
Pre pani učiteľku
	
Pred tabuľou stála,
na nás pozerala.
Čítala nám básničky,
učila nás pesničky.
Násobenie, čítanie,
to nám navždy ostane.
Aj keď sme jej dali vrásky,
učila nás stále z lásky.
Vďační sme jej všetci za to.
Je to poklad, naše ZLATO.
																																			
                          Evka Levčíková, 3.B



„Škola - brána do života...“
               A tak by to malo byť i o našej 35 – ročnej oslávenkyni – Základnej škole s materskou 
školou na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach, ktorá je plno-organizovanou štátnou školou, 
ktorej zriaďovateľom je Mesto Vrútky.

            Písal sa rok 1979, keď sa stavebné práce, zariaďovanie novej budovy, vtedy ešte na 
Ul. víťaznej armády, pomaly končili a malí i veľkí žiačikovia sa tešili na učebne, zošity a ostatné 
pomôcky, ktoré voňali novotou.
 Vtom čase som bola žiačka, ktorá ukončila v starej budove školy na Pionierskej ulici 
povinnú deväťročnú školskú dochádzku. Dnes už štrnásty školský rok pracujem ako riaditeľka 
v našej jubilujúcej škole. V našej oslávenkyni v priebehu 35 rokov študovali dievčatá a chlapci, 
ktorí sú dnes rodičia alebo starí rodičia našich žiakov, alebo spolupracujú s nami ako členovia 
Občianskeho združenia rodičov – Múdra sova.
	
         Základná škola s materskou školou je zriadená ako samostatný právny subjekt – 
rozpočtová organizácia od 1.4. 2005 na úseku školstva. Poskytuje predprimárne, primárne 
a nižšie sekundárne vzdelávanie v územnom obvode zriaďovateľa – Mesta Vrútky.
 Absolvent základnej školy je človek pripravený na celoživotné vzdelávanie 
a sebavzdelávanie, človek, ktorý vie formovať tvorivý a zdravý životný štýl prostredníctvom 
vnútornej motivácie. Je to človek schopný komunikácie, tolerancie a disponuje kľúčovými 
kompetenciami, ktoré dokáže tvorivo uplatniť v praxi, vie konať a rozhodovať. Súčas-
ná spoločnosť, vyžaduje školu, ktorá pozná svoje silné a slabé stránky, príležitosti a riziká. 
Sme škola, ktorej zameranie je všeobecné, ale organizácia školského života je pestrá, 
mnohostranná a jedinečná.
	
 Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý zabezpečuje pre žiakov plniacich povinnú 
školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania svojimi aktivitami.
 Súčasťou školy nie je školská jedáleň, ktorá síce zabezpečuje zdravú výživu detí, 
žiakov, zamestnancov a dôchodcov  z mesta Vrútky, a to preto, že z právneho hľadiska je od roku 
2002 samostatný právny subjekt.
 Celé ťažisko riadiacej, organizačnej, výchovnej a vzdelávacej činnosti sa presunu-
la na plecia samotnej školy. Myslíme si, že sme to spolu s pedagogickými aj nepedagogickými 
zamestnancami a rodičmi našich žiakov úspešne zvládli, nemáme sa za čo hanbiť, prá-
ve naopak -  máme sa čím pochváliť - neraz sme sa zviditeľnili, či už priamo na podujati-
ach nášho mesta alebo rôznymi inými aktivitami. Mohli ste si o nás prečítať v mesačníku 
Vrútočan, vidieť nás v reláciách Televízie Turiec alebo Televízie JOJ. Dokonca máme vlastné 
webové sídlo: www.zsstefanikvrutky.edupage.org

    V školskom roku 2013/ 2014 má ZŠ  280 žiakov, materská škola 96 detí, školský 
klub detí navštevuje 86 detí.  Náš pedagogický zbor je 34 – členný a plne kvalifikovaný. 
O výchovu mimo vyučovania sa starajú 3 vychovávateľky. Žiakom so špeciálnymi 
vývinovými potrebami sa venujú 2 špeciálni školskí pedagógovia a  2 pedagogické 
asistentky. V základnej škole pracuje 6 nepedagogických zamestnancov a v materskej 
škole traja.



              Nový školský zákon kladie pred nás úplne iné úlohy ako pred 35 rokmi. 
Od  roku 2009 v školách na Slovensku realizujeme Štátny vzdelávací program a 
z neho vychádzajú aj vlastné Školské vzdelávacie programy. Zameriavame sa v ňom 
predovšetkým na vyučovanie cudzích jazykov, na vyučovanie informatiky, dopravnej a 
mediálnej výchovy, tvorivého písania a čítania. Tie dve posledné výchovy sú v dnešnej dobe 
veľmi dôležité pre medzinárodné a celoslovenské testovania vedomostí žiakov. Svoj talent 
a záujem žiaci realizujú v záujmových útvaroch pri základnej škole a v CVČ Domino.
	
