Školský rok

1967 – 1968

V tomto školskom roku, roku 50. výročia VOSR a 50. výročia vzniku ČSR –
spoločného štátu Čechov a Slovákov – kládol sa dôraz na ideologickú a mravnú
výchovu pre dosiahnutie lepších výsledkov vo vyučovaní. Skvalitnila sa príprava na
vyučovanie štúdiom odbornej a metodickej literatúry. Učitelia vytvárali zbierky pre
svoj predmet. Na hodinách neformálnou cestou spätných informácii aktivizovali
žiakov, upevňovali učivo a dávali viac samostatnej práce žiakom najmä v matematike,
chémii, v jazykoch a vo fyzike. Systematicky pracovali s kolektívom tried. K žiakom
pristupovali humánne, taktne a citlivo. Dbali o to, aby v každom vyučovacom
predmete a výchovnom vplyve žiaci získali správny názor na svet, na jeho
materiálnosť, poznateľnosť.
Celkový počet žiakov v ročníkoch 1 – 9 bol 1394. Títo boli začlenení do 42
tried. Z toho v ročníkoch 1 – 5 bolo 23 tried a v ročníkoch 6 – 9 19 tried.
Jednotlivé triedy viedli títo súdruhovia a súdružky:
Trieda

Počet žiakov Triedny učiteľ

I.A

32

Anna Galvanková

I.B

31

Františka Martišková

I.C

33

Anna Balková

I.D

31

Mária Králiková st.

II.A

32

Alica Petrušková

II.

33

Mária Rudincová

II.C

32

Mária Králiková ml.

II.D

32

Mária Buchová

II.E

32

Jolana Stráňavová

III.A

34

Helena Ševecová

III.B

31

Milena Brodňanová

III.C

32

Antónia Škorvagová

III.D

32

Karla Grančičová

IV.A

31

Marta Sláfkovská

IV.B

34

Ružena Nekorancová

VI.C

26

Melánia Mušková

VI.D

33

Anna Mindeková

VI.E

30

Gerta Bartošová

V.A

30

Mária Sumecová

V.A

30

Mária Sumecová

V.B

30

Božena Letková

V.C

31

Anna Kolláriková

V.D

31

Anastázia Suchánková

V.E

31

Marta Rábiková

VI.A

39

Božena Kučmová

VI.B

39

Eta Starinská

VI.C

41

František Fonš

VI.D

39

Emília Macurová

VI.E

34

Milan Tomčík

VII.A

38

Jana Drexlerová

VII.B

37

Anna Valterová

VII.C

37

Mária Čapková

VII.D

40

Emília Macurová

VII.E

34

Vilma Kováčová

VIII.A

32

Jozefa Chrenková

VIII.B

32

Viktória Krämerová

VIII.C

26

Anastázia Buková

VIII.D

32

Anna Dybalová

VIII.E

28

Irena Ševčíková

IX.A

37

Anna Tóthová

IX.B

36

Ernest Králik

IX.C

38

Justín Ševčík

IX.D

36

Cecília Lisková

Bez triednictva na škole pôsobili: s. Čuntala Benedikt, s. Macášek Ľudovít, s.
Galvánek Viliam, s. Ševec Štefan, s. Kubalová Mária.
PO viedla s. Rúfusová Oľga.
V DM pracovali:
s. Danajová Oľga, vedúca vychovávateľka, pracovala so IV. oddelením, kvalifikovaná
s. Pasienková Ch., pracovala s I. oddelením, nadobúda si kvalifikáciu
s. Vlčáková, pracovala s II. oddelením, absolventka SVŠ,
s. Bestvinová Anna, pracovala s III. oddelením, nemá kvalifikáciu

