
Školský  rok    1982 – 1983 
 XVI. zjazd KSČ zdôraznil, ţe úlohou školy je systematicky a účinne formovať 

ideovo – politický, morálny a odborný rast ţiaka, lásky k vlasti a internacionálne 

cítenie, kladný vzťah k práci a túţbu po vlastnej tvorivej činnosti. Vyzdvihol tieţ 

potrebu prehlbovania polytechnického charakteru školy. Poukázal na rozhodujúci 

význam úrovne a kvality práce učiteľa.  

 Pre všestranný harmonický rozvoj osobnosti je nevyhnutné formovanie 

marxisticko – leninského svetonázorového presvedčenia, socialistického ideovo - 

politického uvedomenia, jeho mravný rozvoj, príprava na tvorivú prácu a povolanie, 

bohatý kultúrny ţivot, výchova telesná, estetická a príprava na obranu socialistickej 

vlasti. Na hodinách podávania nových poznatkov sa poţívajú všetky učebné pomôcky, 

ktoré sú v kabinetoch, tieţ svojpomocne zhotovené a didaktická technika. Vyučujúci 

nové poznatky sprostredkúvajú tvorivými metódami a formami. Osvojili si metódu 

problémového vyučovania, prácu vo dvojiciach, uplatňujú diferencovaný prístup ku 

ţiakom. V ich pozornosti je rozvíjanie medzi predmetových vzťahov, a tak sa 

vedomosti utvrdzujú a podporuje sa utváranie vedeckého svetonázoru. V tomto smere 

sú najúčinnejšie vychádzky a exkurzie. Vo výchovno – vzdelávacom procese sme 

cieľavedome rozvíjali všetky zloţky komunistickej výchovy. V tomto školskom roku 

s osobitným zreteľom na mravnú a pracovnú výchovu. V decembri bola tematická 

pedagogická rada, na ktorej bola prevedená analýza výsledkov mravnej výchovy 

ţiakov. Bola vlastne 2. fázou a nadväzovala na 1. Pedagogickú radu o mravnej 

výchove v marci minulého roku. Z tejto pedagogickej rady vyplynuli tieto úlohy: 

sústavne usmerňovať a viesť ţiakov. Doviesť ich k odstráneniu rozdielnych postojov 

k mravným zásadám. Pre výchovu k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu 

internacionalizmu , ale ich ďalších zloţiek komunistickej výchovy, sa predovšetkým 

vyuţíva priamy výchovno – vzdelávací proces na vyučovacích hodinách. PK RJ 

i odbočka ZČSP pre túto zloţku výchovy pripravili viacero pekných podujatí: mierové 

mítingy ţiakov, stretnutie so sovietskymi hosťami, tematický večer V krajine našich 

priateľov a iné. Kladne hodnotíme druţobné styky so sovietskymi pioniermi i druţbu 

so školou v Českom Tešíne. V tomto školskom roku sa skvalitnila právna propaganda 

medzi ţiakmi. Pre ţiakov 8. Ročníka bola beseda s právnikom v mesiaci máji formou 

Ţivých novín a beseda s lekárom na tému „Škodlivosť fajčenia a alkoholizmu“. 

 V školskom roku 1982 – 83 má škola 777 ţiakov. Z toho prospelo 97,81 %, 

vyznamenaných bolo 44,01 % , neprospelo 2,06 % ţiakov. Neklasifikovaných bolo 

0,13 %. Na škole je 38 cigánskych detí. Z nich prospelo 89,47 %, neprospelo 7,63 %, 

boli vyznamenaní 2,63 %, neklasifikovaných 2,63 %.  

 Dochádzka bola pomerne slabá.. Na 1 ţiaka pripadá priemerne 24,92 % hodín. 

Zníţenú známku zo správania bola v 5 prípadoch, z toho jeden ţiak je cigáň. 

Slaboprospievajúcim ţiakom sa venovala mimoriadna pozornosť priamo na 

vyučovaní, ale aj po vyučovaní. Keď išlo o doučovania vo voľnom čase dieťaťa, toto 

bolo pod priamou kontrolou triedneho učiteľa. 



 Na vyučovanie náboţenskej výchovy bolo prihlásených 23,40 %, čo je oproti 

vlaňajšku zhoršenie o 0,48 %. Nadaným a talentovaným ţiakom sa venuje 

primeraná pozornosť. Bolo zriadených 14 nepovinných predmetov. Okrem 

nepovinných predmetov navštevuje ĽŠU 85 ţiakov, čo je 11 % a jazykovú školu 

v Ţiline 21 ţiakov, čo je 8,25 %. V 8. Ročníku bola jedna trieda s rozšíreným 

vyučovaním matematiky. Zriadenie takejto triedy sa ukázalo ako veľmi správne. Za 

dobré výsledky v tejto triede hovorí úspešnosť v MO, kde boli 6 úspešní riešitelia. 