             Škola má bohaté vybavenie – v školskom areáli pribudlo viacúčelové športové ihrisko, 
ktoré využívajú žiaci na hodinách telesnej výchovy, deti z ŠKD,  deti vrútockých materských 
škôl, členovia záujmových útvarov CVČ Domino a ďalší záujemcovia z radov verejnosti. V ško-
le sa nachádzajú dve telocvične, herňa ŠKD, Školská knižnica Štoplík, odborné učebne, multi-
mediálne učebne.
	
A kam povedú naše kroky ďalej?
	
            Naďalej chceme byť školou, ktorú budú žiaci radi navštevovať a rodičia budú spokojní 
so vzdelanostnou úrovňou svojich detí. Naším cieľom je pokračovať vo vyučovaní cudzích  
jazykov, a to nielen anglického, ale aj nemeckého a ruského, zdokonaľovať počítačovú 
gramotnosť žiakov a využívať pri tom moderné metódy a formy, a to zavedenie IKT do každého 
vyučovacieho predmetu, poskytovať množstvo informácií prostredníctvom výchovného 
poradcu o uplatnení sa našich absolventov na trhu práce, zamerať sa na deti, ktoré sú určitým 
spôsobom znevýhodnené zo sociálneho alebo zdravotného hľadiska. Školskí špeciálni 
pedagógovia a školský psychológ im pomôžu prekonávať tieto bariéry a zapojiť sa do bežného 
školského vyučovania. 
      Deťom z našej materskej školy – predškolákom -  umožníme vo väčšej miere 
zúčastňovať sa aktivít v priestoroch školy, aby ju spoznávali a nebáli sa veľkých školských 
priestorov po nástupe  na primárne vzdelávanie. Budeme naďalej realizovať vysielanie 
školského rozhlasu Kamarát, čo je tiež príležitosť pre talentované deti v oblasti žurnalistiky.
Organizovaním príťažlivých foriem mimoškolskej činnosti a záujmových útvarov zabezpečíme 
zmysluplné využívanie voľného času školákov.
       V plnej miere využijeme možnosť zapojiť sa do Výzvy MŠVVaŠ  SR, by sme 
prostredníctvom projektov nielen vzdelávali všetkých zamestnancov, ale zároveň získali 
finančné prostriedky alebo technické vybavenie učební interaktívnymi tabuľami, notebookmi, 
dataprojektormi a tabletami.

Našej 35 ročnej oslávenkyni želáme veľa 
úspechov, tvorivých síl, veľký počet žiakov, 
kvalifikovaných pedagógov, ochotných 
rodičov a pochopenie zo strany zriaďovateľa 
a členov Mestského  zastupiteľstva vo 
Vrútkach.

                          PaedDr. Erika Repková
                          riaditeľka ZŠ s MŠ



                Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, nepedagogickí 
zamestnanci školy, milí žiaci, vážení rodičia! 
	
 Pri mojom nástupe do funkcie primátora mesta v januári 2007 
som bol dôkladne oboznámený bývalým primátorom Ing. Ľubomírom 
Bernátom o všetkých rozpracovaných akciách či projektoch, na ktorých 
Mesto Vrútky v danom období pracovalo. 

                                                                           Ing. Miroslav Mazúr
                                                                                primátor mesta

