Školský rok

1965 – 1966

Významným vodítkom v práci aj v tomto roku bolo uznesenie ÚV KSČ
o rozvoji školstva z októbra 1964. Aj XIII. Zjazd KSČ v podstate na tomto dokumente
málo menil. Učitelia si prípravu na vyučovanie zlepšovali hľadaním rôznych
prameňov a dokumentov, aby ich vyučovanie bolo zaujímavejšie, aby žiaci boli
v celom vyučovacom procese pozornejší. Kládli sa žiakom na riešenie rôzne problémy
a viedli sa k samostatnosti a k aktivite. Učili sa narábať s učebnicou. Vyučovanie sa
spestrovalo výchovno – vyučovacími vychádzkami, exkurziami, besedami a výletmi.
V tomto školskom roku viac ako v minulosti na uvedených podujatiach učitelia
ukázali život pracujúcich našej vlasti, oboznamovali ich s výsledkami práce,
s výstavbou nových miest a dedín využívaním prírodných zdrojov človekom.
Slávnosť zahájenia školského roku bola 1.9.1965 o 900 hodine. Nové formy
práce a to čiastočná vonkajšia diferenciácia sa začala uskutočňovať dňom 1.9.1965
v deviatych ročníkoch v predmetoch: slovenský jazyk, matematika. Slovenský jazyk
vyučovali s. Kováčová Vilma, s. Kučmová Božena. Matematiku vyučovali s.
Šingliarová Elena a s. Galvánek Viliam. Za účelom pripravenosti navštívili školu s.
Zadžora J. (OŠI), s. Ondrejka Peter (OŠI), s. Sýkora Tomáš (OŠI) dňa 14. a 15.9.1965.
Vedenie školy usmerňovali všetkých učiteľov pri plnení úloh na poradách,
komisiách, združeniach, pri hospitáciách, v osobných pohovoroch a pod.
Politický smer práce určovala ZO KSS na škole. Úlohy odborárske sa riešili
v úzkom spojení s ZO KSS, vedenia školy na prevádzkových poradách. Učitelia
samostatne študovali odbornú a politickú literatúru a dennú tlač. V RSŠ pokračoval
krúžok učiteľov 1. – 5. v štúdiu politickej ekonómie už 2. rok. Učitelia 6. – 9. a SVŠ
smer prírodovedný, preberali tézy k XIII. zjazdu KSČ. Učitelia týchto ročníkov
humanitného smeru preberali otázky kultúrnej revolúcie. Traja učitelia študovali
individuálne vo večernej škole. Viacerí učitelia prednášali ako lektori soc. akadémie
v rámci jednotného kultúrneho plánu ZK ZVL Kysucké Nové Mesto
Na ročníkoch 1. – 5. všetci vyučujúci majú predpísanú kvalifikáciu. V
ročníkoch 6. – 9. vyučuje 15 učiteľov s plnou kvalifikáciou, 8 učiteľov s kvalifikáciou
pre 1. – 5. ročníky, dvaja bez učiteľskej kvalifikácie – ako absolventi SVŠ. Diaľkovo
študuje 5 učiteľov.
Hospitácie:
s. Letko Justín, riaditeľ školy – 51 hosp.
s. Lisko Ladislav, zástupca riad. školy – 55 hosp.
s. Ševčík Cyril, zástupca riad. školy – 53 hosp.
s. Bukový Jozef, zástupca riad. školy – 59 hosp.
Diferenciácia:

