Školský rok 2011 – 2012
V tomto školskom roku si naša škola pripomenula 50 rokov svojej existencie.
Veru aj škola má svoje narodeniny. Oslávili sme teda okrúhle narodeniny našej školy
a školský zvonček otvoril už 50 – týkrát školský rok. Zaujímavosťou je, že škola má
konečne aj svoju pieseň – školskú hymnu. Má názov Nábrežná a jej autormi sú DJ
Pavol Kubica, hudobný skladateľ Emil Čonka, naspievali ju jeho manželka Renáta
Čonková a ich dcéra Renátka.
Intro: Je nám všetkým super olá, olá hej
Pri Nábreží prúdu rieky Kysuce
celá škola zrána strašne dupoce.
Všetci žiaci máme vychytený smer,
Nábrežná je super, to nm všetkým ver

Hlavy prudko horia plné nápadov,
matika nás trápi číslic základov.
Telocvik nám pridá ešte kopec síl,
uberá tiež niečo z nadbytočných síl

Refrén:
Je nám všetkým super olá, olá hej,
veď sa nám tu páči v našej Nábrežnej.
Nebýva tu nuda, perfektný je zbor,
pri nástupoch školy málo je nám dvor.

V školskom roku 2011/2012 školu navštevovalo 241 žiakov na ročníkoch 1. –
4. a 339 žiakov na ročníkoch 5. – 9. Spolu 580 žiakov. Pri príležitosti 50. Výročia
založenia školy sa 16. Novembra 2011 stretli v Dome kultúry Kysuckého Nového
Mesta súčasní i bývalí učitelia školy na slávnostnej akadémii. Obdivuhodné spevácke,
tanečné a športové výkony žiakov našej školy sa striedali s hovoreným slovom

o histórii školy. Nechýbal príhovor súčasného riaditeľa školy, Igora Drexlera
a predstaviteľov mesta. Minútou ticha si všetci pripomenuli aj bývalých kolegov, ktorí
už nie sú medzi nami. Slávnostná akadémia sa skončila štátnou hymnou. Učitelia
a hostia si potom na recepcii v priestoroch školy zaspomínali na spoločnú prácu.
Mimoškolská činnosť žiakov je zameraná, ako každý rok, na kultúrne vyžitie a šport
s využitím školských športovísk. Vyučujúci sa venujú žiakom aj v oblastiach
informačných technológii, zdokonaľovania jazykovej gramotnosti, rozširovania si
vedomostí z prírodovedných a humanitných predmetov, dramatizáciou rozprávok.
V rámci Národného programu boja proti obezite a Národného programu na ochranu
detí a mládeže, sme podporovali aktivity smerujúce k zvyšovaniu záujmu žiakov
o športové aktivity a pravidelný telesný pohyb. Väčšina žiakov, ako po iné roky aj
teraz, je v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov
formou krúžkov CVČ a CVČ sv. Jakuba. Časť týchto oddelení záujmových útvarov
vedú pracovníci našej školy. Žiaci aj naďalej zmysluplne využívajú voľný čas aj
prácou v detskom folklórnom súbore Nábrežníček. Pokračuje aj redakčná práca
časopisu Záškolák. Časopis spoločne so žiackou školskou radou zorganizovali súťaž
O najkrajšiu Mikulášsku tabuľu. Vyučujúce prvého ročníka a žiaci zo Školského
parlamentu zorganizovali Pasovanie žiakov prvého ročníka.

Škola svojim ŠkVP ponúka všetkým žiakom získať dostatočné vedomosti
a zručnosti vo všeobecno – vzdelávacích predmetoch. Umožňuje rozvoj kľúčových
kompetencií vo všetkých povinných predmetoch i tých rozširujúcich. V školskom
vzdelávacom programe sme sa v reformných ročníkoch zamerali predovšetkým na
zvládnutie kompetencií v oblasti jazykovej gramotnosti, na oblasť počítačovej
gramotnosti a rozšírenie vedomostí a zručností predovšetkým v predmetoch
prírodovedných. Dôraz sme tiež kládli na výchovu environmentálnu, regionálnu
a multikultúrnu, ktoré sú prierezovými témami Štátneho vzdelávacieho programu
v našom školskom kurikule.

Žiakom so ŠVVP sa venujú zvlášť špeciálny pedagóg, výchovná poradkyňa,
triedni učitelia, ako aj vyučujúci predmetov, v ktorých sú žiaci integrovaní. Škola úzko
spolupracovala s rodičmi týchto detí a snažili sme sa im vychádzať maximálne
ústretovo. Spolupráca je koordinovaná zriaďovateľom, školským metodikom
a pracovníčkami CPPPaP. Celkovo bolo v škole v školskom roku 2011/201 13
začlenených žiakov – 6 na prvom a 7 na druhom stupni. Začlenení žiaci sa vzdelávali
podľa IVP najmä v jazyku slovenskom a anglickom.