Pozdrav primátora Mesta Vrútky

             Jedným z projektov bol projekt rekonštrukcie budovy ZŠ s MŠ na Ul. M. R. Štefánika 
vo Vrútkach, ktorý neprešiel schválením a bol odložený do tzv. zásobníka projektov. Dňa 
21.1.2008 nám na základe výzvy s kódom ROP - 1.1-2008/01 na opatrenie 1.1 Infraštruktú-
ra vzdelávania Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja  SR dňa 4. júna 2008 oznámilo, 
že v opätovnej poslednej žiadosti Mesto Vrútky neuspelo a projekt bol zaradený do databázy 
projektov. Tým nám oznámili, citujem: „.. neoprávňuje Mesto Vrútky k uzavretiu zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“. Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci, pre 
mňa osobne to bola tvrdá rana. Náš opakovaný prvý projekt vo volebnom období 2007-2010 bol 
neúspešný...
 Písal sa ďalší polrok 2008. Škola bola v havarijnom stave a hrozilo jej zatvorenie. 
V prípade dlhšie trvajúcich dažďov zachraňovali pracovníci školy technické či iné hmotné 
vybavenie a naozaj bola situácia veľmi vážna. Stále na mňa apelovala pani riaditeľka školy 
PaedDr. Erika Repková, učitelia, rodičia, žiaci, poslanci MsZ a ďalší, ktorým záležalo na tejto 
škole. To všetko vo mne vyvolávalo silné emócie a môj vnútorný hlas mi našepkával: „Bojuj 
s úradmi, vybavuj a zvíťazíš.“ 
 „Dozrel čas“, ako hovorievam, pri príležitosti slávnostnej akadémie k 30. výročiu 
založenia školy som pred vyše 500 návštevníkmi v Kine 1. máj vo Vrútkach prisľúbil, 
že urobím všetko preto, aby som vybavil doriešenie, už dvakrát neúspešného projektu 
rekonštrukcie školy. Následne som inicioval niekoľko stretnutí s ľuďmi na príslušnom 
ministerstve, ale aj mimo neho a nakoniec 8. 11. 2009 minister výstavby a regionálneho 
rozvoja SR podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu 
budovy ZŠ s MŠ na Ul. M.R. Štefánika vo Vrútkach. V krátkosti zopakujem, že kompletne 
sa zrekonštruovala rovná strecha na sedlovú, všetky okná sa vymenili za plastové, ktoré 
majú lepšie tepelno-izolačné vlastnosti, zrealizovalo sa komplexné zateplenie budovy školy 
i telocvične. Týmto sa podľa prepočtov celková úspora energií odhadovala na 37 %. Došlo 
k zmodernizovaniu učebne informatiky a nakúpil sa nový inventár do školskej knižnice.
	
 Vážení pedagógovia a žiaci, blíži sa 35. výročie otvorenia budovy  školy na 
Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach.. Prajem pani riaditeľke, všetkým učiteľom, žiakom, 
Rade školy, Občianskemu združeniu rodičov Múdra sova, aby si školu vždy obhajovali, 
veď ste za ňu bojovali, vyriešili a zvládli všetky problémy, ktoré sa v nej vyskytli. 
	
	 Učitelia, buďte hrdí na svoju prácu a pripravujte svojich žiakov čo 
 najlepšie na život a svoje budúce povolania.



                                                                           Ing. Miroslav Mazúr
                                                                                primátor mesta

Pohľad do minulosti
                 Prvá zmienka o školskej budove vo Vrútkach pochádza z roku 1779, uvedená ako vrútocká 
rímsko-katolícka škola. Bola drevená a udržiavali ju z milodarov. Vývin školstva sa menil v súlade 
so spoločenskými a ekonomickými zmenami.
       Rozsiahlejšie záznamy z kroniky hovoria o školskom roku 1919/1920, kedy došlo 
k rozdeleniu vtedajšej jednotnej koedukovanej školy. Vznikla štátna ľudová škola chlapčenská 
s 11 triedami a štátna ľudová dievčenská škola s 9 triedami. Ich život bol bohatý a pestrý.
               Ďalšiu zmenu kronika zachytáva po prijatí Výnosu Ministerstva školstva a národnej 
osvety zo 4. septembra 1942, ktorým sa ľudové školstvo rozdelilo podľa konfesií na evanjelické a. 
v. ľudové školy a na rímskokatolícke ľudové školy.
     Historické zmeny vo vývoji spoločnosti /vojna, jej ukončenie, politické zmeny/  
vyvrcholili v roku 1953 tým, že do platnosti vstúpila školská reforma, podľa ktorej vznikali 
osemročné stredné školy s povinnou školskou dochádzkou od 6 do 14 rokov. Vo Vrútkach 
vznikli zlúčením škôl dve osemročné školy vo dvoch školských obvodoch, v západnom 
/1. osemročná – teraz ZŠ Hany Zelinovej/ a vo východnom /2. osemročná škola, teraz na 
Ul. M. Štefánika 1/.
     Písal sa rok 1978, keď sa po prvýkrát slávnostne 29. septembra otvorili brány 
novučičkej základnej školy na vtedajšej Ul. víťaznej armády vo Vrútkach. Bol to 
dlho očakávaný deň, nakoľko sa vyučovalo v tom čase v troch budovách: bývalej 
meštianke, v budove „Wachsberger“ a v budove na Gottwaldovej ulici /terajšia ZUŠ/.
        Industrializácia priniesla vzrast počtu obyvateľstva, rástli nové sídliská, pribúdali žiaci 
a začal sa prejavovať akútny nedostatok školských priestorov. A tak sa existencia novej školy 
stala nevyhnutnosťou. Jej výstavba bola zdĺhavá, nezaobišla sa bez starostí a problémov. V tom 
období boli rozostavané viaceré investičné akcie v rezorte školstva v našom okrese, a tak výstavba 
našej školy bola pozastavená. Od plánov na jej výstavbu do otvorenia prešlo takmer desaťročie.  
              Pri sťahovaní do novej školy a pri jej úprave významne pomáhal patronátny závod ČSD 
Depo Vrútky a VVVTŠ Martin, ktorí ochotne poskytli vozidlá aj pracovníkov k prevozu zariadenia. 
Mnoho hodín pri úprave odpracovali vtedajší pedagógovia aj žiaci, v nemalej miere aj bývalé ZRPŠ.

