Pipi Dlhou
Pančuchou obohatia myslenie, postoje a názory Cestovateľov z 3. C triedy. Mgr. Irena Kolčáková
Divadelný svet bábok
Počas polročných prázdnin (1. februára) Cestovatelia z 3.
C triedy zažili skutočný divadelný svet v podkroví Rosenfeldovho paláca v Žiline. Expozícia, ktorá otvára tajomný

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Dňa 22. februára 2019 našu školu navštívila obľúbená spisovateľka Gabriela Futová. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom Majko a Janko z 2. B zahrali na heligónke
nasledovalo privítanie pani spisovateľky. Deti beseda veľmi
zaujala. Žiaci si pripravili pre nášho milého hosťa množstvo
zaujímavých otázok. Humornou formou sa naši žiaci dozvedeli veľa zaujímavosti nielen o písaní kníh, ale aj množstvo
zaujímavých vecí zo života Gabriely Futovej. Pani spisovateľka je veľmi príjemná, milá, spontánna a bezprostredná
žena. V priebehu besedy si deti mohli zakúpiť aj knihy, ktoré
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si nakoniec odniesli domov aj s podpisom. Stretnutie ubehlo ako voda a z akcie sme všetci odchádzali s príjemnými
zážitkami. Ďakujeme pani spisovateľke za skvelú besedu, jej
čas a trpezlivosť odpovedať na naše zvedavé otázky. PaedDr.
Mária Holubková

kojní a už odteraz sa tešia na ďalšie spoločné chvíle, ktoré
budú tráviť s niektorou ďalšou rozprávkovou postavičkou.
Mgr. Mária Majerová

Danka a Janka v 3. B triede
Tento rok spisovateľka Mária Ďuríčková oslavuje 100. výročie narodenia. Pri tejto príležitosti si dňa 19. marca Sovičky z 3. B v projektovom dni pripomenuli život a tvorbu
tejto známej spisovateľky, ktorá vytvorila najrozsiahlejšie
diela v slovenskej detskej literatúre. Vo svojich knihách sa
nesnažila dieťa len rozosmiať, ale i vychovávať a poučiť.
V našom rozprávkovom
dni sme sa zamerali na
knihu Danka a Janka, ktorú mali deti prečítanú. Či
vieme, o čom čítame, sme
sa presvedčili v literárnom
kvíze. Práca v skupinách
preverila nielen vedomosti ale aj zručnosť spolupracovať a zorganizovať
si prácu. Výsledkom boli
okrem iného divadielka,
reklamné slogany, báseň,
ale predovšetkým sme prežili pekný deň s knihou.
PaedDr. Mária Holubková
Deň s rozprávkovým krtkom v 2. A a 2. B triede
Čarovný svet rozprávok vždy priťahoval a bude priťahovať
pozornosť detského i dospelého čitateľa. Rozprávky sú pre
nás príjemným relaxom, únikom z reality, ale aj poučením
a zdrojom tvorivosti. Pri príležitosti mesiaca kníh sa aj naši
druháci vybrali 19. marca na dobrodružstvá s rozprávkovou
postavičkou KRTKO od známeho českého ilustrátora Zdenka Milera. Počas vyučovania objavovali dobrých aj zlých hrdinov, obohacovali si slovnú zásobu, riešili úlohy, tajničky.
Na záver vytvorili zaujímavé výtvarné dielo - rozprávkového krtka. Nálada počas dňa bola znamenitá, aktivita žiakov
priam ukážková. Pani učiteľky dôkladne sledovali všetky
úlohy, ktoré žiaci počas dňa plnili. Druháčikovia boli spo-

Deň s rozprávkou alebo Dvojičkovské šibalstvá
20. marca prežili Cestovatelia z 3. C triedy ďalší Deň s rozprávkou. Tento bol pre nich veľmi špecifický, nakoľko máme
v triede troje dvojičky – tematický deň bol venovaný práve známym dvojičkám z knihy Danka a Janka, ktorú mali
všetky deti poctivo prečítanú. Naše dvojičky Emka a Miška, Karinka a Alicka, Tomáško a Lukáško nám porozprávali o svojich šibalstvách, škriepkach a udobreniach. Naozaj
bolo o čom rozprávať. Po vtipných zážitkoch nasledovalo
čítanie s porozumením pre jednotlivcov a dvojičkové dvojice, ktorých zrazu v ten deň bolo až 7. Zábavné učenie vyvrcholilo prácou v skupinách, kde jedna skupina maľovala,
druhá nám zahrala divadielko a tretia nám uvarila chutnú
krupicovú kašu (tak ako to bolo aj v rozprávke). Mgr. Irena
Kolčáková

Čitateľské denníky
Aj tento školský rok odhaľujú Cestovatelia z 3. C triedy
tajomstvá kníh formou tvorby originálneho čitateľského
denníka. Počas Rozprávkovej noci sme vyhodnotili tých
NAJ čitateľov, ktorí prečítali viac ako 20 kníh. Romanka
Hanuliaková prečítala od začiatku roka 34 kníh a získala 1.
miesto, Miška Ťažká prečítala 27 kníh a získala 2. miesto,
Emka Ťažká získala 3. miesto- prečítala 24 kníh, ktoré majú
svoje miesto v čitateľskom denníku. Tešíme sa zo šikovnosti
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kové divadlo Lienka, ktoré nám zahralo bábkové predstavenie „O pyšnej Dorotke“. Bábky – marionety, ktoré si mohli
deti aj chytiť, merali až 80 cm a boli vyrobené z lipového
dreva. Príbeh sa odohrával v malebných kulisách. Po peknej
a poučnej rozprávke deti čakala večera, v triedach čitateľské aktivity, hranie divadla, varenie krupicovej kaše v našej
kuchynke, malé šantenie a neskoré spanie. Mgr. Irena Kolčáková