V rámci prevencie drogovej závislosti a detskej kriminality sa
uskutočnili na našej škole nasledovné aktivity: triedni učitelia, ale aj všetci ostatní

vyučujúci monitorovali neustále správanie sa detí a prípadné zmeny konzultovali
s výchovným poradcom a koordinátorom drogovej prevencie. Problémové správanie
sa riešilo bezodkladne. Ďalej to bola forma slohových prác na tému Droga na hodinách
slovenského jazyka v deviatom ročníku, tvorba výtvarných prác na tému Drogy nie.
Na triednických hodinách na prvom stupni sa deti zapojili do akcií zdravá výživa,
zdravý životný štýl – stop nadmernému jedeniu sladkostí. Zapojili sme sa aj do
humanitnej akcie ku Dňu narcisov. Celoročne na chodbe školy je nástenka s témou
šikanovanie. V marci sa uskutočnila návšteva žiakov deviateho ročníka
v diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke. Uskutočnila sa preventívna akcia
policajného zboru v Kysuckom Novom Meste v triedach 8.C a 9.C na prítomnosť
omamných a psychotropných látok. Boli organizované i mimovyučovacie aktivity
vedúce k užitočnému tráveniu voľného času.

V tomto školskom roku sa výchova k manželstvu a rodičovstvu
uskutočňovala v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu na
základných školách chválenou MŠ SR a podľa plánu výchovy k manželstvu
a rodičovstvu. Bola zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných
postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva. Žiaci na hodinách občianskej
výchovy prezentovali projekty o význame rodiny. Prostredníctvom prednášok na
triednických hodinách získavali informácie z internetu o ľudských právach, právach
dieťaťa, zákona o rodine. Rozhovory o dôležitosti zvýšenej hygieny v období
dospievania na hodinách telesnej výchovy, občianskej výchovy, prírodopisu. Zapojili
sme sa do výchovno – vzdelávacieho programu Čas premien v spolupráci
s Pedagogickou fakultou v Hradci Králové.

Škola spolupracovala so svojim zriaďovateľom pri viacerých aktivitách mesta –
recyklačná súťaž ku Dňu Zeme medzi mestom, Malackami a Starou Ľubovňou,
vystúpenia školského folklórneho súboru Nábrežníček pri kultúrnych podujatiach,
organizačná pomoc pri športovom dopoludní Beh oslobodenia mesta. Veľmi dobrá
bola tiež spolupráca s pracovníkmi údržby mesta pri úpravách exteriérov a interiérov
školy. Prostredníctvom učiteľov náboženskej výchovy a žiakov spolupracujeme na
mimovyučovacích aktivitách aj CVČ pri Pastoračnom centre. Žiaci sa zapojili svojimi
aktivitami pri skrášľovaní a čistení mesta v rámci Dňa Zeme. Škola tiež
spolupracovala s inštitúciami mimo mesta. Pokračovala spolupráca s Kysuckým
múzeom v Čadci. Naši žiaci pravidelne vystupujú na podujatiach a v programoch ZUŠ
Kysucké Nové Mesto a CVČ Kysucké Nové Mesto. Pravidelnými sa stali aktivity pre
deti materských škôl – Olympijský deň, Deň hravého učenia sa.

Všetkých 70 žiakov 9. ročníka na stredné školy prijali a sú zapísaní takto:
gymnázia – 28 žiakov, z toho Gymnázium Kysucké Nové Mesto 19 žiakov,

Gymnázium sv. Františka Žilina 1 žiak, Gymnázium Veľká okružná 2 žiaci,
bilingválne Gymnázium Čadca 1 žiak. Stredné priemyselné školy – 17 žiakov, Stredná
zdravotnícka škola 1 žiak, Obchodná akadémia 3 žiaci, Hotelová akadémia 1 žiak,
Konzervatórium 1 žiak, Pedagogická a sociálna akadémia 1 žiak, Stredné odborné
učilištia 23 žiakov, z toho s maturitou 13 žiakov. 8. ročník – Gymnázium bilingválne
Čadca 1 žiak. 7. ročník – OU Kysucké Nové Mesto – poľnohospodárska výroba 1
žiak.

Rada školy priebežne monitoruje chod školy a upozorňuje na prípadné
nedostatky. Rodičovská rada poskytuje finančné prostriedky zo svojho fondu podľa
potreby na školskú a mimoškolskú činnosť. Škola má aj školský parlament. Jeho
členmi sú žiaci jednotlivých tried. Aj školský parlament má svoje pravidelné
zasadnutia, kde riešia rôzne problémy a podávajú rôzne návrhy...