	
Pedagogický zbor pracoval v tom čase - v školskom roku 1978/1979 v nasledovnom zložení:
	
Vedenie školy:
Janšová Anna - riaditeľka
Horemužová Oľga - zástupkyňa
Chorvátová Viera – zástupkyňa



Pedagogický zbor:

Balážová Lýdia                                         
Bernátová-Hauserová Marta                  
Belejová Jela                                            
Cabanová Jiřina                                        
Cabadajová Gabriela                                
Dringušová-Šulhánková Lýdia              
Fančiová Alena                                         
Feriančíková Elena                                   
Drobníková Darina                                   
Greisingerová Anežka                              
Hajková Danica                                        
Kluknavská Elena                                    
Kozová Eva                                              
Heimová Viera                                         
Hlaváčiková Mária                                   
Hrachovinová Anna
Hubočanová Vlasta
Kramárová Mária
Krivošová Anna
Kuchen Ivan   
Kunová Jolana
Lacková Milada

Lamošová Ľubica       
Lisoňová Anna            
Luptáková Elena        
Majorová Jaroslava       
Martinusová Elena                                                                                               
Midžiaková Viera  
Moricová Anna  
Nedobová Anna                     
Ondrejková Jana
Ondriašová Miriam
Pivarči Otto
Prokšová Marta
Ruttkayová Erika
Ruttkayová Magdaléna
Rybáriková Antónia
Senčeková Oľga
Svrčková Magdaléna
Štrajtová Ľudmila
Uhrínová Drahomíra
Volentierová Emília                             
Záthurecká-Dzurošková Jarmila 
Zibolen Vladimír
Žilincová Viera 

Od školského roku 1990/1991 až po súčasnosť sa vystriedalo niekoľko nových vedení školy.

Riaditelia ZŠ v rokoch 1978 - 2013:
 1978 - 1.5.1990             Janšová Anna                     
1.5.1990 - 30.7.1990      Mgr. Kupčok Stanislav      
1.8.1990 - 30.6.1991      Mgr. Kunová Jolana          
                                         /poverená vedením školy/     
1.7.1991 - 30.6.2000      Mgr. Bajnoková Mária       
1.7.2000 - súčasnosť      PaedDr. Repková Erika       

Zástupcovia ZŠ v rokoch 1978 – 2013:
1978 - 1991         Horemužová Oľga – 2. st.
1978 - 1991         Chorvátová Viera – 1. st.
1991 - 2000         PaedDr. Boháčová Darina - 2. st.
1991 - 2000         Mgr. Ondrejková Jana – 1. st.
1999 - 2000         PaedDr. Repková Erika - VMV
2000 - 2005         Mgr. Hajková Danica – 2. st.
2000 - 2006         Mgr. Šterbová Viera – 1. st.
2005 - súčasnosť            PaedDr. Skyvová Jarmila - 2. st.
2006 - súčasnosť            Mgr. Pivarčiová Beáta – 1. st.

                                         /poverená vedením školy/     



Od školského roku 1990/1991 až po súčasnosť sa vystriedalo niekoľko nových vedení školy.

Riaditelia ZŠ v rokoch 1978 - 2013:
 1978 - 1.5.1990             Janšová Anna                     
1.5.1990 - 30.7.1990      Mgr. Kupčok Stanislav      
1.8.1990 - 30.6.1991      Mgr. Kunová Jolana          
                                         /poverená vedením školy/     
1.7.1991 - 30.6.2000      Mgr. Bajnoková Mária       
1.7.2000 - súčasnosť      PaedDr. Repková Erika       

Zástupcovia ZŠ v rokoch 1978 – 2013:
1978 - 1991         Horemužová Oľga – 2. st.
1978 - 1991         Chorvátová Viera – 1. st.
1991 - 2000         PaedDr. Boháčová Darina - 2. st.
1991 - 2000         Mgr. Ondrejková Jana – 1. st.
1999 - 2000         PaedDr. Repková Erika - VMV
2000 - 2005         Mgr. Hajková Danica – 2. st.
2000 - 2006         Mgr. Šterbová Viera – 1. st.
2005 - súčasnosť            PaedDr. Skyvová Jarmila - 2. st.
2006 - súčasnosť            Mgr. Pivarčiová Beáta – 1. st.