120 žiakov v štyroch deviatych triedach sa vyučovalo v diferencovaných skupinách.
V študijnej skupine sa dali využiť všetky metódy. Najviac sa využívala metóda
deduktívna – podávanie hotových faktov, abstraktný výklad. Používali sa formy
samostatnej práce, nepriameho zamestnania, stručného výkladu a zadávalo sa hodne
cvičení. V praktickej skupine sa viac využívala metóda induktívna – individuálny
prístup a viac kontrolných cvičení a ukážok. Používali sa metódy priameho
zamestnania, ústneho precvičovania a utvrdzovania na hodinách. Vo vnútri skupín sa
často používala vnútorná diferenciácia. Pracovalo sa metódou predlženého
a dvojakého výkladu. Využívala sa príručná knižnica, magnetofón, gramorádio, film
i pomôcky zhotovené svojpomocou. Využívali sa poznatky žiakov z televíznych,
rozhlasových a filmových záznamov. Zo študijnej skupiny, okrem dvoch žiakov,
úspešne vykonali prijímacie skúšky na výberové školy všetci žiaci. Zo skupiny
praktickej sa prihlásilo žiakov menej a nepomerne viac skúšku nezložilo.
V priebehu roka sa ukázalo, že škola má iba vyhovujúce podmienky pre
diferencované vyučovanie, najmä z hľadiska materiálneho vybavenia. Kádrové
obsadenie diferencovaných tried bolo na úrovni.
V 6. – 8. ročníkoch boli zavedené tieto nepovinné predmety:
Zborový spev navštevuje 38 žiakov
Športové hry navštevuje 58 žiakov
Nemecký jazyk navštevuje 71 žiakov
Francúzsky jazyk navštevuje 24 žiakov
Praktiká z prírodopisu navštevuje 31 žiakov
Triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach boli:
Trieda

Počet žiakov Triedny učiteľ

I.A

31

Anna Galvanková

I.B

31

Mária Balková

I.C

31

Františka Martišková

I.D

31

Mária Králiková st.

II.A

33

Alica Petrušková

II.B

30

Mária Rudincová

II.C

24

Marta Rábiková

II.D

31

Mária Buchová

II.E

32

Jolana Stráňavová

III.A

36

Karla Grančičová

III.B

37

Milena Brodňanová

III.C

38

Elena Ševecová

III.D

37

Mária Králiková ml.

