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Ahojte milí spolužiaci ! 

     Celú základnú školu máme už za sebou. Určite si však spomenieme na prvý deň v školských 
laviciach, na prvú pani učiteľku, pána učiteľa. Počas celých deviatich rokov sme rozvíjali svoje 
schopnosti, zručnosti a vedomosti. Začínalo to prvými čiarkami, prvým hláskovaním slov, ba 
prvým prasiatkom v zošite. 

     Každý školský rok nám dal čosi nové, čosi výnimočné. Teraz  si spomíname na spoločné 
výlety, bláznovstvá, výhry ale aj prehry. Tento rok  sa jedna časť nášho života navždy uzavrie. No 
naučili sme sa veľa vecí, zmúdreli sme duchom ale aj srdcom. Snívali sme ako malé deti, s našimi 
naivnými predstavami o živote, až kým sme sa nedostali až sem. No dnes sme tu spolu a to je 
dôkaz, že sme všetky prekážky úspešne dokázali prekonať. Veď úspech to nie je cieľ, to je cesta, 
to je smer. 

     Milí ôsmaci, po letných prázdninách nás nahradíte Vy . Je pred Vami veľmi náročný rok , plný 
rozhodnutí , ale aj plný radosti . Preto Vám chceme popriať veľa šťastia v rozhodovaní na akú 
strednú školu pôjdete a hlavne si užite posledný strávený rok spolu .  

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

 

 

 
 
 



Prečo som rád, že bývam v Stráňavách 

     Mám to tu rád, lebo tu mám rodinu. A mám tu aj dobrých kamarátov. Sú tu  dobrí ľudia. Rád 
chodím  s kamarátmi na ihrisko s umelou trávou. Obec leží v peknom  prostredí lúk, pasienkov 
a lesov. Máme  termálne kúpalisko, základnú aj materskú školu, obchodný dom, kvetinárstvo. Tiež 
pekné námestie  s fontánou a parkom, detské ihrisko ale aj futbalový štadión. Obcou  preteká potok 
Hýrov a Stráňavský potok. Nad obcou sa vypínajú   vrch Polom, Minčol a Hoblík. Všetci sa staráme 
o čistotu našej obce. 

                                                       Dávid Tabaček, 3.trieda 

 

                                        

 

Plavecký výcvik 

Na plaveckom výcviku sme sa naučili tri plavecké štýly a to kraul, prsia a znak. Boli sme rozdelení na 
dve skupiny. V prvej skupine boli žiaci, ktorí nevedeli plávať a v druhej skupine boli žiaci, ktoré 
plávať už vedeli. Mali sme celkom rozdielne úlohy.  Neplavci sa zoznamovali s vodou rôznymi 
technikami no a plavci machrovali a špliechali nám vodu do tvárí. Bolo to zábavné. Škoda, že práve 
počas nášho kurzu prebiehala rekonštrukcia výmeny okien a nemohli sme  kurz dokončiť 
v stanovenom termíne. Ale aj tak bolo fajn. Veď sme dostali aj „mokré vysvedčenie“.  Možno na 
budúci rok pôjdeme opäť. 

                                                          Martina Buchtová, 3.trieda 

  



Tvorba  hrebeňoviek v  2.triede 

Čo už vedia druháci o svojej obci? To, čo vyriešite v hrebeňovkách .  Čierny Peter trocha inak. Rieš 
hrebeňovky čo najrýchlejšie! 

Zojka, na ktorom predmete sa učíme poznávať svoju obec? Je to... (tajnička) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          
          
          
          
          
 

1.Rastú na hlave,2.Sú na konáriku,3.Žije v nebi,4. ihličnatý strom,5. Menej,6.vzor, 7.riečny 
cicavec,8.ženské meno E..,9.číslovka,10.ženské meno A.. 

 

Pýta sa Zojka Matúška: Vieš povedať ako sa volá obec v ktorej bývaš? (tajnička) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
        
        
        
        
        
        
1.ihličnatý strom, 2.menej,3.riečne kôrovce,4.súhlas, 5.časť tváre psa, 6.dopravný 
prostriedok,7.riečny cicavec,8.trvrdý ypsilon 

 

Aj Matúško sa zapojil do hry a pýta sa Paľka: Vieš ako sa volá krajina v ktorej si sa narodil? (tajnička) 

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

1.vysoká drevina,2.listnatý strom, 3.strom,ktorý má plody v škrupine,4.riečny 
cicavec,5.bobule,6.zmrzlina na paličke,7.ihličnatý strom, 8.samec od mačky,9.rodič 

 



 

Paľko sa pýta Majka:  Vieš ako sa volá vrch pod ktorým leží naša obec? (tajnička) 

1. 2. 3. 4. 5. 
     
