
Školský  rok    1977 – 1978 
 V školskom roku 1977 – 78 sme pokračovali v plnení hlavných úloh MŠ, ktoré 

svojim obsahom boli zamerané na plnenie záverov XV. zjazdu KSČ. Hlavné ťaţisko 

sme kládli na ďalšie skvalitňovanie výchovno vzdelávacieho procesu, mimotriednej 

a mimoškolskej práce v zmysle poţiadaviek Novej československej výchovno 

vzdelávacej sústavy. V tomto školskom roku sa v druhom ročníku pokračovalo vo 

vyučovaní podľa novej obsahovej prestavby. Po stránke kádrovej boli vyučujúce dobre 

pripravené, vyskytli sa však nedostatky v materiálovom zabezpečení. Školský rok sa 

niesol v znamení osláv 60. výročia VOSR a 30. výročia  Veľkého februára. K daným 

výročiam sa prijali hodnotné záväzky v rámci pracovnej iniciatívy. Uvedené výročia 

veľmi pozitívne ovplyvnili prehĺbenie vlasteneckej a internacionálnej výchovy ţiakov. 

V druhom polroku vyučujúci uskutočnili 22 exkurzií a tematických vychádzok. 

V ročníkoch 1. – 4. bolo 46 vychádzok a 8 exkurzií Tieto sa organizovali podľa plánu 

a boli prínosom k skvalitneniu vedomostí ţiakov. Učitelia systematicky prevádzali 

pohovory s rodičmi tých ţiakov, ktorí navštevujú NV. Od 1.2.1978 sa odhlásilo 

z vyučovania NV 29 ţiakov. Počas sobôt a nedieľ sa uskutočnilo 78 podujatí pre 

ţiakov a 90 podujatí pre rodičov v rámci triednych ZRPŠ.  Na škole pracuje 

svetonázorová komisia a pri výbore ZRPŠ politicko výchovná komisia. Na škole ďalej 

pracujú 2 prírodovedné a jeden svetonázorový krúţok. Všetci vyučujúci venovali 

veľkú pozornosť mravnej výchove ţiakov. Učili deti, aby mali zmysel pre 

spravodlivosť, viedli ich k sústavnej pracovnej disciplíne, k príprave na vyučovanie. 

Výchovu ku kolektivizmu pomáhali upevňovať aj stretnutia a rôzne podujatia s BSP.  

 Výchova k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu sa 

prelínala celým výchovno vyučovacím procesom. Na rozvíjanie tejto zloţky sme 

vyuţili všetky významné dni a výročia. 30. výročie FV, MDŢ, výročie narodenia V. I. 

Lenina, Deň kozmonautiky, Mesiac lesov, 1. a 9. máj, návštevu generálneho tajomníka 

ÚV KSSZ L. I. Breţneva, MDD a iné. K týmto významným výročiam sa uskutočnili 

rôzne akcie ako napríklad Slávnostná akadémia k 30. výročiu  FV, návšteva filmových 

a divadelných predstavení, relácie v školskom a mestskom rozhlase, návšteva 

kysuckého múzea, besedy o prečítaných knihách, účasť na lampiónovom sprievode, 

účasť na manifestácii k 1. máju, dopisovanie si so sovietskymi pioniermi, výstava 

darčekov, zostavenie albumov zo ţivota ZSSR, návštevy výchovných koncertov, 

vlastivedný kvíz. Na škole sa venuje veľká pozornosť výchove talentovaných 

recitátorov, ktorí reprezentujú školu na rôznych súťaţiach. Na okresnom kole HK sa 

umiestnili naši ţiaci takto: poézia Ivana Gejdošová – II. miesto, II. kategória. Próza 

Mária Bestvinová – III. miesto, II. kategória a Ivan Haluška – III. miesto , III. 

kategória. V okresnom kole PP sme získali v I. kategórii aj skupina II. miesto ţiačka 

Z. Lacková. V okresnom kole olympiády v RJ II. miesto získala ţiačka Jana 

Moravcová. Vyučujúce JS okrem iných akcií sa zapojili do súťaţe Literárny Trenčín, 

kde do školského kola prišlo 57 prác, 10 bolo vybratých do okresného kola. Tieto 

postúpili do krajského kola. Z nich 5 prác bolo ohodnotených čestnými diplomami 

v celoslovenskom kole. Ţiaci našej školy sa zúčastnili výtvarných súťaţí ZSSR očami 

detí, Môj domov, Trenčín 198. Štyri práce postúpili na celoslovenské kolo. Melódie 



priateľstva – II. miesto v okresnom kole Ivana Gejdošová. Prvé miesto v hre na klavír 