IV.A

34

Gerta Bartošová

IV.B

34

Antónia Škorvagová

IV.C

34

Elena Ševecová

IV.D

30

Melánia Mušková

V.A

36

Božena Letková

V.B

35

Marta Sláfkovská

V.C

36

Anastázia Suchánková

V.D

35

Anna Kolláriková

V.E

35

Mária Sumecová

VI.A

42

Jozefa Chrenková

VI.B

41

Viktória Šamajová

VI.C

39

Anastázia Buková

VI.D

42

Emília Macurová

VI.E

35

Anna Valterová

VII.A

38

Anna Tóthová

VII.B

38

Ernest Králik

VII.C

40

Mária Čapková

VII.D

39

Jana Drexlerová

VIII.A

34

Etela Starinská

VIII.B

33

Anna Valterová

VIII.C

23

Ľudovít Macášek

VIII.D

34

Irena Ševčíková

VIII.E

33

Zlatica Frličková

IX.A

30

Elena Šingliarová

IX.B

30

Justín Ševčík

IX.C

30

Vilma Kováčová

IX.D

30

Viliam Galvánek

I.A SVŠ

34

Elena Šudíková

I.B SVŠ

29

Terézia Lehocká

I.C SVŠ

29

Radoslav Haluška

II.A SVŠ

24

Jozef Tarábek

II.B SVŠ

24

Ondrej Suchánek

II.C SVŠ

24

Tibor Čmilanský

III.A SVŠ

25

Mária Jaššová

III.B SVŠ

29

Ľudovít Ďurana

III.C SVŠ

24

Drahomíra Moldrzyková

V školskom roku 1965 – 1966 z 1330 žiakov prospelo 1250, t.j. 93,9 %,
s vyznamenaním 210 žiakov (27,28 %), neprospelo 80 žiakov (6 %), z toho bude 34
žiakov robiť opravnú skúšku, 46 bude ročník opakovať. Najviac žiakov neprospieva
v jazyku ruskom 5 (6,2 %), ďalej v jazyku slovenskom 54 (4,1 %), v matematike 44 =
3,3 %. Príčiny neprospievania sú: nedostatočný záujem o vyučovanie žiakov, malá
starostlivosť rodičov o pracovné výsledky žiaka a iné. Vyučujúci nenašli dostatok
foriem získať takýchto žiakov pre sústavnú školskú prácu a pre plnenie svojich
povinností.
ZRPŠ:
V rámci pedagogickej propagandy odznelo niekoľko veľmi cenných prednášok na
tried. ZRPŠ a aj na plenárnych schôdzach ZRPŠ. Na ročníkoch 1 – 5 boli napr. tieto
prednášky: Ateistická výchova, O treste ako výchovnom prostriedku, O výchove
a rodine, Vychovávate svoje deti správne ?. Počet schôdzok tried. ZRPŠ bolo
v ročníkoch 1 – 5 v každej triede po 4, t.j. 20. V ročníkoch 6 – 9 počet prednášok bol
36 a triednych ZRPŠ 57. Témy na roč. 6 – 9 boli napr. Problémy trestnosti mládeže
(Dr. Krafský), Dospievanie, hygiena a pohlavné dospievanie – MUDr. Neuwirth. Tieto
prednášky počuli okrem rodičov aj žiaci 9. ročníkov ZDŠ. Činnosť je riadená 10členným voleným výborom a zástupcom školy. Výbor sa schádza jedenkrát mesačne.
V priebehu roka boli 2 plenárne ZRPŠ za účasti 100 – 120 rodičov. Pracovali tieto
komisie : technická, športová, kultúrna a pre voľbu povolania. Predsedami boli zvolení
členovia výboru. ZRPŠ sa zameralo na rozprúdenie opravy školskej budovy pri
nádraží, aby tak boli čiastočne odstránené priestorové ťažkosti. Zo začiatku bolo
badať, že oprava sa rozprúdi, ale doposiaľ sa ani nezačalo a termín dokončenia nie je
ani známy. Ďalej sa snažilo dať do prevádzky ihrisko pri škole, na ktorom sa pracuje
od roku 1962. Rozhodujúca bola pomoc od MsNV, ktorý v tomto roku uvoľnil v akcii
Z sumu 35.000 Kčs a práce na úprave ihriska sa rozprúdili. Výboru ZRPŠ sa podarilo
zabezpečiť stroje na úpravu terénu a uhradiť finančné náklady vodičom týchto strojov.
Postup prác obetavo aj na úkor svojho voľného času riadili s. Ševčík Cyril a s. Lisko
L. , zástupcovia riaditeľa školy. Triedne ZRPŠ najlepšie zabezpečovali styk školy
s rodičmi.

Chovanie žiakov
V 1. až 3. ročníku ZDŠ je chovanie bez závad. V 4. a 5. ročníku má 13 žiakov zníženú
známku z chovania pre neospravedlnenú školskú dochádzku, krádeže a porušovanie
školského poriadku. V ročníkoch 6. – 9. bolo správanie uspokojivé. 16 žiakov má
zníženú známku z chovania. Celkom teda na roč. 1 – 9 má 29 žiakov zníženú známku
za priestupky v prevažnej väčšine mimo školy.
Na škole pracovali predmetové komisie z jazyka slovenského, ruského, telesnej
výchovy, dejepisu – zemepisu – obč. výchovy, matematiky – fyziky – deskriptívnej
geometrie, prác na pozemku, cudzích jazykov, biológie – chémie.
Rozmiestnenie dorastu:
Školopovinnosť skončí 138 žiakov.
Na štúdia boli zaradení ...................
Do učilíšť ........................................
Nezaradení ......................................
Doma ostanú ...................................
V ďalšom štúdiu na ZDŠ ................

67 žiakov
62 žiakov
5 žiakov
3 žiaci
1 žiak

Krúžková činnosť:
Divadelný krúžok viedli manželia Králikovci. Gymnastický viedla s. Ďungelová, uč.
ZDŠ Radoľa a s. Viliam Galvánek. Fotokrúžok a rádioamatérsky krúžok mal na
starosti s. uč. Ševčík Justín, spevácky s. Frátrik z ĽŠU v Kysuckom Novom Meste,
turistický s. Jakubec z ČSD.
Pionierska organizácia:
Pionierska skupina má 26 oddielov, uličné a blokové kolektívy. Všetky oddiely sa
zapojili do okresnej súťaže „Šatka plná činov“, v ktorej sa umiestnili medzi najlepšími
PS okresu. Splnili všetkých 13 úloh súťaže. Družstvo pionierov sa zúčastnilo III.
okresnej prírodovednej súťaže v poznávaní rastlín v ZDŠ Turzovka, ďalej okresnej
súťaže Správne a bezpečne na cestách. Športová činnosť bola bohatá. Na
celookresnom behu Smeny sa stal víťazom kategórie chlapcov do 14 rokov náš
reprezentant. V ľahkoatletickom štvorboji v okresnom kole naše družstvo obsadilo 3.
miesto. 100 pionierov bolo na okresnom zraze turistov 20. mája v Ochodnici.
Zbery:
Papier ...............
Textil ................
Fľaše ................
Kovy ................