Starostlivosť o talenty sa prejavuje aj v iných oblastiach. Výsledky v rôznych 

súťaţiach dopadli takto: 

Puškinov pamätník A skupina, obsadila ţiačka Jana Zagrapanová 2. miesto, pripravila 

s. uč. Kubalová. V B skupine obsadila 1. miesto ţiačka Adriana Jeţová, pripravila s. 

uč. Dybalová, 3. miesto Daniela Kaprálová, pripravila s. uč. Dybalová. V olympiáde 

ruského jazyka obsadila 1. miesto ţiačka 8.B triedy Dana Kajánková a 5. miesto 

v krajskom kole, pripravila s. uč. Dybalová. 

Matematika: Kategória „Z“ okresné kolo, obsadil ţiak Šnegoň Jozef z VIII.C triedy 2. 

Miesto, Olexa Ľubomír 3. miesto, Grešák Braňo a Kultán Jozef 7. a 8. miesto, 

Kaprálová Dana 9. – 13. miesto a Mácová Miroslava 14. – 15. miesto. Pripravila ich s. 

zástupkyňa Olexová. V krajskom kole sme nemali úspešných riešiteľov.  

MAMO, obsadil 1. miesto ţiak Radovan Krupa z 5.C, pripravila s. uč. Bugalová, 2. 

miesto Juraj Gajdoš, ţiak 6.A triedy, pripravila s. uč. Bugalová, Zvarová, 3. miesto 

ţiačka Jana Kameništiaková z VII.B triedy, pripravila s. Olexová.   

V pionierskej Pytagoriáde v okresnom kole obsadil 3. miesto Juraj gajdoš, ţiak VI.A 

triedy. Pripravila s. uč. Bugalová. 

Telovýchova: Ľahko atletická liga: 1. miesto mladšie ţiačky, Beh Smeny a MF 6. 

miesto Vlado Kardoš zo 7.B triedy, Volejbalová liga 1. Miesto dievčatá, 2. Miesto 

chlapci. Partizánsky samopal II. miesto chlapci, IV. miesto chlapci. Cezpoľný beh – II. 

miesto Turčányová, Beh Oslobodenia III. miesto I. Švaňová. Strieborný odznak 

BPPOV dostalo 13 ţiakov. Pripravila s. uč. Vlčáková Mária. 

Výtvarná súťaţ ZSSR očami detí dostali ceny: Dana Mokryšová, Gabriela Mokryšová, 

Jana Duranová, Zuzana Vlčková, Natália Mušková, ţiačky V. ročníka. Pripravila s. uč. 

Mušková a s. uč. Valčuhová. 

 Pri výchove k voľbe povolania sme sa riadili pokynmi MŠ SSR, úlohy sme 

splnili veľmi dobre. Plnili sa pokyny nadriadených straníckych a štátnych orgánov. Pre 

vojenské školy sme získali 1 ţiaka, splnili sme učňov pre banské povolanie a do našich 

prioritných závodov. Výchovná poradkyňa úzko spolupracovala zvlášť s triedami 7. 

A 8. Ročníka. Všetci ţiaci urobili prijímací pohovor na výberovú školu. 

Rozmiestnenie ţiakov je nasledovné: 

Gymnázium KNM, Ţilina   22 ţiakov 

Stredné odborné školy   22 ţiakov 

SOU s maturitou    11 ţiakov 

SOU bez maturity    21 ţiakov 



Spolu rozmiestnených   76 ţiakov 

 

Všetci ţiaci 8. ročníka boli zaradení buď do škôl, alebo stredných odborných učilíšť.  

 

 Práca PS sa v tomto školskom roku niesla v znamení 35. výročia FV. Cieľom je 

vychovávať človeka, ktorý vie nielen pracovať, ale je aj múdry a citovo bohatý. Preto 

na prvé miesto kládla politickú aktivitu pionierov, svetonázorovú a internacionálnu 

otázku. Na posilnenie komunistickej výchovy boli prijaté záväzky, a to na počesť III. 