s. Hurtíková, pracovala s V. oddelením, absolventka SVŠ
ŠJ viedla s. Starinská Mária.
O údržbu budovy sa staral s. Ševčík Jozef
Z našich radov odišiel v októbri 1967 náhle a navždy s. Pasienka Jozef, školník.
Rozlúčili sa s ním učitelia, žiaci a personál, ktorý viedol. S. Pasienku zastupovala s.
Bugáňová H.. Až v druhom polroku nastúpil na toto miesto s. Schiler Rudolf, ktorého
dňa 7.2.1968 na prevádzkovej porade veľmi pekne vedenie školy privítalo. Na tomto
úseku pracovali okrem spomínaných s. Bugáňová H., s. Bacová, s. Chovaňáková.
Tento veľký počet pracovníkov usmerňovali a viedli:
s. Letko Justín, riaditeľ školy
s. Šingliarová Elena, zást. riaditeľa
s. Ševčík Cyril, zást. riaditeľa
s. Macura František, zást. riaditeľa
Administratívne práce prevádzala s. Liščáková Emília.
O zdravotný stav žiakov sa starala školská zdravotná sestra s. Beláčková
a MUDr. Palúch. Aj sním sa rozlúčili žiaci i učitelia. Po jeho smrti túto prácu zastáva
MUDr. Tumová. Previedli lekárske prehliadky všetkých žiakov, viedli evidenciu
o žiakoch vyžadujúcich osobitnú starostlivosť a iné práce. Zdravotný stav žiakov bol
celkovo dobrý.
Prospech:
V prospechu žiakov sa dosiahli tieto výsledky: v ročníkoch 1. – 5. Z celkového
počtu žiakov 719 prospelo 698, t,j. 97,1 %. Neprospelo 21 žiakov, t.j. 2,9 %.
V ročníkoch 6. – 9. Z celkového počtu 675 žiakov prospelo 622 žiakov, t.j. 92.3 %.
Vyznamenaných bolo 160 žiakov, t.j. 23,7 %, neprospelo 52 žiakov, t.j. 7,6 %.
V ročníkoch 1 – prospelo z 1394 žiakov 1320, čo je 94,7 %. Neprospelo 73 žiakov, t,j.
5,2 %. Opakovať bude 34 žiakov, 32 bude robiť opravnú skúšku a 7 žiakov
neprospievajúcich vychádza zo školy so zlým prospechom.
Príčiny neprospievania žiakov sú:
26 žiakov ťažko chápe
21 žiakov nemá záujem
20 žiakov je lenivých
6 žiakov je debilných
V triedach I.A, I.C, I.D, II.B, II.C, II.D, III.D, IV.C, V.D, VIII.B, VIII.D, IX.A, IX.C
a IX.D všetci žiaci prospeli, t.j. celkom v 14tich triedach neprepadol ani jeden žiak.

Výkaz o prospechu:
Z toho žiaci, ktorí
Ročník

Počet
žiakov celkom

%

Prospeli
s vyznamenaním

%

Neprospeli
Počet
%

I.

127

126

99,2

1

0,8

II

158

155

98,1

3

1,9

III

12

123

96,9

4

3,1

IV.

154

150

97,4

4

2,6

V.

153

144

94,1

55

35,9

9

5,9

I.-V.

719

698

97,1

55

35,9

21

2,9

VI.

192

171

89,6

46

23,9

20

10,4

VII.

186

160

86,1

43

23,1

26

13,9

VIII.

150

145

96,7

39

26

5

3,3

IX.

147

146

99,3

32

27,1

1

0,7

VI.- IX.

675

622

92,3

160

23,7

52

I. - IX

1394

1320

94,7

215

25,9

73

Neklasifikovaní
Počet
%

1

0,5

7,6

1

0,1

5,2

1

0,1

V tomto roku bolo poloodborné vyučovanie v V. ročníkoch zadelené takto:
Meno vyučujúceho

Kvalifikácia V ktorom ročníku

Ktorý predmet

Mária Sumecová

1. - 5.

V.A, V.B

Ruský jazyk

Anastázia Suchánková

1. - 5.

V.C, V.D

Ruský jazyk

Marta Rábiková

1. - 5.

V.D, V.E

Telesná výchova

Božena Letková

1. - 5.

V.B, V.C

Písanie

Božena Letková

1. - 5.

V.ABCDE

Hudobná výchova

Anna Kolláriková

1. - 5.