     
     
     
 

1.najlepší priateľ človeka,2.rodič, 3.veľa stromov,4.mastná tekutina, 5.rodič, riečny cicavec 

 

Majko dlho premýšľa, dáva otázku  Deniske: Povedz názvy potokov, ktoré pretekajú  našou obcou! 
(tajnička) 

1. 2. 3. 4. 5. X 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
                
                
                
                
                
1.bezstavovce, 2dlhý ypsilon,3.riečne kôrovce,4.rodič,5.riečny cicavec 

1.vysoká drevina, 2.menej,3.pečivo,4.súhlas, 5.časť hlavy psa,6.možno,7.opak malého8.ihličnatý 
strom, 9.nočný cicavec,10.dlhý ypsilon 

 

 

 

Deniska vymyslela pre Matúška H. toto: Vieš do ktorej veľkej rieky sa v Mojšovej Lúčke  a na 
Zlatnom  vlievajú naše potoky? No predsa do.........(tajnička) 

1. 2. 3. 4. 
    
    
    
    
    
1.vedia lietať,2.súhlas,3.zbierame ich v lese,4.pravý u... 

 

Matúško sa nedá a zadáva otázku pre Martinka. Vieš, ako sa volá najvyšší vrch nášho chotára ? 
(tajnička) 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      
      
      
      
      
1.rodič,2.šijeme ňou, 3.nič v matematike,4.cvičíme s tým, 5.rodič,6. Listnatý strom 

Teraz Martin skúša Sabínkku. Vieš povedať názvy všetkých susediacich obcí nášho chotára? Sú to 
Strečno, Priekopa, Turie, Trnové, Mojšova Lúčka a  ....? (tajnička) 

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

1.dopravný prostriedok,2.šijeme ňou, 3.chodíš do nej,4.nosia ťa, 5.rodič,6.vedia lietať, 7.éter 

Sabínka  tromfuje a pýta sa Kristínky. A vieš, aké je naše najbližšie mesto?(tajnička) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      
      
      
      
      
      
1.Zelený obojživelník,2. ženské meno v máji,3. Naberáme ňou,4.šijeme ňou, 5.zmrzlina na 
paličke,6.dopravný prostriedok 

 

Kristínka sa zamyslí a dáva otázku Samkovi. Vieš, ako sa volá pohorie okolo našej obce?(tajnička) 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8. 9. 
          
          
          
          
          
          
          
1.kôstkovice, bobule a ...,2.tropický plod, 3.má drobné oriešky, 4.súhlas, 5.voňavé jarné 
kvietky,6.letné kvietky, 7.kríky čo majú modré plody, 8.bobule červenej fraby,9.možno 

Samko premýšľa nad otázkou pre Elišku. Povedz, kto riadi činnosť v obci!(tajnička) 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
        
        
        
        
        
        
1.potreba na písanie, 2.číslovka, 3.rozpúšťa sa vo vode,4.kopeme do nej, 5.deň v týždni,6.dopravný 
prostriedok,7.jazdí sa po nej,8.šije sa ňou 

 

Eliška  vymyslela otázku pre Nika. Niko, a ty vieš ako sa volá  funkcia, ktorú vykonáva Ing. Jozef 
Papán?(tajnička) 

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

 

1.Vysoká drevina, 2.nie je svetlo,3.dopravný prostriedok, 4. 365 dní, 5.dedina, 6.slabiky 
tvoria...7.ukazovacie zámeno,8.možno 

 

 

A pani učiteľka konštatuje. Chytrí sú tí moji ...(tajnička) 

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

        
1.24hodín, 2. Časť hornej končatiny, 3. Orgán sluchu, 4.Sú v nej všetky zmysly , 5.súhlas, 6.kyslý 
cistrus, 7.šije sa tým 

 

 
 



 

.......  a to sme my, štvrtáci.  
 
Andrejka                                                                   
Ja som malý šikovníček, 
splním si vždy každý sníček. 
Veľkým mojím snom 
je stať sa lekárom. 
                                                                   
                                                                                           
                                                                      Tánička 
                Ja som veľká školáčka 
     a volám  sa Tánička.  
     Do školičky ráno bežím, 
                                                                       na pani učiteľku sa teším.   
                                                                       Vždy nás niečo naučí, 
                                                                       neťahá nás za uši. 
 
Sarah                                                   
Ja som Sarah,  
deväť rôčkov mám, 
svoju sestričku Sofinku 
veľmi rada  mám. 
Do školy sa teším, 
Každé ráno tam bežím. 
                                                                   

                                                                      Samko  
                                                                      Modré oči mám,  
                                                                      rád sa na počítači hrám.  
                                                                      Nie som veľký ani malý, 
                                                                      bicyklovanie ma baví.  
 
Karinka                                                 
Ja som malý nezbedník, 
nenapodobní ma nik.  
Parádim sa veľmi rada,  
krásne veci rada hľadám.      
                                                               
                                                                       Barborka  
                                                                       Ja sa volám Barborka, 
                                                                       veselá som potvorka. 
                                                                       Ani chvíľu neposedím, 
                                                                       všetko vedieť sa vždy snažím. 