žiakov a veríme, že aj touto formou prispejeme k zvýšeniu
čitateľskej gramotnosti a motivujeme žiakov ku kreatívnej
tvorbe vlastných čitateľských denníkov. Mgr. Irena Kolčáková

Rozprávková noc
Marec- mesiac knihy (29. marec) sme na 1. stupni ukončili Rozprávkovou nocou. Žiaci 1. A, 3. B a 3. C triedy sa zišli
popoludní, kde ich čakalo prekvapenie. Navštívilo nás Báb-

Nadácia pre deti Slovenska – Poznaj svoje peniaze - interaktívna výstava
Financial Life Park (FLiP) vo Viedni
Naša škola sa zapojila do projektu s Nadáciou pre deti
Slovenska – Poznaj svoje peniaze, vďaka ktorému sa žiaci
naučia správne narábať s peniazmi. Dostali sme možnosť
navštíviť interaktívnu výstavu Financial Life Park (FLiP) vo
Viedni, ktorá ponúka 1 500 m2 interaktívnej výstavnej plochy, tematické stanovištia a priestory určené na semináre
a workshopy. Toto inovatívne centrum finančného vzdelávania, ktoré sa nachádza v Erste Campus, sprostredkúva
žiakom informácie o dôležitosti financií v osobnom živote
a takisto o úlohe bánk v hospodárstve. Žiaci sa vo FLiP-e
počas dvojhodinovej prehliadky dozvedeli zaujímavé informácie zo sveta financií a naučili sa, ako rozumne hospodáriť
s peniazmi. Sprevádzali nás v slovenčine dobrovoľní lektori – zamestnanci Slovenskej sporiteľne a na piatich stanovištiach vysvetlili žiakom financie interaktívnou formou: konfigurátor – plánovanie rozpočtu a vyhodnotenie, stretnutie
s realitou – finančné rozhodnutia a ich dôsledky, trezor –
kartová hra, ktorá nabáda k diskusii o cenách a hodnote,
fórum názorov – ekonomické témy a argumenty pre a proti,
mysli globálne – čo a ako spolu súvisí v globalizovanom svete. Wallety, takzvané elektronické peňaženky, sú tablety, ktoré žiaci používali na jednotlivých stanovištiach na riešenie
úloh a zadávanie odpovedí na kvízové otázky. Veľmi pekne
ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne a slovenským lektorom - dobrovoľníkom za možnosť vstúpiť do sveta financií
hravou formou. Mgr. Irena Kolčáková
Exkurzia vo Viedni očami našej žiačky
Dňa 9. 1. 2019 absolvovali žiaci našej školy kultúrno-poznávaciu exkurziu do hlavného mesta Rakúska – Viedne.
Bol to pekný a zmysluplne strávený deň plný zážitkov. Cestu nám spríjemnila naša sprievodkyňa, ktorá veľmi pútavo
priblížila históriu tejto krajiny, svoje rozprávanie okorenila

príbehmi zo života slávnych historických osobností. Upozornila nás na významné architektonické objekty, ktoré stálo za to vidieť. Našou prvou zastávkou bola Čokoládovňa
Hauswirth v obci Kittsee neďaleko Bratislavy, ktorá sa so
svojimi výrobkami preslávila nielen v Rakúsku, ale aj po celej Európe, Amerike aj Austrálii. Druhá zastávka bola v Prírodovednom múzeu. Múzeum sídli v nádhernej historickej
budove na Námestí Márie Terézie, jeho zbierky sú obrovské,
o čom svedčí aj fakt, že patrí k najväčším prírodovedným
múzeám na svete. Hlavným bodom programu však bol Financial Life Park. Je to jedinečný projekt finančného vzdelávania, obsah aj štýl sú prispôsobené deťom. Počas dvojhodinovej prehliadky sme sa dozvedeli čo je to rozpočet, ako sa
zostavuje, ako ovplyvňuje globalizácia našu realitu a mnoho
iného. Pomocou tabletu sme komunikovali nielen s lektorkou, ale aj riešili rôzne zaujímavé úlohy, čím sme si rozšírili
svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Na záver
sme absolvovali aj krátku prehliadku rušných ulíc Viedne.
Plán exkurzie sa naplnil do poslednej bodky a všetci sme sa
vo večerných hodinách plný nových zážitkov vrátili domov.
Emka Holubková, žiačka 8.A triedy
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DECEMBER

be. Deti z krúžku Spoločenské a logické hry si v tento deň
zmerali svoje sily na Vianočnom turnaji v spoločenskej hre
DÁMA. V našej telocvični dňa 12. decembra deti súťažili
na tréningových vozíkoch, ktoré sú spestrením na hodinách
telesnej výchovy. Zábavu s nimi si užili nielen tí malí, ale aj
najstarší žiaci. Pre Chrobáčiky z 1. A triedy sa 13. december
stal významným dňom v ich živote, pretože boli slávnostne
pasovaní za žiakov našej školy. Krátko pred Vianocami navštívili naši druháci Bábkové divadlo v Žiline, kde si pozreli
krásne predstavenie Perinbaba. Vianočné obdobie sa spája
s vianočným pečením v našej školskej kuchynke, vianočným
predstavením pre rodičov, ktoré sa uskutočnilo 17. decembra a tradičné žiacke vianočné trhy. Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zakúpiť s láskou vyrobené vianočné výrobky žiakov, ktorým pomáhali pani učiteľky a rodičia. Zakúpením
výrobkov ste podporili triedne fondy jednotlivých tried. 20.
decembra si pre žiakov 1. stupňa pripravili krásny vianočný
koncert žiaci zo ZUŠ. V mesiaci december sa Sovičky z 3. B
triedy zapojili do súťaže vydavateľstva SLOVART O najkrajšiu vianočnú ozdobu, za čo získali peknú odmenu v podobe
knižiek a v projektovom dni si overili svoje čitateľské zručnosti po prečítaní knižky Rozprávky o psíčkovi a mačičke.
JANUÁR