             Od tohto obdobia uplynulo veľa rokov a dnes oslavujeme významné výročie - 
35 rokov od prvého vstupu žiakov a pedagógov do terajšej budovy školy. Jej bránami 
prešlo takmer 23 849 žiakov. 

      Prelistujte si teda stránky nášho časopisu. Pripravili sme pre vás mnoho 
zaujímavostí zo života našej jubilantky a nechajte sa nimi inšpirovať.

Zloženie pedagogického zboru v jubilejnom roku 2013/2014:
	
Vedenie školy:
Riaditeľka: PaedDr. Repková Erika
Zástupkyňa : 1. - 4. roč.: Mgr. Pivarčiová Beáta
Zástupkyňa: 5. - 9. roč.: PaedDr. Skyvová Jarmila
Zástupkyňa pre MŠ: Kubičková Romana

Pedagogickí zamestnanci ZŠ :
Mgr. Bačiak Martin, Mgr. Baleja Marián, Mgr. Ďuroňová Jana, Mgr. Hnilicová Renáta, 
Mgr. Chovancová Denisa, Mgr. Kaštanová Monika, Mgr. Klačan Tomáš, Mgr. Krúpová 
Zuzana, Mgr. Mistríková Anna, Mgr. Majerovová Silvia, Mgr. Matulová Alena, Mgr. 
Nagyová Eva, Mgr. Pilarčíková Monika, Mgr. Repoňová Jana, Mgr. Rizmanová 
Zdenka, Mgr. Sereková Alena, Mgr. Šluchová Lenka, Mgr. Šulhánková Lýdia, Mgr. 
Tomčíková Dušana, Mgr. Vargová Elena, Mgr. Verešová Miriam, Mgr. Vojteková Monika

Vychovávateľky ŠKD:
Bc. Gunišová Monika
Markičová Ľubomíra
Vojvodová Ivana

Pedagogickí asistenti:
Mgr.Tomčíková Dušana /do 31.12.2013/
Markičová Ľubomíra               
Žiaková Katarína /od 11.03.2014/

Nepedagogickí zamestnanci v ZŠ:
Administratívna pracovníčka školy: 
Pevalová  Katarína
Školník - údržbár: Oravec Rudolf
Upratovačky: Balogová Silvia, Ohrádková 
Zdenka, Štanclová Jana, Zentková Marcela

Nepedagogickí zamestnanci v MŠ:
Figurová Marta
Koladová Ľubica 
Tribulíková Monika

Pedagogickí zamestnanci MŠ: 
Bc. Čechová Lívia
Kapustová Jana (t. č.zastupuje Ločajová Iveta)
Kišová Miroslava, Kubičková Romana, 
Lúčanová Viera, Bc. Stahlová Svetlana, 
Mgr. Šimkovičová Oľga

         Mgr. Monika Pilarčíková

Pedagogickí zamestnanci MŠ: Pedagogickí zamestnanci MŠ: 
Bc. Čechová Lívia
Kapustová Jana (t. č.zastupuje Ločajová Iveta)
Kišová Miroslava, Kubičková Romana, 
Lúčanová Viera, Bc. Stahlová Svetlana, 
Mgr. Šimkovičová Oľga

Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Habdáková Jana                              
Mgr.  Sereková Alena 



Mgr. Anna Mistríková /Meravá /

Základná škola mojimi očami

          Keď si pomyslím na tých deväť rokov, ktoré som ako žiačka strávila za lavicou v 
našej „béčkarskej“ triede, vybavia sa mi tie najkrajšie, bezstarostné časy, tie najúžasnejšie 
spomienky, tie najväčšie priateľstvá. Tie prvé roky na I. stupni si síce moc nepamätám, ale tie 
ostatné stáli za to. Človek rýchlo zabudne na to horšie – na starosti s učením, na pár zlých 
známok, na poznámku za nevhodné správanie sa, ale na čo sa nezabúda, sú ľudia. Ozajstných 
priateľov, ktorí nikdy nezradia, vždy sú po ruke a ochotní pomôcť, či poradiť, sú tu pre nás 
vo chvíľach radostných i smutných, je málo. A ja som tých pár svojich „vyvolených,“ ktorí sú 
neodmysliteľnou súčasťou môjho života dodnes, stretla práve tu – v našej škole. Okrem mojich 
nenahraditeľných priateľov vďačím škole aj za iné, nemenej dôležité. Za vedomosti, ktoré som tu 
získala vďaka úsiliu, zhovievavosti a vytrvalosti našich učiteľov. A aj napriek istým slabým chvíľkam, 
či krátkodobým nezhodám, sme ich mali všetci radi a rešpektovali ich. Vtedy mi nenapadlo, že raz to 
budú moji kolegovia. 
	