 
 
Julka  
Každé ráno bežím, 
do školy sa teším. 
Pod nástenkou sedím, 
obrázky si kreslím. 
                                                       
                  
                                                                        Kristínka 
                                                                        Matikárka nie som dobrá, 
                                                                        čo je pre mňa veľká škoda. 
                                                                        Čitateľka, to už hej, 
                                                                        ešte radšej píšem esej. 
                                                                        Infoška je dobrá vec, 
                                                                        myšou kliknem nakoniec. 
 
Maťo 
 
Ja som chlapec Martin,                                        
k Jánošíkom desať rokov patrím.             
Dobrý, mocný, šikovný, 
taký som a nie iný.  
Svojich blízkych rád ja mám,  
vždy ich silno vystískam .  
                                                                        
                                                                        Natálka 
                                                                         Do školičky ráno bežím, 
                                                                         už sa na ňu veľmi teším. 
                                                                         Na hodinu prídem včas,  
                                                                         učím sa ja zas a zas.                          
 

  

 Ninka M.  

Tmavé vlasy, hnedé oči, 
na kolene sinka, 
veselo sa usmieva 
dievča menom Ninka. 
Slovenčina,matika  
aj anglina ju baví, 
telesná však najlepšie 
udrží ju v zdraví. 



 
                                  
                            Ninka L. 
  Tmavé vlasy, oči hnedé,     
  večný úsmev na perách. 
  Ninka stále stráži dvere,  
  za učiteľkou pozerá.   
  
  Šimon S.  
 V škole je vždy upravený,      
 v športovaní vyniká.   
 Vo futbale góly dáva, 
 baví ho aj matika.  
 
 
  Timko 
  Veľký úsmev na perách 
  náš Timko v triede stále má. 
  Keď však príde skúšanie, 
  hneď mu úsmev zamrzne.  

 

Katka  
Tiché som ja dievča veru, 
pozorne vždy počúvam. 
V škole keď prestávka príde, 
s chalanmi sa rada hrám. 
 

Šimon Š.  
Poslušne vždy v škole sedím, 
matiku sa ja rád učím.  
Slovenčina? Veru áno. 
Ide mi to akosi samo. 
 
    Lukáš 
   Ja som Lukáš, Lukášik, 
   mám ja v očiach lampášik. 
  Keď ho v očiach zapálim, 
  veľmi rád sa rozšantím. 

Šimon K.  
Mám ja jeden veľký sen, 
futbalistom sa stať chcem. 
Preto tvrdo každý deň 
usilovne trénujem. 



 
 
Vianočné mačiatko   
 
        V jednej dedinke býval malý chlapec Kubko. Blížili sa Vianoce. Kubko každé vianočné 
sviatky strávil s rodičmi. S oteckom chodil vždy do lesa zrezať vianočný stromček, ktorý 
spoločne vyzdobili. Ale pomáhal aj mamičke pri obaľovaní vianočného kapra. 
Najradšej však mal, keď sa mohol s ockom pozerať na Perinbabu.  Ale tieto Vianoce boli 
úplne iné. Ocko mal haváriu. Musel zostať v nemocnici. Mama a Kubko ho chodili každý deň 
navštevovať. Boli veľmi smutní a plakali za ním. 
     Kubko raz sedel pri okne a díval sa ako z oblohy padajú snehové vločky. Zrazu v televízii 
začala rozprávka Perinbaba. Ale Kubko sa bez svojho ocka na ňu nechcel pozerať. V tom sa 
ozval zvonček pri dverách. Mamička šla spolu s Kubkom otvoriť a vo dverách stál ocko. To 
bolo radosti. Spoločne sme sa vyobjímali. 
       Na druhý deň sme všetci šli autom na miesto, kde som ešte nikdy nebol. Nepoznal som 
ho. Ocko prikázal mne i mamičke, aby sme vystúpili. V tom sme zbadali malé utešené fľakaté 
mačiatko.  Veľmi som sa tomu potešil. Zobrali sme ho domov. Nakŕmili sme ho a dali mu 
meno Murko.  
Malý Murko mi doteraz pripomína deň, kedy sa ocko vrátil domov.   
 

                                                                   Barborka Tabačková,    4.ročník 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 



Malý huncút 

      V jednej dedinke, v malej chalúpke žilo veľa detí. Boli to malí huncúti.  Každý deň niečo 
vyparatili, rozbili. Mamička  sa už na nich nahnevala: „Čo to robíte? Neničte veci, ktoré 
máme doma!“  
Mama bola veľmi prísna. Hlavne na najmenšieho synčeka, na ktorého sa vždy starší súrodenci 
vyhovorili.  A tak si mamička myslela, že vždy všetko, čo sa stalo, vyviedol ten najmenší 
z bratov.  
     Jedného dňa pre krivdu najmenší brat ušiel z domu do lesa. Tam zaspal pri veľkom strome. 
Ráno, keď sa zobudil, uvidel, ako sa na neho pozerá malé dievčatko. Spýtalo sa ho: „Ako sa 
voláš? A čo tu robíš?“   
Chvíľu  sa rozprávali a potom ho zaviedla ku nim domov. Rodičia malého dievčatka sa 
o chlapca postarali.   
     Medzitým sa bratia matke priznali, že všetko, čo sa doma stalo, nespravil najmenší brat, 
ale oni. Báli sa totižto o neho. Mamička sa vybrala synčeka hľadať. Našla ho u dobrých ľudí 
a zobrala ho domov.  
     Odvtedy sa poučili i starší bratia a z malých huncútov sa stali poslušné deti. 
 
