
Školský  rok    1972 – 1973 
 Závery XIV. zjazdu KSČ určili školám, teda učiteľom zvyšovať komunistickú 

výchovu mládeže. V tomto školskom roku sa položil dôraz n ideovopolitickú výchovu 

v zmysle smerníc MŠ vydaných k začiatku šk. roku. Úlohy smerníc boli rozmnožené 

a všetci učitelia mali možnosť s nimi pracovať. Bola to pre nich práca náročná. 

Požadovala politickú i odbornú prípravu na hľadanie vhodného materiálu, pomôcok aj 

voľbu metódy, ako túto obsahovo náročnú látku v ideovo – výchovnej oblasti žiakom 

podľa vekuprimeranosti podať.  

 V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa škola v školskom roku 1972 – 73 

zamerala na kvalitatívne prehĺbenie týchto hlavných úloh: 1. Na prehlbovanie 

účinnosti komunistickej výchovy, najmä ideovopolitickej výchovy. 2. Na zlepšenie 

výchovno – vzdelávacieho procesu a zvýšenie efektívnosti vyučovania. 3. Na 

zlepšenie výchovy k voľbe povolania a zosúladenie profesionálnej orientácie 

s potrebami spoločnosti. 4. Na prehlbovanie politickej práce s učiteľmi a zvyšovanie 

starostlivosti o ich sústavný ideovopolitický a odborný rast. 5. Na zvyšovanie 

účinnosti riadenia a kontroly. 

Materiálne podmienky školy: 

Počet žiakov: 1358. Priemer na triedu 28. Žiaci boli zadelení do 48 tried, z toho 29 

tried ročníkov 1 – 5  18 tried ročníkov 6 – 9. Vyučovanie bolo organizované na 2 

smeny. Škola má veľké materiálne problémy. Má značný nedostatok priestorov. Je 

umiestnená v 2 budovách: V kmeňovej budove, kde je 15 učební, 2 špeciálne učebne 

a 2 provizórne učebne a v budove pri nádraží, kde je 5 učební. V budove je umiestnené 

aj Gymnázium. Škola bola obsadená takto: 

s. Justín Letko, riaditeľ školy 

s. Cyril Ševčík, zástupca riaditeľa 

s. Elena Šingliarová, zástupkyňa riaditeľa 

s. Mária Sumecová, zástupkyňa riaditeľa 

 

Triedy boli obsadené takto: 

 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ 

I.A 31 Galvanková Anna 

I.B 30 Balková Anna 

I.C 24 Letková Božena 

I.D 29 Stráňavová Jolana 

I.E 26 Bartošová Gerta 

I.F 30 Ďuranová Anna 



 

II.A 26 Petrušková Alica 

II.B 26 Grančičová Karla 

II.C 26 Suchánková Anastázia 

II.D 25 Buchová Mária 

II.E 25 Králiková Mária 

II.F 25 Sílešová Mária 

III.A 27 Šimová Elena 

III.B 26 Rudincová Mária 

III.C 25 Škorvagová Antónia 

III.D 26 Hubáčková Anna 

III.E 27 Valčuhová Anežka 

III.F 28 Kubatková Marta 

IV.A 33 Ševecová Elena 

IV.B 32 Nekorancová Ružena 

IV.C 32 Mindeková Anna 

IV.D 32 Mušková Melánia 

IV.E 32 Rábiková Marta 

V.A 26 Černianská Anna 

V.B 28 Sláfkovská Marta 

V.C 27 Potočárová Oľga 

V.D 27 Brodňanová Milena 

V.E 27 Fábiková Ľudmila 

VI.A 30 Lisková Cecília 

VI.B 30 Čuláková Gertrúda 

VI.C 35 Rúfusová Oľga 

VI.D 36 Moravcová Margita 

VI.E 20 Mestická Magdaléna 

VII.A 29 Polláková Daniela 

VII.B 30 Buková Anastázia 

VII.C 29 Tóthová Anna 

VII.D 30 Trpišová Anna 

VII.E 30 Jablonský Jaroslav 

VIII.A 30 Ševčíková Irena 



 

VIII.B 29 Vahančíková Žofia 

VIII.C 31 Čapková Mária 

VIII.D 29 Čuntala Benedikt 

IX.A 30 Kučmová Božena 

IX.B 24 Králik Ernest 

IX.C 28 Dybalová Anna 

IX.D 28 Galvánek Viliam 

IX.E 24 Ševčík Justín 
 

Bez triednictva boli: Etela Starinská, Eleonóra Škereňová, Milan Tomčík, František 

Fonš, Anna Bílešová a Elena Lišková. 