– Dana Dybalová. Z príleţitosti MDD ţiaci 4. ročníka súťaţili v maľovaní na 

chodníkoch na tému Mier deťom. Ţiaci IV. A v počte 5 sa zúčastnili okresnej súťaţe 

Zdravotná hliadka mladých, kde obsadili 1. miesto. Postúpili do krajského kola, získali 

II. miesto.  

 Na škole máme 152 členov Klubu mladých čitateľov, čo pomáha vzbudiť 

u ţiakov lásku ku knihe. V rozumovej výchove sme dosiahli dobré výsledky. Z 1082 

ţiakov neprospelo 13 ţiakov, čo je 1,2 %. Päť ţiakov bolo neklasifikovaných, traja 

z nich sú ţiaci cigánskeho pôvodu. Na ročníkoch 5. – 9. zo 435 ţiakov bolo 199 

vyznamenaných, z toho 2 ţiaci cigánskeho pôvodu.  

 Dochádzka bola slabšia s porovnaním za iné školské roky. Narúšali ju najmä 

ochorenia, ale i záškoláctvo a to najviac ţiakov Štefana a Pavola Hrehorovcov a ţiaka 

cigánskeho pôvodu Ján Holub. Zníţenú známku zo správania majú 6 ţiaci na 2. stupeň 

a 3 ţiaci na 3. stupeň.  

 Spolupráca rodiny a školy bola na dobrej úrovni. Rodičia sa pravidelne 

zúčastňovali triednych schôdzok ZRPŠ, taktieţ pohovorov kaţdý prvý utorok 

v mesiaci. Ţiakom, ktorí neprospeli a mali narušené správanie bola venovaná 

všestranná starostlivosť ako doučovanie, návšteva rodín, pohovory a vyuţívanie 

názoru vo vyučovaní. Ide o deti z rozvrátených rodín, alkoholikov, psychicky 

zaostalých rodičov i deti a bolo by vhodné týchto ţiakov integrovať do škôl 

s celodennou starostlivosťou, čo by pre deti i štát prinieslo veľa úţitku, nakoľko by sa 

tak stali platnými členmi socialistickej spoločnosti. Talentovaným ţiakom bolo 

umoţnené rozširovať si vedomosti v matematickej triede 8. ročníka, kde bol zvýšený 

počet matematiky o 2 hodiny týţdenne, v  nepovinných cvičeniach z matematiky, JS, 

Konverzácia RJ, praktikách z chémie, olympiádach, súťaţiach PP a HK, dopravných 

a branných súťaţiach. Bohatú činnosť ţiaci prevádzajú v rámci krúţkov PO SZM, kde 

je organizovaných z 1082 ţiakov 1049 iskier a pionierov. Všetky pionierske oddiely sa 

zapojili do pionierskej hry „Vţdy pripravený“. Základným obsahom práce PS bol 

Výchovný systém PO SZM s jeho záväznou i výberovou časťou. Najvýraznejšie 

úspechy dosiahli v týchto súťaţiach – okresné kolo Poznaj a chráň prírodu – 2. miesto, 

Volejbal chlapci – 3. miesto, Volejbal dievčatá – 1. miesto, Partizánsky samopal – 1. 

miesto mladší chlapci, Hon na líšku – 1. miesto. V krajskom kole lyţiarske preteky 

Cena Kamaráta – 1. miesto.  

 Pionieri sa aktívne zapojili do verejno prospešnej práce. Liečivé rastliny 

nazbierali v hodnote 3798 Kčs. Celkove za zbery získali 6 469 Kčs. Zberové akcie boli 

na PS vyhodnotené. Najlepšie oddiely boli: 5.A, 7.C, 6.C, 4.A, 3.B, 3.A. 