3. decembra sa konala na našej škole súťaž v prednese prózy a poézie v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Žiaci preukázali svoje komunikačné zručnosti v anglickom, nemeckom
i ruskom jazyku. Spomedzi najmladších angličtinárok sa
najlepšie darilo Nelke Peckovej, Saške Vráblovej a Nikolke
Kubíkovej. V ďalšej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Katka Prílepková, na 2. mieste Matúško Lodňan a na 3. mieste
Tatianka Tomašová. V kategórii starších žiakov v anglickom
jazyku 1. miesto získala Tamarka Friedlová, 2. miesto Anabelka Beňová a 3. miesto Emka Holubková. Ruský jazyk
najlepšie odprezentovala Mária Martinická, na 2. mieste
skončila Simonka Franeková a na 3. mieste Milan Chabada.
V nemeckom jazyku obsadila 1. miesto Katka Kováčová, 2.
miesto Tamarka Friedlová a 3. miesto Adrian Hurban. 5. decembra sa na Strednej zdravotnej škole v Žiline konal florbalový turnaj starších žiačok. Na turnaji sa zúčastnili tri školy
a to domáce stredoškoláčky, Spojená škola Belá a ZŠ Varín.
Naše dievčatá obsadili pekné 2. miesto. 6. decembra k nám
zavítal MIKULÁŠ so svojimi pomocníkmi, aj v ŠKD sa deti
na Mikuláša opäť premenili na čertíkov, anjelikov a spoločne rozsvietili vianočný stromček. V piatok, 7. decembra sa
prváci a tretiaci vybrali na výlet do Starej Bystrice a prežili
mikulášsko-anjelsko-čertovské aktivity a spanie v škole. Dňa
9. decembra sa v športovej hale v Strumieni uskutočnil detský turnaj SANTA JUDO o pohár primátora mesta a obce
Strumien. Na súťaži sa zúčastnilo takmer 400 mladých judokárov, medzi ktorými bola aj žiačka našej školy Viktória
Bugáňová z 5.B triedy, ktorá obsadila krásne 3. miesto. Deň
ľudských práv- 10. decembra na našu školu zavítala JUDr.
Michaela Staníková z regionálnej pobočky Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorá žiakom 8. A triedy
priblížila, aké úlohy a oprávnenia má SNSĽP, ktoré má svoju
pobočku i v Žiline. Ozrejmila žiakom veľmi aktuálnu problematiku antidiskriminačného zákona. 11. decembra sa na
našej škole uskutočnil projektový deň pod názvom Čítanie je
radosť. Cieľom tohto projektu bolo rozvíjať u žiakov 2. stupňa komunikačné a sociálne kompetencie, podporovať rozvoj
čitateľskej gramotnosti a vzbudiť u žiakov záujem o čítanie,
stimulovať ich k tvorivosti, podnecovať ich k vlastnej tvor-

9. januára v rámci projektu Poznaj svoje peniaze, mali
naši žiaci možnosť navštíviť interaktívnu výstavu Financial
Life Park (FLiP) vo Viedni, ktorá sprostredkúva žiakom informácie o dôležitosti financií v osobnom živote a takisto
o úlohe bánk v hospodárstve. Okrem FLiPu žiaci navštívili
aj Čokoládovňu Hauswirth v obci Kittsee neďaleko Bratislavy, Prírodovedné a Vojenské historické múzeum vo Viedni.
Dňa 17. januára sa v našej škole uskutočnila súťaž v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko“. Súťažilo sa v troch
kategóriách a zvíťazili: 1. kategória: 2. miesto: Alexandra
Vráblová, 3.A, 3. miesto: Tatiana Štefková, 3.B, 2. kategória:
2. miesto: Lucia Boháčová, 4.A, Veronika Majerová, 5.A, 3.
miesto: Sofia Zuziaková, 4.A, Nataša Bieliková, 5.B, 3. kategória: 3.miesto: Nela Holienková, 6.A. 19. januára sa žiačka
našej školy Sophia Peknušová z 5.B triedy zúčastnila plaveckých pretekov o Neratovický pohár v šprintérskom viacboji
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a získala krásne 1. miesto. Dňa 29. januára sa Sovičky z 3. B
triedy a deti z krúžku Spoznávame Slovensko vybrali na výlet na Hrebienok a zároveň si boli prevziať pekné ocenenia
v Tatranskej galérii za predvianočnú výtvarnú súťaž- ANJEL
VIANOC. Paťka Zuziaková, Linduška Cabadajová a Nelka
Pecková získali krásne 1. miesto a Emka Holubková z 8.
A triedy získala Čestné uznanie. 31. januára si žiaci prevzali
výpis klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok.
FEBRUÁR

