
Školský  rok    1981 – 1982 
 Uplynulý školský rok na tunajšej škole bol charakterizovaný cieľavedomým 

plnením zjazdových dokumentov. Toto bolo v centre pozornosti vedenia školy, ktoré 

bezprostredným stykom s učiteľmi, tieţ cez metodické orgány posudzovalo plnenie 

úloh, robili sa analýzy, prijímali konkrétne opatrenia. Plnenie kaţdej úlohy bolo 

prehodnotené v pohospitačných pohovoroch, zistené klady, ale hlavne nedostatky boli 

zovšeobecnené na pedagogickej rade a predtým na zasadnutí MZ a PK. 

 Mravná výchova, jej skvalitnenie bolo kľúčovým problémom. Na celoškolskej 

konferencii o mravnej výchove bola úroveň tejto výchovnej zloţky analyzovaná 

a prijaté konkrétne opatrenia na zlepšenie. Zistilo sa, ţe ţiaci postrádajú také 

vlastnosti, ako je zodpovedný vzťah k práci, dosť nedbalý vzťah k šetreniu 

socialistického majetku, ale aj osobných vecí, úcta a ohľaduplnosť k mladším 

spoluţiakom, dosť veľká časť ţiakov má sklony k nedisciplinovanosti, ďalšia zas 

k pasivite. I keď sa neobjavilo záškoláctvo v pravom slova zmysle, badáme u ţiakov 

i rodičov únik od školských povinností pod zámienkou častých návštev lekára, rôzne 

„rodinné“ dôvody a pod. Tieto zistené neduhy okamţite riešili triedni učitelia. Pre 

posilnenie vlasteneckej výchovy boli účinné exkurzie a vlastivedné zájazdy. Napr. 

V kraji hrdinského podjavorinského ľudu – literárno dejepisná exkurzia, exkurzia na 

Slavín, do Martina, Vrútok, Ľubochne, na Oravu, vo Svrčinovci, Vychylovke, 

Budatínsky zámok, zemepisné exkurzie po strednom a východnom Slovensku.  

 Internacionálna výchova má silnú podporu v práci Klubu medzinárodného 

priateľstva, ktorý vedie s. uč. Dybalová. Ide o silnú dlhoročnú tradíciu dobrej práce. 

KMP úzko spolupracuje s PK – R a PO SZM. Svoj podiel na skvalitňovaní mravnej 

výchovy má Školská druţina. Celý pedagogický kolektív venoval pozornosť 

svetonázorovej výchove. Najsilnejšie pôsobí učiteľ priamo na vyučovaní, tu narába 

s vedeckými faktami, môţe ich dokumentovať mnoţstvom populárno - náučnej 

literatúry. Dobrým pomocníkom bola politicko – výchovná komisia ZRPŠ, ktorá 

v závere školského roka spolupracovala so svetonázorovou komisiou na škole. 

K 25.6.82 sa prihlásilo na NV 22,92 % ţiakov, čo je oproti vlaňajšku zlepšenie o 0,67 

%. Zlepšenie je minimálne, ale za daného stavu, keď ide o mimoriadnu aktivizáciu, 

bolo vynaloţenej veľa práce od triednych učiteľov, členov svetonázorovej komisie 

počas celého školského roku, aby sa dosiahli tieto výsledky.  

 Výchovne sa vyuţívali pamätné dni a výročia. V triede o tom hovorila názorná 

agitácia a propagácia, slávnostné zhromaţdenia ţiakov a relácie v školskom  rozhlase. 

Zo slávnostných stretnutí ţiakov bol bezo sporu medzi ostatným Ruský večer, 

tematicky zameraný v Mesiaci ČSSP. Výchovné poslanie splnilo vydanie 2 čísiel 

časopisu Iskra. Zúčastňovali sme sa výchovných koncertov, divadelných predstavení, 

vyuţívali sme schopnosti ţiakov ĽŠU pre výchovu ďalších spoluţiakov. 