6 566 kg
2 775 kg
1 992 ks
1 118 kg

Železo ..............
4 873 kg
Liečivé rastliny ...
31 kg
Pionieri pracovali podľa výchovných stupňov – Čo má vedieť a poznať pionier
Školská družina:
Na začiatku školského roku bol stav žiakov v ŠD 120
28 žiakov
26 žiakov
23 žiakov
22 žiakov
21 žiakov

I.A oddelenie
II.A oddelenie
III.A oddelenie
IV.A oddelenie
V.A oddelenie

s. Osadská V. – kvalifikovaná
s. Bestvinová A. – nekvalifikovaná
s. Danajová O. – kvalifikovaná – vedúca vych.
s. Svrčková – nekvalifikovaná – maturantka SVŠ
s. Pasienková Ch. - nekvalifikovaná – matur. SVŠ

Okrem plánovanej výchovnej činnosti aj v tomto roku predviedli plavecký kurz
v Žiline. Inventár ŠD je bohatý. Okrem rôznych výchovných hier a športového náradia
vlastí ŠD premietací prístroj, filmovací, gramorádia a iné audiovizuálne prístroje.
Bez triednictva na ZDŠ učili:
Lisková Cecília – 24 hodín, Dybalová Anna 24 hodín, Kolláriková Nadežda,
skupinová vedúca PO, 2 hodiny, Mikulášová Magda – materská dovolenka.
Na SVŠ bez triednictva učili:
s. Falťan Matej, s. Formánková Anna
Školská dochádzka v školskom roku 1965-66:
Ročník Počet žiakov
Najviac Najmenej

Počet vyučovacích hodín
Vôbec

Nezameškané

%

Ospraved.

%

Neosprav.

%

1.-5.

743

722

713.183

685.018

96,3

26.624

3,5

1.215

0,2

6.-9

600

592

712.589

675.650

94,9

35.232

4,9

1.559

0,2

1.-9.

1343

1314

1.425.772

1.360.668

95,6

61.856

4.1

2.774

0,2

SVŠ

243

235

308.004

290.364

94,3

17.322

5,6

318

0,1

Prospech žiakov cigánskeho pôvodu:
Na ročníkoch 1. – 9. je počet takýchto žiakov : 20
Z toho prospelo: 16, čo činí 73,3 %
Neprospeli: 4, čo činí 26,7 %
Chovanie: Štyria žiaci cigánskeho pôvodu majú zníženú známku z chovania a to v 4.
ročníku 2 a v 5. ročníku 2

Dochádzka žiakov cigánskeho pôvodu:
I.
II.
I.
II.

polrok v 1 – 5
polrok v 1 – 5
polrok v 6 – 9
polrok v 6 – 9

1387 zameškaných hodín
878 zameškaných hodín
425 zameškaných hodín
155 zameškaných hodín

Je zrejmé, že v druhom polroku sa dochádzka týchto žiakov zlepšila. Príčinou boli: 1.
Úprimné pohovory učiteľov s rodičmi na besede na MsNV v jeseni 1965 a v škole na
jar 1966. 2. Rodičia sa presvedčili na kultúrnom programe svojich detí, že niečo
dokážu, keď navštevujú školu. 3. Prísnejší postup s. učiteľov a MsNV vo veci
dochádzky. Žiaci, ktorí dobre dochádzali do školy dostali za II. polrok knižné odmeny.
Knihou boli odmenení títo žiaci cigánskeho pôvodu:
Antónia Fujaková 6.D
Tibor Baliar 1.A
František Fujak 2.A
Jozef Baliar 1.C
Zdena Fujaková 5.C
O problémy detí cigánskeho pôvodu sa stará osobitná komisia, ktorej predsedníčka je
s. Bartošová Gerta.