výstavnej miestnosti, konalo vyhodnotenie okresného kola
celoslovenskej výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou,
kde postúpila práca Terezky Muráňovej z 3.C triedy. V stredu 27. februára prebehli na našej škole protidrogové prednášky pre žiakov druhého stupňa. Žiakom prišiel prednášať
pán Peter Remper, ktorý realizuje svoje prednášky v duchu:
„Krok za krokom k vytvoreniu Slovenska bez drog.“ Uskutočnil sa zber papiera a najusilovnejší žiaci v zbere papiera
za február 2019 sú: Veronika Majerová 5.A (482 kg), Miroslav Janík 7.B (185 kg), Adam Kubáň 2.A (102 kg), Samko
Pražiak 2.B (181 kg), Paťka Zuziaková 3.B (108 kg), Mária
Martinická 9.B (335 kg), Marek Mahút 1.A (318 kg), Katka Ťažká 2.A (141 kg), Janka Orlická 3.C (119 kg), Oliver
Šváb 2.A (178 kg), Tatiana Štefková 3.B (260 kg), Benjamín
Šmehýl 9.B (103 kg), Martin Jakubec 4.A (100 kg), Jakub
Šavel 4.A (134 kg), Šimon Tichák 3.B (780 kg), Miška Ťažká
3.C (119 kg), Laura Ticháková 1.A (107 kg), Laura Zuziaková 8.A (108 kg), Viktória Bugáňová 5.B (111 kg), Nelka
Romančíková 5.A (222 kg), Michal Vrábel 3.A (108 kg),
Adam Kvočka 2.B (101 kg), Rastislav Púček 3.B (100kg),
Oliver Filo 3.B (100 kg), spoločnými silami sa nám podarilo
nazbierať 6 950 kg a získať 486,50 €. ĎAKUJEME všetkým,
ktorí prispeli do februárového zberu. Dňa 28. februára si
deti z ŠKD v školskej kuchynke napiekli chutné šišky.
MAREC

Počas polročných prázdnin (1. februára) Cestovatelia
z 3.C triedy zažili skutočný divadelný svet v podkroví Rosenfeldovho paláca v Žiline. Dňa 5. februára sa na našej
škole uskutočnil hudobno-výchovný koncert „Svet peňazí“
pre druhý stupeň ZŠ. Koncert bol zameraný na súbor znalostí z finančnej gramotnosti. V termíne od 4. februára do 8.
februára absolvovalo našich 41 siedmakov lyžiarsky výcvik
už tradične v Krušetnici. Dňa 8. februára sa uskutočnilo
vyhodnotenie súťaže Všetkovedko a Expert geniality show,
titul Všetkovedko školy získala Nelka Pecková z 3. B triedy,
v súťaži Expert k najúspešnejším žiakom našej školy patrili Adam Chabada a Radoslava Frnčová z 6. B triedy, Michal Šipčiak a Adam Cingel z 9. A triedy a Ľubomír Zuziak
z 9. B triedy. Uskutočnilo sa školské kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín, v kategórii 2. až 4. ročník v prednese
poézie boli ocenení: 1. miesto Alexandra Vráblová 3.A, 2.
miesto Dorotka Remenárová 2.A, Karolínka Sekerková 2.A,
Dominik Labant 3.C, Emka Ťažká 3.C, Janka Orlická 3.C,
3. miesto Paťka Zuziaková 3.B, Natália Ondrišíková 4.A Ján
Zuziak 2.B, Marián Zuziak 2.B. V prednese prózy: 2. miesto
Sianka Mariašová 3.B, Sofia Zuziaková 4.A, 3. miesto Lucka Boháčová 4.A, Linda Cabadajová 3.B, Táňa Štefková 3.B.
V kategórii 5.-6. ročník – próza: 2. Marianka Cesneková 6.A,
3.miesto Mário Púček 6.A, Sebastián Beňo 6.B. Kategória
poézia: 2. miesto Sofia Peknušová 5.B, Mária Kováčová 5.B,
3.miesto Veronika Majerová 5.A, Natália Šuštiaková 5.A. Kategória 7. – 9. ročník - próza: 2.miesto Anabela Beňová 9.B
trieda. 14. februára sa uskutočnil Valentínsky deň, 22. februára našu školu navštívila obľúbená spisovateľka Gabriela
Futová a 23. februára žiaci z krúžku Spoznávame Slovensko
smerovali do Liptovského Mikuláša- pozrieť sa do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 25. februára
Alexandra Vráblová z 3.A triedy reprezentovala našu školu
v okresnom kole recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín,
ktorá sa konala na Radnici v Žiline a obsadila krásne prvé
miesto. 26. februára sa v Makovického dome v Žiline, vo

1. marca sa uskutočnil Fašiangový karneval a zároveň sa
valentínske odkazy vďaka dievčatám zo ŽP dostali k svojim
majiteľom. Fašiangové obdobie tradične patrí zábave, veselosti a karnevalom o čom svedčia aj aktivity v ŠKD. Dňa 13.
marca a 15. marca sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili
divadelného predstavenia „Mastný hrniec“ v Dome odborov v Žiline. Naši prváčikovia a niektoré tretiačky v ŠKD
dňa 14. marca prežili veľmi pekné projektové rozprávkové
popoludnie. V piatok 15. marca sa žiaci 6. B a 6. A triedy
zúčastnili vzdelávacej aktivity Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorá bola zameraná na témy: ľudské
práva a slobody, práva dieťaťa, šikana, diskriminácia, deti
z ŠKD sa zúčastnili v Škole ochrane prírody vo Varíne výukového programu „Mravenisko“ a v Športovej hale ZŠ V.
Javorku v Žiline sa konalo okresné kolo vo florbale dievčat.
Náš tím (Boháčová Simona, Mariašová Alica, Jaroščiaková
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poru v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky
budú použité na:
- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
- skvalitnenie vybavenia školy
Bližšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke našej
školy: https://zsbela.edupage.org/
Na záver chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a dôveru, ktorú nám prejavujete a prajem Vám príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov.
Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá

Adriána, Putnokyová Klaudia, Ničová Valentína, Raganová
Alexandra- 7.A, Stročková Veronika, Stráska Katarína- 8.A,
Múčková Michaela, Vráblová Miriam- 9.A) sa umiestnil na
krásnom 2. mieste. 19. marca Sovičky z 3. B triedy prežili
rozprávkový deň s knihou Danka a Janka, druháci sa vybrali
na dobrodružstvá s rozprávkovou postavičkou KRTKO a 20.
marca prežili Cestovatelia z 3. C triedy tematický deň Dvojičkovské šibalstvá, naši chlapci (Mažgút Ján – 8.A, Cabadaj
Ján, Cingel Adam, Meško František, Šipčiak Michal – 9.A,
Babiš Matej, Hanuliak Miroslav, Kubala Peter, Kubena Dominik, Šmehyl Benjamín – 9.B) vybojovali krásne 2. miesto
v Okresnom kole vo florbale v Žiline. Obutím si rozdielnych ponožiek sme si 21. marca pripomenuli Svetový deň
Downovho syndrómu a samozrejme sme nezabudli na Deň
lesov. Sovičky z 3. B triedy sa zapojili do Celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. Už tradične sa 22. marca na celom
svete oslavuje Svetový deň vody, na ktorý nezabúdame ani
na našej škole. Dňa 25. marca sa naši druháci vybrali do zábavného centra „Jungle park“ v Mojši. 29. marca sme na 1.
stupni ukončili Marec- mesiac knihy- Rozprávkovou nocou.
Sumarizáciou týchto ďalších aktivít som Vám chcela priblížiť život na našej škole, zároveň Vás chcem poprosiť vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon
Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli
štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a pod-

NÁDEJNÁ RECITÁTORKA
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Našej veľmi talentovanej
žiačke Alexandre Vráblovej
z 3.A triedy sa podarilo vyhrať
vo svojej kategórii (žiaci 2. – 4.
ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl vo
veku 7 – 10 rokov) krásne prvé
miesto a tým postup do krajského kola. Gratulujeme a zároveň
držíme palce :).
PaedDr. Anna Babišová

Naša umelecká škola
Zo života ZUŠ
„Hudba je rečou pre tento svet,
práve ona je jazykom
zrozumiteľným tam, kde už
zrozumiteľnosť neočakávame.
Práve ona je objaviteľkou
schopností, ktoré sme už zabudli.“

kde sa v krásnom prostredí započúvali do tónov Štátneho
komorného orchestra. V marci sme navštívili Absolventský
koncert na Konzervatóriu v Žiline. V apríli je naplánovaný
ešte jeden Absolventský koncert na Konzervatóriu a chystáme sa aj na Festival Allegretto do Domu umenia Fatra, na
ktorom sa predstavia víťazí súťaží slovenských konzervatórií
za rok 2019.
Šikovnosť našich žiakov sa ukazuje aj na rôznych súťažiach. Tento rok si už stihli vybojovať 3. miesto v Krajskom
kole Hnúšťanského akordu v Tvrdošíne (Benjamín Šmehýl,
Michaela Múčková, Sarah Rosa Gaššová pod vedením p. uč.
P. Stráskej – hudobná náuka). Do konca školského roka plánujeme zabojovať aj v ďalších súťažiach. Husľové oddelenie
sa v spolupráci s klavírnym pripravuje na Festival komornej
hudby v Čadci a Gelnický kľúč. Spevácke oddelenie pod vedením p.uč. Ľ. Hučkovej sa chystá na viacero súťaží. Už 26.
apríla 2019 sa uskutoční spevácka súťaž Pink Song Harmony vo Zvolene kde sa predstavia tri žiačky. Ďaľšou súťažou,

Johannes Leppich
Hlavným poslaním ZUŠ je poskytovať základy umeleckého vzdelania vo všetkých odboroch, rozvinúť a prehĺbiť
cit pre krásno, rozvíjať talent a osobnosť žiaka, vytvoriť mu
k učeniu vhodné podmienky a podporiť to dobré v jeho
osobnosti.
Pre deti okrem „chodenia do hudobnej“ organizujeme aj
rôzne aktivity. V októbri si starší žiaci vyskúšali „noc v ZUŠ“,
v decembri sme sa vybrali do Domu umenia Fatra do Žiliny,
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sica a ZŠ Krasňany. Marec sa už tradične spája s „Rodinným
koncertom“, na ktorom sa popri našich žiakoch predstavili aj
ich súrodenci či rodičia.
A čo nás aj Vás ešte čaká? Veríme, že sa stretneme aj na
ďalších plánovaných koncertoch, ktoré sa uskutočnia 16.
apríla 2019 („Populárny koncert“); 16. mája 2019 („Koncert
ku dňu matiek“); 18. júna 2019 („Absolventský koncert“, 4.
ročník prvá časť) a 19. júna 2019 („Absolventský koncert“,
4. ročník druhá časť) a prídete si pozrieť aj výtvarné práce našich malých výtvarných umelcov. Všetky koncerty sa
uskutočnia v koncertnej sále ZUŠ v Nižných Kamencoch
o 16,30 hod.
Mgr. Petra Stráska, DiS. art.
Ľubica Hučková, DiS. art.

ktorú navštevujeme každý rok je Vrútocká spevácka súťaž,
ktorá sa koná 2. mája 2019. Tento rok sa prvý krát predstavíme na dvojkolovej speváckej súťaži v ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici v dňoch 15. – 17. mája 2019.
Všetkým, ktorí sa na súťaži už zúčastnili srdečne blahoželáme a tým, ktorí ešte len budú školu reprezentovať prajeme
veľa síl, odhodlania a úspechov.
Aj naša útulná koncertná sála takmer každý mesiac víta
všetkých milovníkov hudby na mnohé koncerty.
V októbri 2018 sme v našej koncertnej sále hrali našim starým rodičom - koncert venovaný „Úcte k starším“. November sa niesol v znamení „Verejného koncertu“ a v decembri
sme sa započúvali do tónov, ktoré nám priniesol „Koncert
pre Evičku“. Pred Vianocami sme na výchovných koncertoch v priestoroch ZUŠ privítali deti zo ZŠ Belá, ZŠ s MŠ Ly-

Oznam o talentových skúškach.
Hudba je najdokonalejší typ
umenia, nikdy neprezradí svoje
posledné tajomstvo.“