V.ABCDE

Prac. vyučovanie

Vyučujúce hodnotia poloodborné vyučovanie kladne. Tým, že sa v triede vymieňa
viac učiteľov, žiaci si zvykajú na prácu a požiadavky viacerých vyučujúcich, v čom
vidia dobrú prípravu pre 6. ročník. Pri tomto vyučovaní sa učiteľ môže hlbšie zaoberať
s predmetom a získané poznatky z jednej triedy uplatniť v ďalších.
V deviatych triedach sa pokračovalo v diferenciácii. Boli vytvorené dve triedy študijné
so 72 žiakmi a dve praktické so 75 žiakmi. Diferencovala sa matematika a jazyk
slovenský. Príprava učiteľov pre praktickú skupinu bola obťažnejšia v metóde, pre

študijnú v náročnosti, vyhľadávanie príkladov, cvičení. Veľký počet kladie
mimoriadne ťažkú prácu v praktických triedach:
Počty žiakov:
9.AB – 38 žiakov, 9.CD – 34 žiakov To boli študijné triedy. 9.AB – 35 žiakov, 9.CD –
40 žiakov. To boli praktické triedy. Matematiku vyučoval s. Galvánek Viliam.
Slovenský jazyk s. Kováčová Vilma a s. Tóthová Anna.
Chovanie:
Žiaci sa chovali celkove ukáznene a kultúrne. Na verejných vystúpeniach sa
účinkujúci vyslovili veľmi priaznivo o našich žiakoch (Bábková scéna zo Žiliny,
SĽUK). Najlepšie chovanie 8.B a 8.D trieda, kde nebola znížená známka z chovania.
Najhoršie chovanie mala 7.C trieda, kde traja žiaci majú známku III. stupňa a 4 žiaci
známku II. stupňa. Na ročníkoch 1. – 5. zo 719 žiakov mali zníženú známku
z chovania piati žiaci. Na ročníkoch 6. – 9. zo 675 žiakov mali zníženú známku
z chovania 30 žiaci. Z toho 7 známok III. stupňa a 23 známok II. stupňa.
Dochádzka:
V ročníkoch 1. – 9. bola celkom dobrá – 96,6 %. Najlepšiu dochádzku docielili v 7.C
triede (97,4 %), v 6.B – 97,2 %, 9.C – 96,6 %. Najhoršiu dochádzku mali v 6.C triede
– 92,6 %, 8.A – 94,6 %, 9.B – 95,3 %. Príčiny zlej dochádzky boli rôzne: choroby
žiakov a zlá dochádzka niektorých detí cigánskeho pôvodu.
Pedagogických rád bolo 6. Na nich sa sledovali výchovno – vyučovacie výsledky. Na
prevádzkových poradách ROH sa riešili organizačné problémy pracoviska,
vyplývajúce z režimu školy. Ideovo politické problémy, otázky politického štúdia
riešila ZO KSS.
Odborné otázky v jednotlivých ročníkoch a predmetoch riešili učitelia v MZ a PK,
ktoré sa schádzali raz za 2 mesiace. Na týchto schôdzach sa prenášali dobré formy
a metódy práce skúsenejších učiteľov. Najviac síl a času si vyžiadalo zabezpečovanie
výchovno vyučovacieho procesu tak veľkého kolosu umiestneného núdzove tak, že na
jednu miestnosť prislúcha 96 žiakov. Preplnené triedy nemajú svoje učebne. Vyučuje
sa na plné dve smeny. Nemá sa kde prevádzať záujmová činnosť. Jedna trieda sa učila
aj vo výklenku na chodbe. Väčšie kabinety sú prerobené na učebne.
V priebehu roku sa delimitoval a zápisnične odovzdával a preberal inventárny
majetok zo spoločných kabinetov ZDŠ a SVŠ pre SVŠ a ZDŠ. Správcovia kabinetov
sa dohodli na rozdelení učebných pomôcok, previedli fyzickú inventúru, veci si
odniesli do svojich kabinetov, spísali zápisnice a zaviedli sa nové inventárne knihy.
Mimotriedna a mimoškolská práca:
Mimotriedna práca bola podľa možností rovnomerne rozdelená medzi všetkých
učiteľov. Vedúca žiackej knižnice, s. Drexlerová Jana, priraďovala knihy jednotlivým