zjazdu SZM, 65. výročia VOSR, 60. výročia vzniku ZSSR, 35. výročia FV. Záväzky 

boli nie len splnené, ale mnohé i prekročené.  PO SZM sa na výchove k správnemu 

svetonázoru podieľa rôzne. Pod vedením s. uč. Justína Ševčíka sa rozvíja 

svetonázorový krúţok, v ktorom pracuje 20 pionierov. Účinnou akciou bol kvíz 

o ochrane prírody, ktorý bol pripravený v spolupráci s MsDPM. Učiteľky prírodopisu 

pripravovali počas školského roku pionierov na súťaţ v botanike a v zoológii. Úspešné 

boli najmä školské a obvodové kolá. V okresnom kole v súťaţi Rastliny a zvieratá 

našich lesov boli ţiaci 5. ročníka na 1. mieste. Na výchovnú činnosť v tomto smere bol 

vyuţívaný časopis Elektrón. V rámci internacionálnej výchovy sa uskutočnili 2 

stretnutia pionierov s pioniermi v Českom Tešíne, čo veľmi kladne pôsobilo na 

vytváranie dobrých vzťahov medzi pioniermi. Pri stretnutiach si pionieri porozprávali 

o svojej práci v skupine, v oddieloch, v domoch pionierov. Na znak upevnenia druţby 

si vymenili drobné darčeky. Stretnutia boli radostné a zanechali dobré dojmy 

u kaţdého z nich. V Mesiaci československo – sovietskeho priateľstva boli 

prostredníctvom rozhlasu oboznamovaní o krajine a o ţivote ľudí tejto krajiny. 

Vyvrcholením bol kvíz „Čo vieš o ZSSR“. Na škole boli v tomto školskom roku 

utvorené 2 krúţky, Klub medzinárodného priateľstva, ktorý vedie s. uč. Dybalová 

a volejbalový krúţok, ktorý vedie súdruh Ján Zvara. Pionieri v tomto športovom 

krúţku dosahujú veľmi pekné výsledky. Za nedostatok povaţujeme malý počet 

krúţkov. Ich vytvorenie je potrebné, pretoţe v nich si pionieri nachádzajú dobrých 

priateľov.  

 PS venuje zberovej činnosti veľkú pozornosť. Zberným surovinám odovzdali 

5125 kg papiera, 1700 kg textilu a 2950 kg skla. Liečivých rastlín nazbierali 105 kg. 

V zbere si najlepšie počínali pionieri I.B, II.C, 4.B,5.C,8.C. 

 

 V školskom roku 1982-83 pracovalo vedenie školy v tomto zloţení: s. Margita 

Bačová – riaditeľka školy, s. Lýdia Olexová – zástupkyňa riaditeľky školy, s. Cyril 

Ševčík – zástupca riaditeľa školy. V ŠD boli súdruţky vychovávateľky: Mária 

Hofericová – vedúca ŠD, Vanda Herdová, Anna Hrubá, Klára Skácelová, Agnesa 

Novotná, Lýdia Bučková, Mária Kiššová. 

 

 O dobré meno školskej jedálne sa starali: s. Mária Starinská – vedúca, s. 

Šutková, Sládeková, Chovančíková, Bugáňová, Sládková, Jancová. O čistotu 

a poriadok sa starali správni zamestnanci: s. Jozef Jakubík – školník, súdruţky 

Bobáňová, Svrčková Ľudmila, Svrčková Anna, Fujaková. PO SZM viedla s. Kyselová, 

ktorú počas MD zastupovala s. uč. Kučmová a s. Oľga Lehutová. 

 

Triednictvo bolo pridelené nasledovne: 



Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 28 15 13   Antónia Škorvagová 

I.B 27 16 11   Viera Matisová 

I.C 27 17 10   Mária Králiková 

I.D 27 16 11   Anna Ďuranová 

II.A 30 14 16   Oľga Potočárová 

II.B 29 15 14   Viera Vráblová 

II.C 31 17 14   Anna Šidlová 

ÍI.D 30 13 17   Elena Ševecová 

III.A 29 13 16   Aneţka Valčuhová 

III.B 27 11 16   Anna Staškovanová 

III.C 27 11 16   Eva Chlebuchová 

III.D 27 14 13   Mária Tomaníčková 

IV.A 33 20 13   Marta Kubatková 

IV.C 34 20 14   Elena Šimová 

IV.D 28 15 13   Elena Vlčáková 

V.A 30 16 14   Oľga Kubalová 

V.B 30 16 14   Mária Vlčáková 

V.C 31 16 15   Zita Véghová 

VI.A 26 14 12   Ernest Králik 

VI.B 28 13 15   Anna Tóthová 

´VI.C 28 14 14   Dana Zvarová 

VII.A 31 19 12   Anna Bugalová 

VII.B 29 17 12   Ţófia Vahančíková 

VIII.A 25 14 11   Oľga Rúfusová 

VIII.B 26 15 11   Anna Dybalová 

VIII.C 25 11 14   Drahomíra Vnuková 

 

Bez triednictva na škole pracovali: s Mušková Ľudmila, Dana Vnuková, Ševčík Justín, 

Gaţová Blaţena, Kučmová Boţena. 

 

Na zaslúţený odpočinok koncom roku odišli: s. uč. Kučmová Boţena a Tóthová Anna. 

 

 

 



 

 

 