Informácie o talentových skúškach pre jednotlivé odbory
nájdete na webovej stránke ZUŠ.
TALENTOVÉ SKÚŠKY – KONZERVATÓRIUM ŽILINA.
Dňa 15. marca 2019 sa na Konzervatóriu v Žiline uskutočnili talentové skúšky, ktoré úspešne absolvovala žiačka Sára
Šmehýlová z triedy p. uč. P. Stráskej a od septembra bude
žiačkou husľovej triedy na Konzervatóriu v Žiline. Srdečne
blahoželáme aj Sáre aj pani učiteľke.
Miroslava Ticháková, DiS. art

Oscar Wilde
Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium v ZUŠ, že
I. talentové skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnia
2. a 3. mája 2019 v čase od 13:00 – 17:00 hod. a II. talentové
skúšky 5. a 6. júna 2019 v čase od 13:00 – 17:00 hod. v budove ZUŠ v Nižných Kamencoch.
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Športové aktivity
Okresné kolá florbalu dievčat a chlapcov v Žiline

V Športovej hale ZŠ V. Javorku v Žiline sa konali okresné kolá vo florbale.
Dievčatá súperili o postup do regionálneho kola s dievčenskými tímami
z Terchovej, Varína, Lietavy, Lietavskej Lúčky, Hájika a zo ZŠ Karpatská.
Naše žiačky (Boháčová Simona, Mariašová Alica, Jaroščiaková Adriána,
Putnokyová Klaudia, Ničová Valentína, Raganová Alexandra -7.A, Stročková Veronika, Stráska Katarína - 8.A, Múčková Michaela, Vráblová Miriam 9.A) o postup pripravili dievčatá z Terchovej, s ktorými odohraté zápasy boli
veľmi rýchle, s množstvom pekných herných kombinácií.
Umiestnenie:
1. ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová
2. SŠ Belá
3. ZŠ Lietava
4. ZŠ Lietavská Lúčka
o 5., 6. a 7. miesto sa delili tímy zo ZŠ Karpatská, ZŠ s MŠ O. Štefku Varín
a ZŠ Hájik.
Chlapci (Mažgút Ján – 8.A, Cabadaj Ján, Cingel Adam, Meško František,
Šipčiak Michal – 9.A, Babiš Matej, Hanuliak Miroslav, Kubala Peter, Kubena
Dominik, Šmehyl Benjamín – 9.B) vybojovali taktiež krásne 2. miesto. Z 18tich tímov sa prebojovali do finále s hokejistami zo ZŠ Javorku. V hlavnom
hracom čase to skončilo remízou, v 3 minútovom predĺžení sa šťastena priklonila k hokejistom, ktorým sa podarilo v 90. sekunde predĺženia streliť
rozhodujúci víťazný gól. Zápas bol veľmi vyrovnaný, radosť pozerať na rýchle akcie hráčov, ale aj krásne zákroky nášho brankára Petra Kubalu. Chlapci
odohrali každý zápas v plnom nasadení a vytvorili nezabudnuteľnú súťažnú
atmosféru, čo ocenili aj diváci.
Umiestnenie:
1. ZŠ V. Javorku
2. SŠ Belá
3. ZŠ s MŠ sv. Gorazda
PaedDr. Anna Babišová

Pohyb ako zábava – pohybovo športové aktivity na 1. stupni
Súťaž triednych tímov na tréningových vozíkoch

ningových vozíkoch. Zmiešané osemčlenné triedne tímy
absolvovali dve súťažné dráhy, ktorých časy sa spočítavali.
Tréningové vozíky majú veľkú variabilitu použitia a sú spestrením na hodinách telesnej výchovy, ako aj športovej prípravy. Ďakujeme Mgr. Dávidovi Zemanovi (občianske združenie Telocvikari.sk) za ich bezplatné zapožičanie.
Umiestnenie:
1. 3. A, 2. 2. B, 3. 2. A, 4. 3. B, 5. 3. C, 6. 4. A, 7. 1. A
PaedDr. Anna Babišová
Zimné pohybové aktivity
Tohtoročná zima nás prekvapila svojou krásou a silou, ako
za čias našich starých rodičov. Krajinu pokryla biela perina,
ktorá najviac radosti urobila deťom a milovníkom zimných

V našej telocvični dňa 12. 12. 2018 deti súťažili na tré18

športov. V rámci hodín telesnej a športovej výchovy sa žiaci
chodili v tomto období lopárovať na kopec pri škole, zabávať
stavaním snehuliakov a hrať pohybové hry na snehu.

lyžovanie. Zvolili sme lyžiarske stredisko Gavurky. Počasie
bolo príjemné, slniečko sa po celom dni pomaly ukladalo
na odpočinok a my sme si vyskúšali naše lyžiarske schopnosti potme. Všetci si zaslúžili obrovskú pochvalu za svoju
odhodlanosť a vytrvalosť. Počas dvoch hodín sme si zašportovali a zabavili sa zároveň.
PaedDr. Mária Holubková
Turnaj tretiakov vo vybíjanej

PaedDr. Anna Babišová
Lyžovanie na Gavurkách 3.B triedy
V piatok 15. 2. 2019 sa Sovičky z 3.B vybrali na večerné
Dňa 27. 3. sa v našej telocvični po prvýkrát odohral turnaj
tretiakov vo vybíjanej. Súťažili 10- -členné zmiešané tímy,
zvyšní žiaci z triedy povzbudzovali svojich spolužiakov.
Hralo sa systémom každý s každým dva polčasy po sedem
minút. Do budúcnosti by sme chceli vytvoriť tradíciu takéhoto športového podujatia za účasti aj iných škôl.
Umiestnenie:
1. 3. A, 2. 3. C, 3. 3. B
PaedDr. Anna Babišová