triedam a tieto si knihy po prečítaní vymieňali. Vyučujúci jazyka slovenského
poriadali besedy o týchto knihách: Príbeh ozajstného človeka, Rysavá jalovica a iné.
Žiaci odoberali a čítali žiacke časopisy a denníky. Zúčastnili sa troch bábkových
predstavení a jedného divadelného predstavenia Ľubka. Toto nacvičili žiaci našej
školy pod vedením s. M. Králikovej ml. a s. E. Králika. V dostatočnom počte sa žiaci
zúčastnili aj hodnotného programu SĽUKu. V rámci vyučovania žiaci navštívili
výstavy STTM a výtvarných prác v ZK ZVL. Vyučujúci jazyka slovenského a ruského
nacvičili básne, scénky, hud. program, úryvky z prózy, tance, zborové recitácie
z príležitosti 50. výročia VOSR, ktoré uviedli pod názvom Večer poézie v ZK ZVL
kysuckej verejnosti. Hudobné čísla nacvičili učitelia ĽŠU.
Žiaci 8.D triedy pripravovali počas celého školského roku nástenné noviny
Snaha. Príspevky boli ich vlastné. Noviny vydali 18-krát. Viedla ich s. A. Dybalová.
Za odmenu boli na dvojdňovom exkurzívnom zájazde. Navštívili MS, Národný
cintorín v Martine, kúpele a ZDŠ v Turč. Tepliciach, múzeum SNP v Banskej Bystrici,
Zvolen, Kremnicu, elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch, BU v Handlovej, Bojnice.
ZRPŠ im prispelo čiastkou 500 Kčs. Žiaci besedovali so s. Vratkom Šrobárom,
riaditeľom hvezdárne v Žiline a s členom ZNB o bezpečnosti pri doprave.
Žiaci navštevovali rôzne krúžky: bábkový, gymnastický, ľahkoatletický,
rybársky, gitarový, spevácky, turistický. Niektoré krúžky pekne pracovali, ako
spevácky pod vedením s. O. Rúfusovej. Tento krúžok vystúpil aj niekoľkokrát verejne.
Z telovýchovných akcií boli rôzne súťaže – Beh Smeny, trojboj, orientačné preteky,
lyžiarske preteky. S. Galvánek viedol turistický a volejbalový krúžok. Žiaci pracovali
na dokončujúcich prácach nášho športového areálu, ktoré bolo 13.X.1967 slávnostne
odovzdané. Pri tejto príležitosti boli rôzne ľahkoatletické súťaže, ktorých sa zúčastnili
aj iné školy. Žiaci 6. ročníka absolvovali plavecký výcvik v krytej plavárni v Žiline
pod vedením s. uč. TV. Väčšina žiakov so svojimi tried. učiteľmi v mesiaci máj a júni
previedla 1 alebo 2 – denný výlet do okolia KNM ako aj po celom Slovensku. Žiaci 9.
ročníka boli na exkurzii V ZVL v KNM, v Drevine, v Rozvoji.
Naši žiaci sa pekne umiestnili v okresných kolách Puškinovho pamätníka, kde
obsadili prvé miesta v každej kategórii. Aj v okresnom kole sa žiačka 8.C tr. Gita
Kubicová umiestnila na prvom mieste. Postúpila do krajského kola. Potom žiačka 6.A
triedy Dana Šeclová umiestnila sa na I. mieste na okresnom kole Hviezdoslavovho
Kubína.
Otázkou pomoci cig. pôvodu zaoberala sa s. G. Bartošová so svojou komisiou,.
Vedúca logopedickej poradne je skúsená učiteľka – Zaslúžilá učiteľka – s. F.
Martišková.
PO:
Na športovom areáli odpracovali 3000 hodín. Nazbierali 1000 fliaš a 2000 kg papiera.
Vyhlásili súťaž o najkrajšiu triedu a najlepší kolektív odmenili putovnou vlajkou. Stala