 Dnes som učiteľka. Lavicu som vymenila za katedru a môj pohľad na našu školu 
sa nezmenil. Stále je plná úžasných ľudí, ktorí sa svojou svedomitou prácou, zodpovedným 
prístupom, priateľským slovom aj zvýšeným hlasom, ochotou, trpezlivosťou snažia formovať 
naše deti. Dúfam, že aj ja svojou maličkosťou prispejem k tomu, že za pár rokov bude mať 
niekto také krásne spomienky na základnú školu ako ja. 
	
 Škola nie je len budova. Je základom vedomostí každého z nás. Je základom 
medziľudských vzťahov. Je základom slušného správania sa. Je základom emocionálneho,
 morálneho, sociálneho  pohľadu na život nás všetkých. Škola je skrátka základ života. 
	
 Preto „našej oslávenkyni“  k jej 35. narodeninám prajem veľa úspechov do ďalšej 
tvorivej a plodnej práce.



                                     Bc. Monika Vonsová                     
                            členka OZ MÚDRA SOVA

Rodičia škole 

           Od vzniku samotnej ZŠ s ňou veľmi úzko spolupracuje združenie rodičov. Počas svojho 
pôsobenia pri tejto škole pracovalo pod niekoľkými názvami – najdlhšie ako Združenie 
rodičov a priateľov škôl - ZRPŠ, neskôr ako Rodičovské združenie a v súčasnosti ako Občianske 
združenie Múdra sova. 
	
       Prostredníctvom združenia sa rodičia podieľajú na rozhodovacích procesoch v škole, 
podávajú svoje podnety, pripomienky alebo návrhy na zlepšenie činnosti školy a majú 
možnosť aktívne sa zapájať do mnohých aktivít a podujatí školy. Snahou rodičov vždy bola 
spolupráca so školou pri riešení rôznych výchovných či vzdelávacích problémov žiakov, pri 
organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských i športových podujatí. 
	
              Nie je možné na tomto mieste vymenovať všetkých rodičov, ktorí svojou aktivitou prispeli 
k činnosti nášho rodičovského združenia počas mnohých rokov a tiež je ťažké spomenúť všetky 
akcie a aktivity, na ktorých sa rodičovské združenie počas svojho pôsobenia podieľalo. Za všetky 
však môžeme spomenúť niekoľkoročnú spoluprácu a finančnú podporu pri organizovaní plaveckých 
či lyžiarskych výcvikov žiakov, spoluprácu pri príležitosti aktivit k sviatku Mikuláša, sprievodné 
aktivity k sviatku MDD, podujatia Fašiangová veselica, Majáles pre rodičov a učiteľov. V rámci 
svojich možností združenie rodičov tiež finančne podporuje aj mnohé projekty. Môžeme konštatovať, 
že po celé roky je spolupráca so školou veľmi dobrá a darí sa nám ju úspešne rozvíjať, aj napriek 
tomu, že v niektorých obdobiach je činnosť združenia rodičov aktívnejšia, inokedy menej výrazná.  
	
       Pri príležitosti 35. narodenín prajeme škole do budúcnosti mnoho šikovných žiakov, 
trpezlivých učiteľov a aktívnych rodičov, aby sme našim deťom mohli spoločne 
pomáhať, vychovávať ich a vzdelávať. Je pre nich totiž dôležité vedieť, že vždy je pri 
nich niekto, na koho sa môžu s dôverou obrátiť.  
						



Projekt� a škola

    V každom školskom roku sa snažíme zapojiť do projektov v rôznych oblastiach 
výchovy a vzdelávania. Ide o projekty celoškolské, medzinárodnou účasťou, ale aj projekty, 
na ktorých pracuje niekoľko tried. Realizácia projektov umožňuje zvyšovať kvalitu 
a efektivitu vzdelávacieho procesu na našej škole, ale aj učiteľov i žiakov posúvať ďalej -  k modernému 
chápaniu vzdelávania. 
	