 Všetci učitelia boli vedením školy usmerňovaní tak, aby pri zabezpečení 

všestrannej a harmonickej komunistickej výchovy mládeže, venovali prvoradú 

pozornosť svetonázorovej a mravnej výchove, výchove k socialistickému vlastenectvu 

a proletárskemu internacionalizmu. Žiaci získali solídne, veku primerané vedomosti 

z učiva Ov, D, Z a prírodovedných predmetov. Oboznámili sa so životom našich ľudí 

v minulosti a v prítomnosti. Žiaci poznávajú krásy našej vlasti a zoznamujú sa na 

exkurziách s prácou našich občanov a tak prakticky sa v nich pestujú city vlastenecké. 

Toto ovplyvňuje aj ich správanie. Slušnejšie sa správajú na slávnostiach. Majú úctu 

k štátnym symbolom, vlajke, hymne, predstaviteľom nášho štátu, ostatným štátom, 

predovšetkým k nášmu osloboditeľovi ZSSR. Zaujímajú sa o život v týchto štátoch. 

Robia si albumy, obrázky a pod. Žiaci pochopili význam 55. výročia VOSR, 50. 

výročia vzniku ZSSR, 25. výročie Februárového víťazstva a ĽM vo vyučovaní, pri 

nácviku programov k oslavám, reláciám, účasťou na oslavách, vypočúvaním relácii, 

účasťou na besedách. Na našej škole si dopisuje so sovietskymi pioniermi 98 žiakov. 

So sovietskou školou v Suvorove si dopisujú učitelia a vymenili si 4 listy a 3 darčeky. 

V tomto školskom roku škola dôsledne realizovala princíp spojenia školy so životom, 

žiakom približovala význam pracovísk – závodov na exkurziách, v pracovnom 

vyučovaní sa pričinili žiaci o skrášlenie okolia školy výsadbou živého plota okolo 

školského areálu, výsadbou ruží pred školskou budovou a ošetrovaním ovocného sadu. 

V akcii Sami – sebe sa podieľajú na zbere fliaš a liečivých rastlín. 

Vlastenecká a internacionálna výchova sa prelína celým výchovno vyučovacím 

procesom. Na jej upevnenie vyučujúci využili významné dni a výročia: 28. výročie 

SNP, 60. výročie narodenia kpt. Nálepku, Deň čs. armády, 55. výročie VOSR, 50. 

výročie vzniku ZSSR,  25. výročie FU, MDŽ, 103 výročie narodenia V. I. Lenina, 1. 

a 9. máj, MDD.  



V oblasti vedeckého svetového názoru vyučujúci predviedli 17 prednášok na triednych 

ZRPŠ. Previedli 105 pohovorov s rodičmi. So žiakmi previedli 93 nedeľných 

dopoludní. Žiakom premietli 69 filmov so svetonázorovou problematikou. Navštívilo 

výstavu 500 rokov M. Koperníka – 120 žiakov. 

Všetci žiaci .7, 8. a 9. ročníka sa zúčastnili besedy s členmi ĽM a účastníkmi zájazdu 

po ZSSR, s priamou účastníčkou 1. zjazdu SZM s. skupinovou vedúcou Janou 

Drexlerovou a poslancom NZ – s. Urbanom. 

V tomto školskom roku učitelia Tv nacvičili a vystúpili so žiakmi na TS s týmito 

skladbami:  Malí stavbári    - 60 žiakov  roč. 1 -2 

  Za ovečkami    - 48 žiakov  roč. 5 

  st. žiaci: Chlapci a lopty  - 40 žiakov  roč. 6 – 9 

  st. žiačky: Pružnosť a mladosť - 38 žiakov  roč. 6 – 9  

Práce výtvarnej výchovy boli odoslané na viaceré súťaže. V nich žiaci našej školy 

dosiahli veľmi pekné výsledky. V okresnej súťaži „Za ruskou rozprávkou“ 4 ceny. 