50. školský rok na Základnej škole Nábrežná ulica bol naozaj úspešný.
Základná škola je najstaršou školou v našom meste. Škola vo svojom školskom
vzdelávacom programe preferuje jazykovú gramotnosť svojich žiakov. Projektové
vyučovanie, tematické integrované vyučovanie, otvorené hodiny so zahraničným
lektorom a cestovanie za poznaním do krajín, v ktorých sa používa nemčina či
angličtina. To všetko pre žiakov pripravila predmetová komisia cudzích jazykov. Spolu
so žiakmi zorganizovali projektové dni Charles Dickens a doba, v ktorej žil, Londýn,
My Life a predovšetkým Deň britskej kultúry za účasti ďalších piatich škôl a lektora
anglického jazyka. Pán James Baxter zo žilinského bilingválneho gymnázia, je už
druhý rok našim hosťom. Veď hodina angličtiny s rodeným Angličanom je
neopakovateľná. Rovnako aj divadelné predstavenie v anglickom jazyku Peter Black
v Dome kultúry. Naši jazykári zorganizovali jednodňový zájazd do predvianočnej
Viedne a šesťdňový výlet do Londýna a južného Anglicka. Za jazykármi nezaostávali
ani ostatné predmety. Žiaci poznávali našu literatúru priamo na tematických
exkurziách po Liptove, Orave, Martine, Bratislave či banskej Bystrici. Aktívne sa
zúčastnili svojimi príspevkami v literárnych a novinárskych súťažiach Svätoplukovo
kráľovstvo, Hodžov novinový článok, Predstavujeme svojho spisovateľa, Škultétyho
rečňovanky a Valentínskej súťaži literárnych prác. S ruksakom na chrbte sa vybrali
s vyučujúcimi biológie do zoologickej záhrady v Zlíne, spoznávali spolu s pani
botaničkou Pieronovou zaujímavé prírodné výtvory CHKO Kysuce, besedovali
o rybárčení s pánom Jaššom, spoznali skoro profesionálny chov včelích kolónií
a výrobu medu vo Vadičove u pána Káčeríka. Vyučovanie geografie si žiaci spestrili
návštevami hvezdárne v Kysuckom Novom Meste a žiaci 6. ročníka planetária v Žiari
nad Hronom. Naše dejepisárky, pani učiteľka Mojtová a Ševčíková, zorganizovali pre
žiakov exkurziu do poľského Osvienčima, pripravili hodiny tematického
integrovaného vyučovania - Nezabúdajme, pri príležitosti Dni holokaustu a rasového
násilia, dozvedeli sa o histórií jesenných sviatkov (Halloween, Sviatok všetkých

svätých, Dušičky) a zúčastnili sa pripravených „hrôzostrašných“ aktivít. Na výstave
o Egypte besedovali s egyptológom pánom Pavlom Minarčákom. Poučné boli tvorivé
dielne s ľudovým umelcom pánom Stopjakom. Rytieri, starodávne zbrane, krásna žena
v dobovom kostýme, tanec, pravidlá dvorenia, streľba, pasce na blchy... to všetko
mohli vidieť a zažiť žiaci počas dopoludnia dňa 25.12.201 v priestoroch našej školy.
Skupina historického šermu Bojník z Bojníc predstavila žiakom 3. – 9. ročníka
zaujímavý, poučný, interaktívny a zábavný program Barok. Už po štvrtýkrát žiaci 5.
ročníka (v kostýmoch Šmolkov) prežili 30.3.2012 noc plnú rozprávok, tvorivých
dielní, prekvapení, súťaží a hier prostredníctvom medzinárodného projektu Noc
s Andersenom.

Predmetová komisia matematiky zorganizovala tradičné matematické
dopoludnie. Telocvikári spolu s Rodičovskou radou zorganizovali pre chlapcov
štyroch škôl 2. Ročník futbalového turnaja O putovný pohár predsedu rodičovskej
rady. Na záver školského roka zase pravidelný turnaj medzi triedami v minifutbale,
vybíjanej a prehadzovanej O putovný pohár riaditeľa školy. Vyhlásili sme Desiatku
najlepších športovcov školy a po tretíkrát pripravili pre deti kysuckých materských
škôl Športovú olympiádu ku Dňu detí.

Vyučujúce prvého stupňa a ŠKD zorganizovali tieto aktivity: Čitateľský
maratón, Malí – veľkí čitatelia, Krása slova, Mama je mama, každý to vie (program pri
príležitosti Dňa matiek), hodiny tematického integrovaného vyučovania Oslava
jabĺčok, Deň hravého vyučovania a Šarkaniádu spolu s predškolákmi. Pre deti bol
zážitkom relaxačný pobyt v prírode spojený s poznávaním rozprávok Pavla
Dobšinského a návštevou rozprávkového mestečka Habakuky na Donovaloch.