       Najväčším úspechom našej školy bol projekt „Nevnucujme deťom svoje vzdelávanie, 
pretože sa narodili v inom čase, “ ktorý sa začal realizovať v školskom roku 2008/2009 
v rámci Operačného programu Vzdelávanie -  Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 
modernú, v rámci ktorého škola získala 71 705,11€ . 
    Hlavným cieľom projektu bola premena tradičnej školy na modernú – zriadili sa 
interaktívne a počítačové učebne, zakúpili sa učebné pomôcky pre dopravnú výchovu a nové 
pomôcky pre vyučovanie prírodovedných predmetov, cudzích jazykov, spoločensko – 
vedných predmetov a . pomôcky pre prácu so žiakmi  s poruchami učenia. Používaním 
moderných didaktických pomôcok a využívaním najmodernejších metód a prístupov 
vo výučbe, zvýšila sa úroveň vzdelávacieho procesu na našej škole.                                                 

    Najvýznamnejším projektom našej školy bol Projekt rekonštrukcie budovy, v 
ktorej sídlime už 35 rokov. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja -  „Infraštruktúra 
vzdelávania.“ nám bola poskytnutá finančná čiastka  970 576, 07 €, z ktorého bola 
zrekonštruovaná strecha, vymenené okná a zateplená fasáda budovy. V posledných piatich 
rokoch bol pre nás úspešný projekt Otvorená škola – šport 2009, kde naša škola získala 
sumu 1 600 €. Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem o športové aktivity vo voľnej prírode, 
na ihrisku a iných športoviskách. Zo získaných prostriedkov sa zriadila posilňovňa na 
našej škole, ktorá je využívaná na hodinách pohybovej prípravy, na rôznych športových krúžkoch, 
v značnej miere ju využívajú aj pedagógovia a ostatní zamestnanci školy. 
	
       V roku 2012 sme sa zapojili do projektu Modrý kruh,  ktorého cieľom bolo prispieť 
k zníženiu výskytu cukrovky. V zdravom duchu sa niesla naša škola v Deň modrého kruhu, 
kedy sa žiaci zapojili do rôznych súťaží, na tému  - zdravý životný štýl. Náš projekt bol 
vybratý celoštátnou komisiou a žiaci ho prezentovali na Galaprograme Modrý kruh v Bratislave.
	

 Ďalšie projekty, do ktorých sme sa zapojili v rokoch 2009-2013:

		 E – vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  -  2008/2009
	 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc  -  2008/2009
	 Zdravie v školách  - 2008/2009
		 Jazykové laboratóriá  -  2008/2009
		 e –Twinning   -  dlhodobý projekt o elektronickej medzištátnej spolupráci
																																																																																											
																																																													
                                     Mgr. Eva Nagyová, Mgr. Helena Vargová





Z činnosti výchovného poradcu
      Vo svojej práci výchovný poradca nadviazal na dlhoročné skúsenosti prechádzajúcich 
výchovných poradcov na škole. V súčasnosti treba vyzdvihnúť hlavne orientáciu na 
uplatnenie žiakov na trhu práce, zmeny ktoré priniesol ISCED, či značné 
využívanie informačných technológií v práci výchovného poradcu. 
       Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a 
profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu 
detí. Venuje osobitnú pozornosť žiakom nadaným a talentovaným a žiakom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré 
sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým 
pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. 
	 	
Prehľad o prijatí žiakov našej školy na stredné školy v rokoch 2009 – 2013

    V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis rodičom a žiakom. 
Informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách, o rôznych odboroch, 
o prijímaní na stredné školy, o podmienkach a možnostiach štúdia. Organizačne zabezpečuje 
priebeh Testovania9 na škole. Umožňuje žiakom stretnutia s pracovníkmi stredných škôl 
na besedách a pri návštevách stredných škôl. 
      Všetky informácie poskytuje formou individuálnej a skupinovej práce so žiakmi. Pre 
rodičov sú k dispozícii poradenské dni. Úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Martine a kontaktuje naň rodičov žiakov, ktorí sú 
nerozhodní pri výbere strednej školy.

Mgr. Zdenka Rizmanová           
     výchovný poradca



Školský špeciálny pedagóg infor�uje   
          V našej ZŠ s MŠ pracuje už dvanásty rok školský špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje 
špeciálno - pedagogickú starostlivosť a pomoc integrovaným žiakom, ktorí majú zdravotné 
znevýhodnenie (špecificky narušenú komunikačnú schopnosť, poruchy správania, poruchy 
aktivity a pozornosti, špecifické vývinové poruchy učenia, telesné postihnutie alebo sú chorí a 
oslabení).
                Špeciálno - pedagogický servis prebieha:
      - priamo v triede na hodine – integrovaný žiak sa učí v triede spolu s ostatnými                      
                spolužiakmi  a na niektorom predmete mu pomáha            
                školský špeciálny pedagóg
      - individuálne - reedukačnými cvičeniami mimo triedy
                 Reedukácia sa zameriava na všetky oslabené oblasti, v ktorých deti zlyhávajú: 
      - oblasť zrakového a sluchového vnímania
      - oblasť priestorovej a pravo-ľavej orientácie
      - oblasť komunikačných zručností, rozvíjanie jazykových rovín
      - oblasť koncentrácie pozornosti
      - oblasť rozvoja jemnej a hrubej motoriky a grafomotoriky
      - oblasť rozvoja matematických schopností.
	