                                                                         Sarah Mikulášová,  4.ročník                      
 
 
 
 
Levoča 
          
     Levoča je malebné mestečko.  Má veľa pekných pamiatok  a krásne lístkovým zlatom 
zdobené kostolíky. Navštívili sme jeden z nich, Kostol sv. Jakuba. Tento kostol má dvanásť 
stĺpov, ktoré podopierajú klenbu a  viacero oltárov. 
     Jeden z nich je určený sv. Kataríne. Je veľmi pekný. Bolo tam ako v kráľovstve, ibaže tam 
chýbal kráľ.  
     V čase našej návštevy práve reštaurovali oltár známeho majstra Pavla . Vyzeralo to, ako by 
ho opravovali anjeli. Vzadu bola krstiteľnica v tvare kalicha. Krstili sa tam ľudia mesta 
Levoča.  
 
                                                                                     Júlia Daňová, 4.ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Koník JACK  
 
     V jednej krajine žilo dievča Ema.  Ema mala veľmi rada kone. Ale otecko je zakázal, aby 
sa ku koňom približovala. Bál sa o ňu. Ale ona ho nepočúvala. Jej koník sa volal JACK. 
Nebol obyčajný, ale čarovný. Vedel sa s Emou rozprávať ako keby ľudskou rečou. 
     Raz ráno sa s ním Emka potajomky vybrala na dobrodružnú cestu do sveta. JACK bol rád, 
že spolu konečne niekam idú. Cestou stretli zvieratká: sojku Zojku, veveričku Evičku, 
medveďa Maťa, svišťa Pištu. Hrali sa spolu v lese, zažili spolu veľa dobrodružstiev, zážitkov. 
Emka  im vyrozprávala, ako sa ocko o ňu bojí a nechce ju ku koníkom pustiť. Zvieratká ju 
pozorne vypočuli a veverička Evička jej povedala, aby šla domov, lebo o chvíľu bude tma. 
A nech je trpezlivá. Až  sa ocko o ňu ešte viac nebojí. Ema veveričku poslúchla, rozlúčila sa 
so zvieratkami a spolu so svojím koníkom JACKOM išli domov. 
     Doma Ema ockovi rozpovedala celý svoj príbeh s koníkom aj zvieratkami. Ocko bol rád, 
že sa jej nič nestalo a nakoniec povedal, že sa s koníkom JACKOM môže stretávať. 
    Emka aj koník JACK boli veľmi šťastní. Často potom spolu cválali za zvieratkami do lesa. 
 
 
                                                                              Natália Danišková, 4.ročník 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G U M I Č K A C D H A L U 
P T H J G X Y Z N F K E O 
R A M A W C A IE A I č T K 
A B O Z K N Z J F M I O K 
V U M Y E D N G A B R C D 
I ľ U K O P Y T O ý T J T 
T A O W E F O H K CH K I P 
K L K M N O P S Q R E V O 
O J T L U Z L Y S D L C N 
O á D ľ ň O B I L I E U P 
K ľ O ô K č A í N ľ R Y E 
O A R š I J F E K S B Z L 
C B E H D G M L O A T P O 
S I P E J E D N O K ň O K 
 

jazyk, školský rok, kopyto, pravítko, dejepis, pero, tabuľa, okena, obilie, slnko, Rama, kôň, 
leto, hniezdo, pondelok, gumička, električka, oko 

Autori: Dominika Ondáková, Natália Harmečková, Kristína Špirková -  6.trieda 

 

V T I P Y                                     

 

1. Ide tučná pani po ceste a spieva si: „Keby som tak bola jahodou.“ A na lavičke sedí chlap, 
počúva a hovorí: „To by teda bolo džemu.“ 

2. Cigánka s deckom kráča po tržnici, keď malý zrazu povie: „Mamo, kúp mi cibuľu!“ 
Cigánka mu dá facku a skríkne: „Samé dobroty by si žralo.“ 

3. Prídu dvaja policajti vypočuť pani, zaklopú na dvere a hovoria: „Otvorte, chceme sa 
porozprávať!“ A pani hovorí: „Veď ste dvaja, tak sa porozprávajte.“ 

4. Príde Maďar do Coop jednoty, ale nevie po slovensky, tak povie: „Eť kilo zelená bobuľa, 
na čom Duro Jánošík rozbila papuľa.“ 

5. Maťo príde za sestrou a hovorí: „Nemohla by si mi dať svoju fotku?“ A sestra sa ho pýta: 
„A na čo ju potrebuješ?“  Maťo hovorí : „V škole potrebujeme fotku nejakej prírodnej 

katastrofy.“ 

                                                                            Martin Mráz, Alex Hlavienka – 5.trieda 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monika Danišková,6.trieda 
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Matúš Ondák, Timo Klocáň, 6.trieda 
 

Stráňavský  futbal 
 

Stráňavy je obec veľká , 
futbal sa tu hrá veľmi zveľka . 