V súťaži „Deti, mier, umenie“ – získala Alena Psotná celoštátnu cenu, okrem toho 4 

ceny v rámci okresu. K 55. výročiu VOSR sme získali 2 ceny a v súťaži „Namaľuj 

ibišový kvet“ – Igor Drexler celoslovenskú cenu. V súťaži amatérov – výtvarníkov 

okresu získala v odbore maľby s. Eta Starinská – 1. miesto.  

ZRPŠ poskytlo pomoc pri výzdobe predsiene školskej budovy. Je to výjav SNP 

a družby ZVL s našou školou. Fotografie ukazujú zábery otvorenia školskej budovy 

a niekoľko obrazov – pracovníkov ZVL.  

Chovanie žiakov: 

Je celkove dobré. Sú živí, hluční, no spoločensky sa vedia správať. No nie všetci majú 

kladné vlastnosti a také, aby sme boli s nimi spokojní. Najčastejšie porušujú školský 

poriadok nedobrým správaním sa mimo školy. Dopúšťajú sa rozporu s ním 

a dopúšťajú sa takých činov, ktoré rieši VB. Najčastejšie to bývajú drobné krádeže, 

neospravedlnené hodiny. Celkove bolo na škole 9 žiakom znížená známka z chovania 

tretieho stupňa a 32 žiakom druhého stupňa. Správanie sa žiakov pod pedagogickým 

dozorom je vo verejnosti i v triednom kolektíve dobré.  

Dochádzka: Bola v celku dobrá. Z počtu 1360 žiakov vymeškalo 1145 hodín, čo činí 

1,8 hodiny na žiaka. V dochádzke nám pomohla aj starostlivosť školskej komisie 

MsNV, ktorá v niektorých prípadoch finančne postihla rodičov žiakov, ktorí majú zlú 

dochádzku. Vo vážnejších prípadoch použila i zastavenie rodinných prídavkov. 

V dvoch prípadoch u cigánskych detí na roč. 1. – 5. ani táto sankcia školskej komisie 

neprinútila chodiť deti do školy. V jednom prípade žiaka cigánskeho pôvodu na roč. 6. 

– 9. sa dochádzka zlepšila a žiak začal chodiť do školy, čo sa odzrkadlilo aj na jeho 

prospechu – prospieva.  

Prospech:  

 Rozumová výchova na ročníkoch 1. – 5. je veľmi dobrá. Svedčia o tom čísla: 7 

neprospieva a 69 je vyznamenaných. Na roč. 6. – 9. sa percento neprospievajúcich 



oproti prvému polroku zlepšilo. Neprospieva 36 žiakov, čo je 6,5 %. Celkove na škole 

neprospieva 3,1 %. Vyznamenaných je 131, z toho 31 žiakov so samými výbornými. 

Najviac neprospievajúcich podľa predmetov sa javí v matematike. Podľa ročníkov sú 

6. a 7. ročníky. Z týchto nám vychádza 6 žiakov, ktorí končia školskú dochádzku a sú 

to veľmi slabí žiaci. Počas školského roku 1972/73 bolo prevedených 10 PR, ktoré 

mali dobrú úroveň a v značnej miere pomohli zabezpečiť hlavné úlohy MŠ SSR 

vytýčené na školský rok 1972-73. 

PO – Iskra: 

Výchovný systém a hra – „V krajine, kde zajtra znamená včera“ dávali široký priestor 

pre rozvoj všestrannej činnosti, ktorá má na našej PO SZM hlboké tradície. PO vyvíja 

činnosť ideovovýchovnú, športovú, turistickú, prírodovednú, technickú a umeleckú. 

Škola má 1360 žiakov, z toho je v PO SZM organizovaných 1225 žiakov, čo činí 90 

%.  

roč. 1. – 2.  308 iskier 

roč. 3. – 5.  428 ml. pionierov 

roč. 6. – 9.  494 st. pionierov 

PS vedie s. Drexlerová a s. Kolarčíková . Pionierske oddiely vedú zväzáci ZVL – 16, 

študenti SVŠ – 10, učitelia – 5. 

