
MESTO ŽILINA A JEJ OKOLIE 

Dolina, v ktorej leží naše mesto, sa volá Žilinská kotlina. Preteká ňou najdlhšia slovenská 

rieka Váh (403 km). V Žiline sa do Váhu vlievajú rieky Kysuca a Rajčanka. Váh nám prináša 

pozdrav z Tatier a vodu z hôr ticho odvádza do Dunaja. V zrkadle riek sa odrážajú okolité 

vrchy. Naše mesto ako veniec lemujú pohoria Malá Fatra, Strážovské vrchy a Kysucká 

vrchovina. Chránia mesto a vytvárajú mu krásne scenériu s lesmi, lúkami, poľami a skalami. 

Staré mesto tvorí historické centrum Žiliny. K nemu postupne pribúdali nové časti - sídliská 

Hliny, Vlčince, Solinky a Hájik. Okrem mestských častí patrí do takzvanej veľkej Žiliny aj 

niekoľko historických obcí. Tým sa staré mesto Žilina zväčšilo a zvýšil sa počet obyvateľov 

mesta. Obce Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, 

Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota sa postupne pripojili k mestu. Stali sa 

tým jeho okrajovými štvrťami. 

1. Vypíš názvy riek, ktoré sa spomínajú v texte: 

___________________________________________________________________________ 

2. Ktoré učivo z prírodovedy ti pripomínajú informácie, ktoré si si v texte prečítal/a 

o riekach?__________________________________________________________________ 

3. Čo všetko by si videl/a, keby si sa pozrel na Žilinu a jej okolie z lietadla alebo pozrel/a  

na plán mesta a okolia:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Ako by si vysvetlil slová: „Váh nám prináša pozdrav z Tatier.....“. Čo sa z nich 

dozvedáme?________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Ako by si vysvetlil slová: „V zrkadle riek sa odrážajú okolité vrchy...“ (Je na rieke nejaké 

zrkadlo?): 

___________________________________________________________________________ 

6. Čo myslíš, podľa toho, čo si si prečítal/a. Vzniklo mesto Žilina naraz alebo postupne? 

___________________________________________________________________________ 

7. Keby si nakreslil/a mesto ako kruh. V ktorej časti kruhu by bola staršia časť, a v ktorej 

novšia časť mesta?___________________________________________________________ 

 



8. Pozri si plán mesta Žilina a okolia. Podčiarkni v pláne mesta tie časti Žiliny, ktoré sa 

spomínajú v texte, ktorý sme čítali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečítaj si ešte raz tento text a potom napíš slová, ktoré vyjadrujú, ako sa menilo mesto: 

Staré mesto tvorí historické centrum Žiliny. K nemu postupne pribúdali nové časti - sídliská 

Hliny, Vlčince, Solinky a Hájik. Okrem mestských častí patrí do takzvanej veľkej Žiliny aj 

niekoľko historických obcí. Tým sa staré mesto Žilina zväčšila a zvýšil sa jej počet 

obyvateľov. Obce Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, 

Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota sa postupne pripojili k mestu. 

Stali sa tým jeho okrajovými štvrťami. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