sa ním 8.D trieda. Zorganizovali besedu o knihe, zúčastnili sa akcie ALVEG.
Nazbierali 774 Kčs. Pozdravili spevácky súbor Družba zo ZSSR. Pioniersky sľub
previedli v máji (220 pionierov). Plnia denné úlohy zo signálu P-20. Nedostatkom
v ich práci bol nedostatočný počet dobrých odd. vedúcich ako aj priestorov.
Školská družina:
V ŠD bolo zapísaných 113 detí, ktoré pracovali v piatich oddeleniach. S.
vychovávateľky vzdelávaciu činnosť zameriavali na upevňovanie vedomostí žiakov.
Sledovali prospech svojich zverencov v žiackych knižkách, boli v styku s vyučujúcimi
a rodičmi. Pri denných vychádzkach zameriavali sa najmä na pozorovanie rôznych
prírodných javov ako aj na pozorovanie hospodárskeho a spoločenského vývoja nášho
mesta. Využívali aj rôzne formy – prostriedky výchovy: film, televíziu, rozhlas,
diafilmy, magnetofón a pod. V pracovnej výchove dosiahli pekné výsledky z papiera,
plastelíny, modelárskej hliny a iného materiálu. S. vychovávateľky orientovali deti aj
na skrášľovanie ŠD, všímali si aj okolie budovy, odstraňovali závady. Viedli žiakov
k návykom osobnej hygieny.
ZRPŠ:
V tomto školskom roku ZRPŠ začalo svoju činnosť s veľkým oneskorením. S.
predseda Böhm nebol usmernený MsNV, ako ma pokračovať pri odčlenení SVŠ, preto
1. plenárne združenie bolo uskutočnené až po vyriešení tejto záležitosti. Nový výbor
pre ZDŠ začal pracovať až v 2. polovici školského roku. Pravidelne sa schádzal každý
mesiac. Boli prejednávané problémy spojené s opravou školy pri stanici a rôzne
školské akcie. Málo pôsobilo na rodičov po výchovnej stránke. Väčšiu činnosť vyvíjali
triedne ZRPŠ. Vo všetkých triedach s. vyučujúce mali podľa plánu 4 schôdze, na
ktorých boli výchovné prednášky. Účasť rodičov na triednych ZRPŠ bola vždy dobrá,
lebo tu sa rodič bezprostredne dozvedel o chovaní a prospechu svojho dieťaťa. Žiaci
III.E triedy mali družbu s náraďovňou ZVL, vymieňali si listy, blahoželali k Sviatku
práce. V IV.E triede bola beseda o ZSSR. Vo viacerých triedach rodičia ochotne sa
zúčastnili školského výletu.
Pre rodičov boli prevedené napr. tieto prednášky:
Pomoc rodičov pri učení dieťaťa
Spolupráca rodičov s tr. učiteľom
Postoj rodičov k známkam žiakov
Výchova detí k práci v rodine
Ako využívať voľné soboty s deťmi
Význam dobrého príkladu rodičov
Problémy žiakov pri prechode z V. do VI. ročníka
Školský zákon a zákon o rodine a iné.

Dojímavá bola rozlúčka s odchádzajúcimi učiteľkami do dôchodku. Slávnosť
bola v ŠJ o 1000 hodine po vydaní vysvedčenia. So s. Králikovou M. st. a s.
Martiškovou F., zaslúžilou učiteľkou rozlúčil sa za všetkých učiteľov s. riaditeľ
Letko, vzorný učiteľ. Poďakoval im za statočnú prácu a poprial zdravie na odpočinku.
Odovzdal im darčeky.Za MsNV odbor školstva sa s nimi rozlúčila s. Mokáňová Zl.,
vedúca odboru. Odovzdala im vecné dary. Na tejto milej slávnosti lúčili sme sa aj so s.
Králikovou V,. vedúcou knižnice a s. I. Utešilovou, ved. kuch. V ŠJ. Aj im odovzdali
vecné dary.
Počas celého školského roku ideovo – politické vzdelávanie bolo zabezpečené
formou samostatného štúdia v 3 seminárnych skupinách. Študovali:
v 1. období - Október a moja cesta k Marxizmu – Szanto
v 2. období - Komunisti a katolíci – Hranička
v 3. období - Súčasné problémy v spoločnosti
V ročníkoch 1. – 5. sú všetci učitelia kvalifikovaní. Na roč. 6. – 9. nemajú
kvalifikáciu 6 učitelia. Z nich 3 si nadobúdajú kvalifikáciu pre ročníky 6. – 9.
diaľkovým štúdiom.
Na konci školského roku boli rozdané učebnice pre ročníky 2. – 9. O školské
učebnice sa starala s. Čapková. Školský rok 1967 – 68 bol ukončený dňa 29. júna 1968
milou slávnosťou.