 Osobitná pozornosť najmä zo strany výchovných poradcov bola venovaná na 

usmernenie ţiakov k voľbe povolania. V tomto si veľmi dobre počínala s. učiteľka 

Kučmová, ktorá dokázala neustálym stykom so ţiakmi aj s rodičmi docieliť súlad 

medzi voľbou ţiaka a potrebami rodičov, spoločnosti. Do OU ZVL bolo zaradených 

20 ţiakov, do vojenskej školy v Novom Meste 
n/

Váhom 1 ţiak. 14- ročný dorast : na 

výberové školy 31 chlapcov, 18 dievčat. 15-ročný dorast – školy II. cyklu: 22 

chlapcov, 12 dievčat. Na 4. ročný učebný odbor s maturitou 7 chlapcov, 1 dievča, na 



učňovský odbor 21 chlapcov, 4 dievčatá. V prijímacom pokračovaní ostalo 10 

chlapcov, 6 dievčat. 1 ţiak ostal nezaradený – je neschopný. Zo 4. ročníka mali záujem 

o štúdium na Experimentálnej športovej škole v Banskej Bystrici 6 chlapcov a 2 

dievčatá. V tomto školskom roku všetci učitelia  a vychovávateľky prešli do štúdia 

strednom stupni. I keď štúdium bolo náročnejšie, predsa všetci zvládli učebnú látku. 

 Na škole pracovali PK a MZ, ktoré mali za úlohu zovšeobecňovať dobré 

skúsenosti najlepších učiteľov na škole. Vedúci metodických orgánov uvádzali do 

ţivota dobré poznatky z MZ a PK okresu. Väčšina učiteľov sa plne angaţuje 

v politickom ţivote i vo verejnosti. Angaţujú sa v rôznych spoločenských 

organizáciách NF, kde sú niektorí aktívne činní vo výboroch, ale tieţ organizáciách. 

 Tento školský rok odišli na zaslúţený odpočinok s. učiteľka Boţena Letková 

a s. učiteľka Karla Grančičová. 

 Vedenie školy bolo v tomto obsadení:  

Súdruh riaditeľ Anton Šimo 

Súdruhovia zástupcovia Mária Sumecová a Cyril Ševčík 

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 31 15 16   Petrušková Alica 

I.B 28 14 14   Buchová Mária 

I.C 29 15 14   Ďuranová Anna 

I.D 30 17 13   Sílešová Marta 

I.E 29 12 17   Rudincová Mária 

I.F 30 14 16   Šmikoňová Pavla 

I.G 24 11 13   Ševecová Elena 

II.A 27 17 10   Suchánková Anastázia 

II.B 26 16 10   Valčuhová Aneţka 

II.C 27 15 12   Králiková Mária 

II.D 24 16 8   Nekorancová Ruţena 

II.E 25 12 13   Potočárová Oľga 

II.F 13 6 7   Chovancová Magda 

III.A 29 14 15   Škorvagová Antónia 

III.B 26 13 13   Letková Boţena 

III.C 29 16 13   Šimová Elena 

III.D 28 15 13   Brodňanová Milena 

III.E 26 12 13   Grančičová Karla 

III.F 27 13 14   Fábiková Ľudmila 



IV.A 30 15 15   Pastuchová Zita 

IV.B 30 13 17   Kubatková Marta 

IV.C 30 15 15   Mušková Melánia 

IV.D 29 13 16   Kantoríková Anna 

V.A 31 14 17 23 Káčeríková Anna 

V.B 30 16 14 17 Lišková Elena 

V.C 30 17 13 15 Zvarová Dana 

V.D 30 17 13 15 Čuntala Benedikt 

VI.A 28 16 12 14 Mestická Magda 

VI.B 29 13 16 11 Vahančíková Ţófia 

VI.C 27 14 13 11 Galvánková Daniela 

VII.A 30 18 12 17 Moravcová Margita 

VII.B 30 16 14 15 Lisková Cecília 

VII.C 29 16 13 11 Čuláková Gertrúda 

VIII.A 28 16 12 11 Dybalová Anna 

VIII.B 24 10 14 21 Tóthová Anna 

VIII.C 26 13 13 5 Ševčík Justín 

VIII.D 25 13 12 4 Jablonský Jaroslav 

IX.A 28 18 12 8 Králik Ernest 

IX.B 30 19 11 3 Ševčíková Irena 

Bez triednictva ďalej učili Bílešová Anna 

Mušková Ľudmila 

Bugalová Anna 

Kučmová Boţena 

Čuntalová Mária 

 

Školská druţina:  Danajová Oľga                   PO SZM:  Drexlerová Jana 

   Gottpreisová Charlotta   Kafčáková Daniela 

   Papánová Mária 

   Hofericová Mária 

   Bestvinová Amália 

   Bučková Lýdia 

   Herdová Vanda 

   Gašpieriková Zdena 
 