Zimná príprava starší žiaci
Po ukončení jesennej časti ligy v októbri mali naši chlapci mesiac voľno a od začiatku decembra do polovice marca
sme absolvovali tzv. „Zimnú futsalovú ligu“
,ktorá sa hrala v Žiline v športovej hale na ZŠ Javorku.
Ligu hralo 10 družstiev,
systémom každý s každým. Po odohratí základnej časti
sme obsadili 4. miesto
a postúpili do play off, kde sa stretli prvé štyri tými. V boji
o medaily už sme neboli takí úspešní a skončili na konečnom peknom 4.mieste. Medzi najlepších hráčov patrili: M.
Šipčiak, A.Cingel, D.Chovanec, J.Mažgút.
V mesiaci marec sme sa ešte zúčastnili 4-dňového futbalovo-florbaloveho sústredenia v Topoľčiankach. Našli sme
tam kvalitné podmienky na trénovanie - ihriská, telocvičňu
a pekný park na behanie. Na sústredení sme odohrali prípravný zápas s kvalitným ligovým Vionom Zlaté Moravce.
Napriek prehre sme boli s výkonom hráčov spokojní. Deň
pred odchodom sme vycestovali za vytúženou regeneráciou
do 40 km vzdialeného wellness komplexu v Podhájskej.
Všetci
žiaci aj vedúci si vychutnali liečivé účinky teplej vody
a nabrali nové sily do ďalšej práce.
Mgr.Ivan Černák
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Športové aktivity
Lyžiarsky
V termíne od 04. 02. do 08. 02. 2019 absolvovalo našich 41
siedmakov lyžiarsky výcvik už tradične v Krušetnici. Ubytovaní boli v penzióne Pohoda a na troch chatkách hneď vedľa
lyžiarskeho strediska Ski Krušetnica. Prvý deň sa 26 nelyžiarov zoznamovalo s lyžami a pocitom púšťania sa po miernom svahu v základnom lyžiarskom postoji. Ďalej pokračovali v lyžovaní a zastavení v prívrate. Do kopca ich vozil
nábehový pás v detskej zóne. Zvyšní žiaci sa zdokonaľovali
vo svojich lyžiarskych zručnostiach na 750 metrov dlhom
lyžiarskom svahu, kde ich vyviezla 4-sedačková lanovka. Vo
štvrtok sa už všetkým deťom podarilo zlyžovať tento svah,
súťažiť v slalome a vyskúšať si aj jazdu počas večerného lyžovania. Celý týždeň sme si užili v zdraví a v pohybe, počasie a snehové podmienky nám priali, večery zas boli veselé
v kruhu priateľov. Okrem lyžovania sme v Krušetnici navštívili aj Múzeum kávy Oravakafe. Týždeň nám veľmi rýchlo
uplynul a ostali po ňom krásne zážitky.
Umiestnenie v lyžiarskom slalome:
Chlapci: 1. Šimon Mihalčatin
2. Daniel Sebastián Borák
3. Marek Mažgút
Dievčatá: 1. Valentína Ničová
2. Timea Muráriková
3. Alica Mariašová
PaedDr. Anna Babišová

Projekt: Dajme spolu GÓL

Od Februára 2019 pokračujeme v začatom projekte cez SFZ s názvom dajme spolu gól, ktorý sa
venuje rozvoju pohybových schopností detí v predškolskom veku. Druhú etapu projektu pozastavilo
moje zranenie. Od apríla dúfam, že nám už nič nečakané nebude brániť v pokračovaní a budeme sa
môcť pravidelne stretávať každý utorok. Deti cvičenia veľmi bavia a zároveň sa aj učia gymnastike,
atletike, futbalovým zručnostiam v súčinnosti s koordináciou pohybov.
Autor: Peter Boháč
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Turnaj v kartovej hre Mariáš
Dňa 5. 1. 2019 sa uskutočnil ďalší ročník Mariášového turnaja. Tento rok sme ho pilotne, zo súhlasom Ivky Vráblovej,
nazvali „Memoriál Dušana Vrábla – Špica“, nakoľko všetci
vieme, že nás opustilo viacero hráčov tejto krásnej hry. Dušan bol jediný, čo sa zúčastnil každého jedného ročníka, bez
výhovoriek a za každej situácie. Tento ročník sa zúčastnilo 9
hráčov. Po napínavých hrách boli víťazi:
1. Adam Múčka

2. Milan Vrábel
3. Bohuš Souček
4. Milan Franček
Touto cestou by som chcel pozvať na 1. ročník memoriálu
Dušana Vrábla všetkých, ktorí majú radi túto kartovú hru.
(František Svetlovský)