 Rozumová výchova. Pri uskutočňovaní tejto zloţky výchovy sme sa riadili 

závermi okresnej konferencie z S, R, M, Pr, tieţ závermi komplexnej inšpekcie. 

K týmto úlohám sa pristupovalo zodpovedne. Výsledky rozumovej výchovy 



dokumentujeme nasledovne: V tomto školskom roku neprospelo 1,20 % ţiakov, čo je 

lepšie oproti minulému roku o 0,56 %. Vyznamenaných ţiakov je 14 %, čo je lepšie 

o 0,92 % oproti minulému roku. Z vyznamenaných je jedna ţiačka cigánka. Zníţená 

známka zo správania II. stupňa bola udelená 5 ţiakom, III. stupňa 1 ţiakovi. 

Dochádzka sa zhoršila v priemere na ţiaka o 4 hodiny. Priemer vymeškaných hodín na 

ţiaka je 42,78. Realizácia projektu novej československej výchovno – vzdelávacej 

sústavy prebieha v 6. ročníku. Zvlášť sa dbalo, aby ţiaci neboli preťaţovaní. Pre 

skvalitnenie práce učiteľov, pre ich odborný rast, veľa urobili naše vlastné metodické 

orgány, keď na škole bolo 7 otvorených hodín. Okrem toho 5 otvorených hodín pre 

učiteľov zemepisu. 

 Spolupráca školy so ZV ROH bola dobrá. Navzájom sme rozvíjali rôzne formy 

pracovnej iniciatívy. ZV ROH iniciatívne spropagoval pedagogické čítanie s. 

Ďuranovej, ktorá svoju prácu poskytla na zuţitkovanie ďalším. Účinnejšie formy 

činnosti budeme voliť vo výchove správnej profesijnej orientácie ţiakov. Výchovu 

prehlbovať v niţších ročníkoch, vo vyšších len spresňovať záujmy. Rozmiestnenie 

ţiakov je nasledovné: 

15 ročný dorast: na gymnázia   3 z toho 1 dievča 

   stredné odborné školy 7 z toho 1 dievča 

   zdravotné školy  2 z toho 2 dievčatá 

   do učebného pomeru 14 z toho 7 dievčat 

   s maturitou     3 

 

14 ročný dorast: na gymnázia   16 z toho 3 dievčatá 

   stredné odborné školy 11 z toho 9 dievčat 

   zdravotné školy    1 z toho 1 dievča 

   učebný pomer  13 z toho 6 dievčat 

   s maturitou     3 z toho 1 dievča 

   pokračovať v š. d.     8 z toho 4 dievčatá 

 

Výsledky v rôznych súťaţiach: 

 

Recitácia v súťaţi Jilemnického dni, získala ţiačka A. Pohlová 3. ročník 1. miesto, 

nacvičila s. uč. Vráblová. Puškinov pamätník A skupina – Daniela Kaprálová, ţiačka 

7. C triedy 1. miesto, Miroslava Mokryšová, ţiačka 8.B triedy v B skupine 1. miesto, 

nacvičila s. uč. Dybalová. Olympiáda v ruskom jazyku – Miroslava Mokryšová, ţiačka 

8.B triedy II. miesto. Olympiáda v matematike – kategória „Z“  - Jozef Šnegoň, ţiak 

7.C, pripravila s. Olexová, Miriam Brodňanová, ţiačka 8.B triedy, pripravila s. uč. 