Detský folklórny súbor Nábrežníček, ktorý pracuje pod vedením pani učiteliek
Kataríny Jakubíkovej a Štefánie Koptákovej, je už dlhé roky pýchou školy. Dosiahol
pekné úspechy na prehliadkach podobných súborov v regióne i kraji. Aj v tomto roku
sa konal Ples priateľov a rodičov školy, ktorý má už na škole svoju tradíciu.

Najaktívnejší žiaci, spolu s úspešnými reprezentantmi školy z rôznych
predmetových olympiád a súťaží, boli na záver školského roka odmenení riaditeľom
školy, riaditeľkou CVČ a rodičovskou radou zájazdom do ZOO Viedeň. Úspešných
reprezentantov, žiakov, športovcov mala škola v tomto školskom roku naozaj veľa:
Anton Lisko, rebeka Niníková zo 7.C, Michal Kučera, Filip Mihalda, Ivana Baliarová
zo 7.B, Matúš Máca z 2.A, Alica Čavajdová, Dominika Chrastová, Eva Božeková
z 8.A, Martin Vlček, Martina Kyklošová, Alžbeta Vaňková z 5.A, Lucia Ondrušková

z 3.C, Michal Haluza a Matúš Červienka zo 6.A, speváci súrodenci Mintachovci, Nina
Kavacká, Mária Pavlusíková, družstvo chlapcov vo florbale a cezpoľnom behu,
dievčatá vo vybíjanej a volejbale, hliadka z detskej dopravnej súťaže, obe družstvá
z rastlín a zvierat našich lesov a samozrejme deti z folklórneho súboru Nábrežníček.
Mená všetkých reprezentantov školy sú zverejnené na webovej stránke školy v sekcii
O škole – úspechy.

Personálne obsadenie školy v školskom roku 2011/2012

Tried
a

Počet
žiakov

I.A

20

Mgr. Elena Radolská

I.B

21

Mgr. Jarmila Bandurová

I.C

21

Mgr. Ľubomíra Hrušková

II.A

19

Mgr. Viera Vráblová

II.B

20

Mgr. Štefánia Koptáková

II.C

19

Mgr. Katarína Jakubíková

III.A

23

Mgr. Jana Čelková

III.B

20

Elena Vlčáková

III.C

23

Mgr. Renáta Vlčková

IV.A

25

Mgr. Helena Perďochová

IV.B

16

Mgr. Janka Vlčková

IV.C

14

Mgr. Ľudmila Kopasová

V.A

21

Mgr. Slávka Svrčková Sj, Ev, Nj

V.B

21

Mgr. Viera Ševecová Sj, Ov

V.C

19.

Mgr. Alena Kavacká M, Tv

VI.A

20

Mgr. Miroslava Kováčová M, F

VI.B

21

Mgr. Mária Vlčáková Tv, G, Z

VI.C

23

Mgr. Anna Vlčková Sj, Hv

VII.A

22

Ing. Janka Vaňková P, Bio, Tchv

Triedny učiteľ

VII.B

24

Mgr. Ľudmila Kultanová Rj, Vv

VII.C

28

Mgr. Ivan Jurkovič Tv

VIII.
A

22

Mgr. Emília Palicová Rj, Aj, Z

VIII.
B

14

Mgr. Oľga Štefanková Sj, Hv

VIII.
C

17

Mgr. Jozef Palica M, Ch

VIII.
D

17

Mgr. Drahomíra Galgaňáková P, Bio, Tchv

IX.A

15

Mgr. Monika Mojtová Sj, D

IX.B

15

Mgr. Alena Drexlerová M, Ov

IX.C

16

Mgr. Anna Ochodničanová Aj, Nbv

IX.D

24

PaedDr. Zita Ševčíková D, Sj

Netriedni učitelia: Mgr. Anna Bugalová – výchovný poradca - M, CH, PaedDr.
Jarmila Michelová – špeciálny pedagóg – Nj, Mgr. Daniela Vnuková – Aj, Sj, Mgr.
Jolana Kubišová – Aj, Frj, Mgr. Adriána Ondrejášová – Aj, PaedDr. Eva Iliášová –
Nbv, Mgr. Jarmila Letková – Sj, Ov, Mgr. Pavol Hrvol – Nbv, PaedDr. Pavol Mazuch
– Nbv, Mgr. Ľudmila Heľová – Aj, Ov, Mgr. Anna Chylá – Nbv.

Vedúci zamestnanci školy:
PaedDr. Igor Drexler

riaditeľ školy

Mgr. Daniela Čepelová

zástupca RŠ pre ročníky 1. – 4.

Mgr. Viera Bodóová

zástupca RŠ pre ročníky 5. – 9.

Školský klub: Agnesa Novotná, Klára Skácelová, Mária Kišová, Anna Zajacová,
Dominika Zajacová, Katarína Holienčíková