Muži, dorast , žiaci, 
to sú naši hráči . 

 

 
 

 
Znak a názov máme pekný. 
Sme Baník zeleno-čierny. 
Futbal je fakt dobrá hra, 

hrať ho to je zábava . 
 

 
Na tréningoch trénujeme , 
na zápasoch vyhrávame . 
Žiaci to tu zachraňujú , 
muži sa len opaľujú . 

 

 
 

 

              

 

 
 



Divadlo 7. triedy 
My, žiaci 7.ročníka, sme sa rozhodli na súťaži Hviezdoslavov Kubín vystupovať v kategórii 
Detské divadelné kolektívy. Nacvičili sme hru Malí dobrodruhovia. Išlo tam o to, že sa deti 
pohádajú, ktoré povolanie je najdôležitejšie. Priletí k nim Edko Letko a lietaním po rôznych 
planétach im ukáže, že každé povolanie je rovnako dôležité. 

K tomuto predstaveniu sme si vytvorili aj vlastné kulisy a kostýmy. Z 1.miesta v školskom 
kole sme postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v Makovického dome v Žiline dňa 
5.3.2015. Obsadili sme úžasné 2.miesto a získali sme diplom a krásnu slovensko-anglickú 
knihu. 

S týmto divadielkom sme vystupovali aj na podujatí Detská divadelná Žilina 2015,  ktoré sa 
konalo dňa 18.3.2015 v Bábkovom divadle. Vo veľmi veľkej konkurencii sme získali 
účastnícky diplom. Sme však radi, že sme dokázali prekonať trému, vystúpiť pred ľuďmi, 
získať pekný zážitok a utužiť kolektív. 

                                                                                                                               Žiaci 7. ročníka 

 

  

 
 
 
 
 



Bratislava- Národná rada 

1. Kedy ste navštívili Národnú radu v Bratislave?  
Dňa 15. októbra 2014. 
 

2. Ako ste tam cestovali?  
Išli sme vlakom s pani učiteľkou Slezákovou a s pani zástupkyňou Šechnou.  
 

3. Za akým účelom ste Bratislavu navštívili?  
Spoznať sídlo Národnej rady a ľudí v ňom.  
 

4. Videli ste v Národnej rade nejakú známu osobnosť?  
Áno, videli sme. Bol tam politik Mikuláš Dzurinda a politička Magda Vášáryová.  
 

5. Položili ste im aj nejakú otázku?  
Nie.  
 

6. Videli ste niečo čo vás zaujalo, šokovalo?  
Boli tam obrazy z orechového dreva. Jeden mal hodnotu až 7 000 000€.  
 

7. Mali ste možnosť obzrieť si nejakú miestnosť v Národnej rade?  
Áno, mohli sme si posedieť na balkóne v parlamente. Nachádzal sa tam veľký 
sklenený luster a obrovský, drevený štátny znak.  

 

Spracovali: Gabriela Muchová (otázky),  Nikola Kubová (odpovede) 

 



Vianočná Viedeň 

     Dňa 10.12. 2014 o 05:45 sme sa stretli pri škole. Nedočkavo sme čakali na autobus. Tešili 
sme sa do Viedne. Aj keď nebol sneh, každému drkotalo zubami. A je to tu. Prišiel autobus. 
Deviataci nastupovali ako prví. Chalani si hneď posadali dozadu... Klasika. Okolo 06:00 sme 
vyrazili do Mojšovej Lúčky pre ostatných. Onedlho sme boli v Bratislave a už aj za hranicami. 
O pol deviatej sme prvýkrát vystúpili na rakúsku pôdu. Boli sme sa pozrieť na Hunderwasser 
haus - bytovku pomaľovanú rôznymi zaujímavými vzormi.  

     Ďalšia zastávka smerovala do Technického múzea, kde sme mali vstup o 10:00. Čakali sme 
v predsieni a kochali sa suvenírmi. Vstúpili sme dovnútra, kde sme zbadali obrovské schody 
a napravo šmykľavku, ktorú sme hneď otestovali rovnako ako aj ostatné predmety, ktoré boli 
viacmenej na hranie. Na 1. poschodí boli železnice a všetko s nimi spojené, napravo od nich 
boli vedenia vyrobené v Československu. Na druhom konci bol „ letecký hangár“. Zaujímavé 
bolo aj planetárium. Na druhom poschodí sa nachádzali automobily a motorky.  Bolo tam 
nespočetné množstvo hmatateľných vecí. Jednoducho Technické múzeum ako má byť. 