Bugalová, Peter Jurák, ţiak 8.B triedy, pripravila s. uč. Bugalová. Matematická 

olympiáda 5 – Juraj Gajdoš, ţiak 5.A triedy, získal II. miesto, pripravila s. Bugalová 

a s. Zvarová. Na MO 7 – Miroslava Mácová, ţiačka 7.C triedy, získala I. a II. miesto, 

pripravila s. uč. Olexová. Telovýchova: Beh Smeny a NF, okresná súťaţ: Čarnecká 

Alena, ţiačka 8.B triedy, získala II. miesto, Kardoš Vladimír, ţiak 6.B triedy, získal II. 

miesto. Okresná volejbalová súťaţ dievčatá: 1. miesto, chlapci 1. miesto. Partizánsky 

samopal: mladší ţiaci – 6.B trieda získala IV. miesto. Turisticko – branný pretek: 

staršie ţiačky – III. miesto, mladšie ţiačky – III. miesto. Beh Oslobodenia – 



kvalifikačný pretek s postupom do krajskej súťaţe: I. miesto – najmladšie ţiačky, I. 

miesto – mladší ţiaci,  I., VI. a VII. miesto – staršie ţiačky. Výtvarná súťaţ: Výtvarný 

Trenčín ceny získali – Natália Mušková, II.B trieda, Štefan Trnovec, VII.A trieda, 

Júlia Gazdíková, VIII.A trieda, Alena Veselá, VIII.A trieda, Peter Jurák, VIII.B trieda, 

ţiačky VII. ročníka za kolekciu bábik. 

ZSSR očami detí – ceny získali: Renáta Franková, V.C trieda, Jozef Mlich, VII.B 

trieda, Dana Mokryšová, VII.C trieda, Alena Šusteková, VII.C trieda, Miroslava 

Mokryšová, VIII.B trieda, Alena Lobodassová, VIII.B trieda. Zdravotnícka súťaţ – 

v okresnom kole, ţiaci 4. Ročník, získali 1. Miesto, pripravila s. uč. Šidlová, s. uč. 

Staškovanová a s. uč. Matisová.  

 Svetonázorový krúţok, pod vedením s. uč. Justína Ševčíka, stal sa víťazom 

okresného kola. 

 

V školskom roku 1981/82 bolo triednictvo pridelené takto: 

 

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 30 15 15   Antónia Škorvagová 

I.B 32 16 16   Mária Králiková 

I.C 30 16 14   Viera Matisová 

I.D 32 15 17   Anna Šidlová 

II.A 27 11 16   Helena Ševecová 

II.B 29 13 16   Oľga Kubalová 

II.C 27 14 13   Oľga Potočárová 

ÍI.D 27 11 16   Anna Ďuranová 

III.A 28 14 14   Marta Kubatková 

III.B 27 15 12   Ľudmila Fábiková 

III.C 28 17 11   Elena Šimová 

III.D 23 14 9   Viera Vráblová 

III.E 22 11 11   Elena Vlčáková 

IV.A 31 17 14   Aneţka Valčuhová 

IV.B 30 16 14   Anna Staškovanová 

IV.C 29 14 15   Eva Chlebuchová 

V.A 26 14 12 10 Daniela Galvánková 

V.B 28 14 14 16 Dana Vnuková 

V.C 28 14 14 16 Dana Zvarová 

VI.A 31 19 12 9 Anna Bugalová 

VI.B 29 17 12 11 Ţofia Vahančíková 

VII.A 25 14 11 10 Ľudmila Mušková 



 

VII.B 27 16 11 12 Anna Dybalová 

VII.C 25 11 14 24 Drahomíra Vnuková 

VIII.A 25 9 16 6 Ernest Králik 

VIII.B 27 9 18 13 Anna Tóthová 

IX. ročník 28 16 12 3 Justín Ševčík 

 

Bez triednictva na škole vyučovali : Boţena Kučmová, Oľga Rúfusová, Mária 

Vlčáková. 

Vedenie školy: s. riaditeľka Margita Bačová, s. zástupkyňa Lýdia Olexová, s. zástupca 

Cyril Ševčík. 

Školská druţina: vedúca – Mária Hofericová, Vanda Herdová, Lýdia Bučková, Anna 

Hrubá, Klára Skácelová, Agnesa Novotná. 

PO: skupinová vedúca: Jana Hikkerová, Aneţka Valčuhová 