Futbalová prípravka
Už tomu bude rok a pol, čo sme sa pustili do trénovania
mladšej prípravky. Venujem jej najviac svojho trénerského
času a spolu s rodičmi a deťmi si myslím, že sme vytvorili
výborný tím. Tento futbalový projekt je založený na najmodernejšej a futbalovo overenej koncepcii coerver. Rodičom som stále zdôrazňoval buďte trpezliví a naša hra dostane reálne kontúry nebojte sa a prídu aj výsledky. Treba
však poctivo trénovať a to aj cez leto, keď všetci budú oddychovať my musíme na sebe pracovať. Našli moje slová
pochopenie u veľkého počtu rodičov, za čo im ďakujem, že
mi dôverovali a vsadili sme na systém nie na čaro drahých
týždňových campov. Dnes môžeme povedať, že výsledok sa
dostavil v podobe víťazstva na výborne obsadenom turnaji
u nás v Belej. Bolo to veľmi euforické, keď vidíte šťastné deti
a ich rodičov, ako sa spolu tešia, dvíhajú nad hlavu trofej pre
víťaza, či sa s ňou spolu fotia. Mňa však najviac tešila hra,
ktorú chlapci predvádzali, boli sebavedomí jedna na jedna,
praktizovali jednoduché útočné herné kombinácie. Zlepšili
sme individuálnu taktiku, čo nám asi najviac pomohlo, aby
sme neboli len efektní ale aj efektívni. Výborným spestrením
boli turnaje vo futbalovej aréne v Korni, kde si chlapci mohli
vyskúšať umelú trávu a medzinárodnú konfrontáciu s kvalitnými súpermi. Asi polovica chlapcov má už herný prejav
nadpriemerný na ich vekovú kategóriu. Ostatní buď začali
trénovať neskôr, alebo je tam miera motorickej docility nižšia, čo sa prejavuje pri osvojovaní si futbalových zručností.
To však neznamená, že by mali s futbalom skončiť, práve naopak musia si pridávať viac času stráveného s loptou doma
či na ulici.
Na záver by som chcel veľmi poďakovať rodičom, ktorí
kúpili pomôcky a tak zlepšili podmienky na trénovanie. Rodičom, ktorí stáli pri mne aj pri neľahkom rozhodovaní ako
budeme pokračovať ďalej a hľadali sme spolu riešenia. Dnes
už je veľa veci vyriešených aj vďaka vám, a preto sa môžeme
pokojne sústrediť na ďalšie futbalové kroky vašich detí. Ďakujem starostovi za podporu aj poslancom obecného zastupiteľstva, že našli finančne zdroje, aby sme mohli pokračovať
v začatej práci s mladými futbalistami.
PS: Ak by niekto mal chuť začať trénovať deti možno z rodičov, alebo bývalých, či súčasných futbalistov, boli by sme
veľmi radi za každú takúto pomoc…
Tréner: Mgr Peter Boháč
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Spoločnosť

SPOMIENKA
MANŽELIA BULKOVÍ

Od 1.decembra 2018 do 31.marca 2019
občania Belej, manželstvo uzavreté inde:
1. Michal Bobáň, Žilina a Katarína Bajanová, Belá
2. Jozef Mažgút, Belá a Bc. Mária Blablová, Kolárovice

Irena rod. Bajaniková

* 27.06.1940
† 18.09.1991

Narodení

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

CHOVANEC Matúš
MIHÁLIK Šimon
SEDÚCHOVÁ Nina
PAUČINOVÁ Ella
FALAŠTOVÁ Gabriela
ORAVÍK Arthur
BOBÁŇ Oskar
KUBICA Peter
KRIŽOVÁ Tereza

Anton Bulka

* 31.08.1935
† 16.11.2001

Láska je v spomienke, spomienka v žiali, odišli tí, ktorých sme
mali radi. Ťažko je nám bez nich, smutno je nám všetkým, už
nič nie je také, aké bolo predtým.
S láskou spomínajú deti s rodinami

SPOMIENKA
MANŽELIA MIHALČATINOVI

Zomrelí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DVORSKÝ Ján 18.12.2018
VRÁBLOVÁ Zuzana 14.01.2019
VLČKOVÁ Mária 27.01.2019
ŠVEC Jaroslav 06.02.2019
VALOVČIAKOVÁ Anna 15.02.2019
VRÁBEL Jozef 17.02.2019
BULKA Ľubomír 03.03.2019
ŠUGÁR Ján 14.03.2019

Ján

* 21.08.1935
† 31.08.1998

Anna

* 28.08.1938
† 09.01.1983

Slza smútku tíško tečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná
spomienka na Vás, milí rodičia, ako večný plameň v našich
srdciach zahorí.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Demografia 2018
Ukazovateľ
Počet obyvateľov

Muži
1665

Ženy
1705

Spolu
3370

Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek – z toho (15-59)
- z toho (15-54)
poproduktívny vek – z toho (60+)
- z toho (55+)
Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek (15-64)
Poproduktívny vek (65+)

295
1108
262
295
1223
147

252

547
2105

Demografia 2018
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997
456
252
1224
229

Štatistika podľa
noriem SR

718
547
2447
376

Štatistika podľa
noriem EÚ

SPOMIENKA
ĽUBOMÍR BULKA

SPOMIENKA

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
Ale v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 25.04.2019 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
František Vrábel.

* 06.04.1970
† 03.03.2019

S láskou a úctou spomínajú manželka Paulína, dcéra s rodinou
a ostatná rodina.

Zaplakali oči, srdce puklo bôľom, keď si znenazdajky dal nám
navždy zbohom.
Ako ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám budeš chýbať do
konca života.
Tak náhle prestalo biť srdiečko Tvoje, že nestihol si povedať
„zbohom, dievčatká moje.“ Skončil sa život, už si po boji, ty
odpočívaš v sladkom pokoji. Neplačte, nechajte ma tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
S hlbokým žiaľom úprimne Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, známym,
kolegyniam, kolegom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim
milovaným manželom, ockom, starkým, bratom, švagrom,
svokrom, ujom a krstným otcom, ktorý nás opustil dňa
03.03.2019 vo veku 48 rokov.
S láskou spomínajú deti a manželka s rodinami a celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 6. marca 2019 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
nášho milovaného Jozefa Hanuliaka.

SPOMIENKA
Bolesťou unavený tíško si zaspal, srdiečko dobilo, odišli sily.
Utíchol Tvoj hlas, stratil sa úsmev na perách. No navždy budeš
žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.

„Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, kráčajú pri nás každý
deň...“
S láskou spomína manželka, dcéry a vnučka. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

Dňa 6. marca 2019 uplynulo 9 smutných rokov, keď si od nás
odišiel spať svoj večný sen, no my sme v spomienkach s Tebou
každý deň.

Peter Babiš
Belá
S láskou na Teba spomínajú manželka Emília, dcéry Katarína,
Monika a Mária s rodinami, syn Ľuboslav, vnúčatá a pravnúča.
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