      Po Technickom múzeu sme  konečne išli na trhy. Vianočná atmosféra tam bola bohatá. 
Vianočná hudba, punč, trdelníky. Dostali sme rozchod a zraz o 18:00. V okolí trhov bolo veľa 
pamiatok, napr. socha rímskej bohyne Niké a replika Parthenónu. Neskôr po zraze sme 
odpochodovali k autobusu, kde sme celí vyčerpaní pozaspávali. Ani sme sa nenazdali a už 
sme zasa vystupovali pri škole. V mene našich deviatakov môžem povedať, že to bol úžasný 
výlet.     :-)   

 

             

Autori: Michaela Bahr, Adam Murárik – 9. Ročník 

 

 



Exkurzia dejepisu  do Oswiečimu 

     Dňa 8.4.2015 sme navštívili Oswiečim . Bola to veľmi zaujímavá exkurzia o tragickej 
minulosti. Videli sme tam veľa srdcervúcich fotografií a vecí . Navštívili sme dva tábory. 
V táboroch sme videli ako tam s ľuďmi zaobchádzali, boli tam vlasy , topánky, hrnce a mnoho 
iných vecí po mŕtvych . Ľudia tam boli veľmi chudí, ženy vážili okolo 30 kilogramov a muži 45 
kilogramov. 

Redakcia:  Aký dojem vo vás zanechal  Oswiečim? 

Nikola : Bolo to poučné. Dozvedeli sme sa mnoho vecí z histórie. 

Adam : Bolo to smutné, ale veľmi zaujímavé . 

Redakcia: Čo Vás najviac zaujalo ? 

Marek : Ako ľudia hrozne žili, napríklad mali nedostatok stravy a museli v tých hrozných 
podmienkach pracovať . 

Gabriela : Najviac ma  zaujali veci po ľuďoch, ktorí tam zahynuli a mohli sme ich  vidieť na 
vlastné oči, napríklad niekoľko ton vlasov, obuv, hračky, okuliare .... 

Redakcia:  Čo hovoríte na to ako tam s ľuďmi zaobchádzali ? 

Adam : Bohužiaľ, bola to realita, ktorá zarmúti . 

Nikola: Bolo to hrozné, keď som to videla a neviem si predstaviť tam vtedy byť . 

 

 

             

   Redakcia: Miladka Šechná a Veronika Barošincová, 9. ročník 



    
 
Ako šetríš životné prostredie? 
 
1. Separuješ odpad? 

a) áno, dám si na tom záležať      (2 body) 
b) len keď ma to napadne      (1 bod) 
c) nie          (0 bodov) 

 
2. Keď nepoužívaš elektrické spotrebiče, tak 

a) ich vypneš len napr. ovládačom, vypínačom   (1 bod) 
b) necháš ich pustené       (0 bodov) 
c) vytiahneš zo zásuvky      (2 body) 

 
3. Keď máš možnosť dostať v obchode igelitovú tašku, tak 

a) zoberiem si ich čo najviac      (0 bodov) 
b) zoberiem len vtedy, keď to potrebujem    (1 bod) 
c) neberiem si nikdy, nosím si vlastnú tašku (textilnú)  (2 body) 

 
4. Dopravujem sa najviac: 

a) autobusom, hromadnou dopravou     (1 bod) 
b) autom        (0 bodov) 
c) peši         (2 body) 

 
5. Obal od cukríka odhodím: 

a) hocikde na zem       (0 bodov) 
b) do koša        (2 body) 
c) do rieky        (0 bodov) 

 
6. Kam vyhodíš škodlivé látky? (farby, laky, ortuť,...) 

a) do čističky odpadových vôd     (0 bodov) 
b) odovzdám v špeciálnej zberni     (2 body) 
c) vylejem niekde do lesa      (0 bodov) 

 
7. Čo urobíš, keď sa ti vybije batéria (napr. v hodinách)? 

a) dám do koša       (0 bodov) 
b) odovzdám v špeciálnej zberni     (2 body) 
c) dám do separovaného odpadu     (0 bodov) 

 
Ohodnoť sa: 
 

14 – 12 bodov:  Ochraňuješ životné prostredie ako sa len dá. Len tak ďalej! 
11 – 8 bodov:  Dalo by sa trochu zlepšiť ale nie je to až také zlé. 
7 – 4 body:   Máš vážne nedostatky v ochrane životného prostredia! 
3 – 0 bodov:   Hovorí ti niečo životné prostredie? Kto ničí prírodu, ničí samého   
seba!!! 
                                                                                                       Daňo Pavol, 8. ročník 



    
  Anglická tajnička  (Doplň názvy zvierat na obrázku po anglicky) 

     
1.           

    
2.       

   

     
3.         

 

    
4.         

  

     
5.       

  

    
6.           

 
7.             

    

     
8.           

 

1.                          2.  

3.                       4.   

5.                   6.  
 

7.                             8.  
 

We look forward to _ _ _ _ _ _ _ _.  