Pionieri, ako celé oddiely, sa zapojili do celoslovenskej súťaže „V krajine, kde zajtra 

znamená včera“. Z príležitosti súťaže sa previedlo 42 relácii do školského rozhlasu, 7 

pionierov sa zúčastnilo za odmenu výstavy 50 rokov ZSSR v Prahe. 

Dňa 6. mája 1973 sa uskutočnil slávnostný pioniersky sľub a do radov PO prijatých 13 

pionierov. 1. júna 1973 zložilo 168 prváčikov sľub iskier. Pionierska činnosť by bola 

účinnejšia, keby škola mala na prevádzanie záujmovej činnosti vhodné priestory.  

Politický, odborný a pedagogický rast učiteľov: 

Na schôdzach MZ sa vyučujúce 1. – 5. ročníka sa zameriavali predovšetkým na 

ideovopolitickú a svetonázorovú výchovu žiakov i na správne odborné vedenie 

vyučovania. Porovnávali sa dosiahnuté výsledky a pripravovali samostatné kontrolné 

práce pre žiakov. Organizovali kurzy, besedy, nedeľné dopoludnia, brigády. Na 

schôdzach sa oboznamovali so zaujímavými článkami z pedagogickej časopisov, ako 

sú : Komenský, Učiteľské noviny, ktoré potom individuálne študovali.   

Na roč. 6. – 9. pracovali tieto komisie : MF, JS, ZD, JR, CHP, Pv, HvVv, TvBv 

a predmetová komisia triednych učiteľov.  

V umeleckom prednese v slovenskom jazyku HK sa na školskom kole zúčastnilo 56 

žiakov, do obvodového kola postúpili 5 žiaci, do okresného kola 3 žiaci. Vo fyzikálnej 

olympiáde bolo zapojených 7, v okresnom kole 6 žiakov, jeden úspešný riešiteľ 

v okresnom kole, jeden v krajskom kole.  

Olympiádu v jazyku ruskom pripravovala s. uč. Moravcová. Jej žiačka Eva 

Tomčiaková sa umiestnila na 1. mieste v rámci okresu a postúpila do krajského kola.  

Žiaci na okresnej súťaži Bv z 25 súťažiacich družstiev získali pekné II. miesto 



Na škole pracoval spevácky zbor, ktorý vystúpil celkom 23 krát. Ďalej sa žiaci zapájali 

do školských, okresných i mimo okresných súťaží v kresbe.  

Výsledky výchovy k voľbe povolania a rozmiestnenie dorastu: 

V školskom roku 1972/73 končilo školskú dochádzku 154 žiakov, z toho 65 dievčat. 

Po prijímacích skúškach na výberových školách a po spracovaní výsledkov 

prijímacieho pokračovania žiakov do učebného pomeru stav je takýto: Na výberové 

školy bolo celkom prijatých 80 žiakov (43 dievčat). Z toho Gymnázium v Kysuckom 

Novom Meste 48 žiakov (23 dievčat), na ostatné stredné školy 31 žiakov (13 dievčat), 

na dvojročnú odbornú školu 1 dievča. Do učebného pomeru bolo prijatých 45 žiakov 

(8 dievčat). 13 žiakov ostalo zatiaľ nezaradených, jeden chlapec sa zaradí do 

pracovného pomeru, 3 žiaci budú pokračovať v 9. ročníku (2 dievčatá)a 3 žiaci zo 6. 

ročníka ostávajú doma (3 dievčatá).  

Všetci učitelia našej školy sa zapojili do hnutia „Každý po socialisticky“ . V tejto akcii 

previedli : 38 prednášok v rámci ZRPŠ k voľbe povolania, 45 besied so starými členmi 

strany, politickými pracovníkmi, účastníkmi zájazdov po ZSSR, 28 besied 

o literárnych dielach, 16 kvízov, 17 exkurzií na pamätné miesta, navštívili 10 výstav, 

23 speváckych vystúpení, 38 divadelných predstavení, 92 relácii do školského 

a miestneho rozhlasu, 5 učiteľov pracovalo v zbore pre občianske záležitosti, 7 

učiteľov v záujmových krúžkoch.  