Autorky: Gabika Muchová a Nikolka Kubová, 9. ročník 



Školy, na ktoré odchádzajú deviataci: 

 

 

Miladka Šechná: Bilingválna obchodná akadémia 

Veronika Barošincová: Gymnázium sv. Františka z Assisi 

Nikola Kubová: Hotelová akadémia  

Linda Koňuchová: PASA Turčianske Teplice 

Michaela Kampasová: Dopravná akadémia – Prevádzka a ekonomika dopravy 

Tomáš Buchta: SPŠ Stavebná – Staviteľstvo 

Michaela Bahr: Súkromná obchodná akadémia – Manažment cestovného ruchu 

Peter Randuška: Gymnázium Hlinská 

Radoslav Kubiš: Dopravná akadémia – Autotronik 

Marek Patorek: SOŠ Elektrotechnická – Mechanik- elektrotechnik 

Gabriela Muchová: Hotelová akadémia 

Margaréta Kruteková: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku – Veterinárny 
zdravotník a hygiena 

Adam Murárik: SOŠ Elektrotechnická – Mechanik počítačových sietí 

Boris Hlavienka: SPŠ KNM – Technické lýceum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše úspechy v školskom roku 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Okresný Beh 
 „Od pamätníka k pamätníku“ 
 

 
Eliška Takácsová – 2.trieda 
Nikolaj Vereš – 2.trieda 
Barbora Tabačková - 4.trieda 
Nina Mrázová – 4.trieda 
Matej Mintál – 3.trieda 
Šimon Samec -4.trieda 
Šimon Kampas – 4.trieda 
Kristína Špirková -6.trieda 
Bronka Prášková -6.trieda 
Lucia Samcová – 6.trieda 
Matúš Ondák – 6.trieda 
Róbert Tabaček – 6.trieda 
Júlia Šechná – 7.trieda 
Matej  Santa - 8.trieda 
Samuel Štrba – 8.trieda 
Tomáš  Tabaček – 8.trieda 
Miška Kampasová – 9.trieda 
Linda Koňuchová -9.trieda 
 

 
3.miesto 
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
2.miesto 
3.miesto 

 
Medzinárodný projekt Európa 
v škole -  okresné kolo 

 
Žiaci 2.triedy „Kto tu volá 
o pomoc?“ multimediálna práca 
o prikrmovaní spevavcov 
v zime 
 

 
1.miesto 

 
Šaliansky Maťko -okresné kolo 

 
Eliška Takácsová 2.trieda 
Natália Danišková 4.trieda 
 

 
účasť 

 
Okresné kolo pytagoriády 
 

 
Nina Lončíková – 4.trieda 
Barbora Tabačková – 4.trieda 
 

 
účasť 

 
Hviezdoslavov Kubín – okresné 
kolo 

 
Kolektív žiakov 7.triedy – 
kategória recitačné kolektívy 
 

 
2.miesto 

 Martina Buchtová  3.trieda účasť 
 Júlia Remeková  5.trieda účasť 
 Milada Šechná – 9.trieda účasť 

 
 
Okresná prehliadka „Detská 
divadelná Žilina 2015“ 
 

 
Kolektív žiakov 7.triedy 

 
účasť 

 
Matematický klokanko/ klokan 
 

 
Jakub Loncko-1.trieda 
Dominika Duchoňová 
Mária Piovarčiová 
Matej Mintál-3.trieda 

 
Úspešný riešiteľ – 91,7% 
Úspešný riešiteľ – 83,3% 
Úspešný riešiteľ -  83,3% 
Školský šampión a 
Úspešný riešiteľ – 84,4% 



 

 
Biblická olympiáda – dekanátne 
kolo 
 

 
Samuel Kohút – 8.trieda 
Adriana Tabačková- 8.trieda 
Kristína Vallová – 8.trieda 
Samuel Štrba – 8.ročník 
 

 
účasť 

 
Medzinárodný projekt 

„Záložka do knihy zbližuje 
 

 
Žiaci 1.-9.ročnika 

 
účasť 

 
Celoslovenský projekt „Škola 
dobrých skutkov“ Detský čin 
roka 
 

 
Žiaci 1.-9.ročníka 

 
účasť 

 
Celoslovenský projekt 

Deň narcisov 
 

 
Žiaci 1.-9.ročníka 

 
účasť 

 
Medzinárodný projekt Spojme 
sa rýchlo a bezpečne 
 

 
Žiaci 1.-9.ročníka 

 
účasť 

 
 
 
 
 
 

Biologická olympiáda –
kategória F -  OK 
Rastliny a zvieratá našich lesov 
 

 
Družstvo Lienky: 5.trieda 
Gabika Tabačková 
Karolína Kyselová 
Michal Martinka 
Marek Gašpierik 
Adrián Rosinec 
 
Družstvo Ježkovia : 
Filip Ripel 
Adam Rusnák 
Martin Mráz 
Diana Tlacháčová 
Aneta Skukálková 
 

 
2.miesto 
 
 
 
 
 
 
4.miesto 

Futbalový turnaj „O pohár 
predsedu Rodičovskej rady - 
pod záštitou predsedu ZASK 

Juraja Blanára 
 

 
 
Družstvo žiakov 5.-9.ročníka 
 

 

 
Beh do Strečnianskych schodov 

 
Tibor Koňuch- 7.trieda 

 
4.miesto 
 

Národné kolo výtvarnej súťaže 
k Ľudským právam pod záštitou 
MZV SR 

 
Laura Ceterová- 1.trieda 

 
Čestné uznanie 



 
 

 

Naše zážitky v školskom roku 2014/2015 

1.  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 v KD 

2.  Športové dopoludnie – Hody 2015  - 1.- 9.ročník 

3.  Výchovný koncert – Ľudové tradície z Očovej – 1.- 9.ročník 

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

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

6.  Exkurzia žiakov 1.- 4.ročníka – Levoča + oltár majstra Pavla 

7.  Beh od pamätníka k pamätníku  1.-9. Ročník 

8.  Na výstave drobnochovateľov – 5.ročník 

9. Exkurzia žiakov 5.,7.  a 9.ročníka do Technického múzea v Košiciach 

10. Didaktické hry 1.- 4.ročník 

11. Šarkaniáda 1.- 4.ročník 

12. Tekvičkovo + lampiónový sprievod – 1.-7.ročník 

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

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

15. Rozsvietenie Vianočného stromčeka  pred KD v obci + lampióny prianí 1.-9.ročník 

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

17. Projekt „Strom života“ prikrmovanie spevavcov – žiaci 2.ročníka 

18. Jazyková exkurzia do Viedne – žiaci 6.-9.ročníka 

19. Udržiavanie tradícií - Pečenie medovníčkov žiaci 2. a 4.ročníka 

20. Vianočný florbalový turnaj  2014 – žiaci 4.-9.ročníka 

21. Výchovný koncert „ Európske Vianoce“ 1.-9.ročník 

22. Vianočná kultúrna akadémia žiaci 1.-9.ročníka + diskotéka 

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



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

25. Filmové predstavenie v OC Mirage za vysvedčenie v 1.polroku 

26. Zimné hry na snehu na Pohorenej  a školskom dvore – 1.-9.ročník 

27. Školské a okresné kolo Šaliansky Maťko 

28. Školské a okresné kolo Pytagoriády – 3.-8.ročník 

29. Kde bolo, tam bolo: Zápis žiakov do 1.ročníka 

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

31. Lyžiarsky výcvik žiakov 7.- 9.ročníka 

32. Projektové vyučovanie na hodine geografie v 5.ročníku „Sopky“ 

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

34. Školské a okresné kolo Hviezdoslav Kubín 2015 1.-9.ročník 

35.Týždeň detskej knihy „Noc s H.CH. Andersenom“ 1.- 4.ročník 

36. Svetový deň vody – čistenie brehov potokov v obci 1.-9.ročník 

37. Beseda so starostom obce Ing. Jozefom Papánom – 2.a 3.ročník 

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

39. Výchovný koncert  „Viktor“ 1.-9.ročník 

40. Okresná prehliadka – Detská divadelná Žilina 2015- „Malí dobrodruhovia“ – 7.ročník 

41. Testovanie deviatakov 

42. Exkurzia hrad Červený Kameň – žiaci 1.-4.ročníka 

43. Exkurzia dejepisu do Osviečimu  6.-9.ročník 

44. Výstava výtvarných prác v Kultúrnom dome v rámci 70.výročia ukončenia 2.svetovej 
vojny - spomienkové oslavy -  1.-9.ročník 

45. Spomienkové oslavy na Polome -Javorina -70.výročie oslobodenia + hviezdicový výstup 

46. Deň matiek, vystúpenie žiakov v kultúrnom programe na obecných oslavách - 1.-5.ročník 

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

48. Výchovný koncert k MDD Muzikálový mix 



49.  Prevencia proti obezite – beseda 

50. Rozhlasové vysielanie „Rok  Ľudovíta Štúra – žiaci 4.ročníka 

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

52. Aktivity Klubu Stromu života – 2.ročník 

53. Beh do schodov hradu Strečno 5.-9.ročník 

54. Ochrana človek a zdravia a Jarné cvičenie v prírode  1.-9.ročník 

55. Okresné kolo biologickej olympiády – kategória F – Rastliny a zvieratá našich lesov 
5.ročník 

56. Spojme sa rýchlo a bezpečne – Cezhraničná spolupráca s Budišovom nad Budišovkou- 
kultúrny program 1.-9.ročník 

57.Futbaový turnaj o Pohár predsedu Rady rodičov pod záštitou predsedu ZASK Juraja 
Blanára 5.-9.ročník 

58. Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka 

59. Školské výlety: 

Vychylovka, Slovenský orloj Stará Bystrica – 1.- 3.ročník 

Košice Technické múzeum – 4.ročník 

Vychylovka, Slovenský orloj – 5.ročník 

Trenčín – mesto Matúša Čáka – 6.ročník 

Turčianske Teplice – 7.ročník 

Demänovská jaskyňa – 8.ročník 

Liptovský Trnovec – 9.ročník 

 60. Rozlúčka deviatakov 

61.Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 

 

 
 
 
 
 
 



FOTOGALÉRIA TRIED 2014/2015 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 