          Význam práce školského špeciálneho pedagóga a jeho prínos pre integrovaných žiakov
 spočíva hlavne v účinnosti jeho pôsobenia v školskom prostredí.
            Efektívna integrácia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si vyžaduje 
spoluprácu učiteľa a špeciálneho pedagóga. Vo vyučovacom procese sa obidvaja podieľajú na 
zodpovednosti za učebné výsledky zdravotne znevýhodneného žiaka. Na vyučovaní je ŠŠP 
zodpovedný za vhodný výber a kvalitu špeciálno-pedagogických metód, postupov, ktoré si vyžaduje 
integrovaný žiak. Výsledky takejto spolupráce sa patrične odzrkadľujú na dosahovaní výsledkov 
v edukácii zdravotne znevýhodnených žiakov. Prínosom pre tieto deti je naučiť sa patrične ohodnotiť 
svoju prácu, stanoviť si vlastné ciele a tiež sa vyrovnať s prípadným neúspechom a kritikou. Veľkou 
motiváciou je pre nich pochvala a zažitý úspech. 
       Predpokladom pre dosahovanie stanovených cieľov je v neposlednej miere aj dobrá     
spolupráca s rodičmi a vzájomná informovanosť o učebných výsledkoch na základe osobných 
stretnutí, telefonicky alebo písomným kontaktom.
	
         Školský špeciálny pedagóg neposkytuje len odborný servis v procese vyučovania, ale 
sleduje aj psychický vývin žiaka so ŠVVP a sociálne vzťahy v triede. V spolupráci s učiteľmi 
tvorivo uplatňuje rozličné metódy na utváranie dobrých sociálnych vzťahov, priateľskej 
atmosféry a triednej súdržnosti.

    Mgr.Jana Habdáková                                                                            
špeciálny školský pedagóg



        Bc. Monika Gunišová 
vychovávateľka

Život detí v školskom klube detí

       Školský klub detí v našej škole nie je iba pokračovaním školského vzdelávania. Deťom  
poskytujeme priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Pracujeme podľa Výchovného 
programu, ktorý nesie názov: „Sme otvorení všetkým, ktorí sa nechcú len hrať, zabávať sa, 
ale chcú emocionálne rásť“ 

             Našim cieľom je:
 - poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu,
 - vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie,
 - podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi,
 - pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
 - učiť deti aktívne oddychovať experimentovať, objavovať, klásť otázky a
 - riešiť problémy,
 - podporovať tvorivosť detí.
	
         Výchovno – vzdelávacia činnosť prebieha v troch výchovných oddeleniach, pod vedením 
kvalifikovaných vychovávateliek, ktoré sa snažia v prvom rade o korektnú spoluprácu, spokojnosť 
detí a ich rodičov, ako aj o propagáciu školy na verejnosti. 
         ŠKD umožňuje deťom navštevovať ranný klub, množstvo pravidelných aj nepravidelných 
výchovných činností v priebehu dňa, záujmových činností v popoludňajších hodinách pre rozvoj 
ich záujmov a talentu, pravidelné stravovanie v školskej jedálni, návštevu rôznych kultúrnych 
a športových podujatí a zážitkovou formou prípravy na vyučovanie pomocou didaktických hier. Náš 
školský klub je školské zariadenie, ktoré vnímame ako prechod medzi učením a pobytom dieťaťa 
v rodinnom prostredí a má funkciu výchovnú, relaxačnú , regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu.
	
  Pre deti počas školského roka pripravujeme množstvo zaujímavých a 
zábavných príležitostných  aktivít: Hallowenská noc v škole, tanečný maratón, ovocnú 
hostinku, vianočné posedenia, fašiangový karneval, pexesiáda, švihadlové preteky, súťaž na 
kolieskových korčuliach a bicykli a množstvo športových, vedomostných, ekologických hier 
a súťaží. 
	
             Svoj talent si deti rozvíjajú aj v záujmových útvaroch, ktoré pracujú v ŠKD:
Rozhlasový – školské rádio Kamarát
Športulko – športovo pohybový
Loptoši - futbalový 

    Rodičia sa neraz hnevajú, že ich ratolesti nechcú ísť domov, majú rozbehnutú 
zaujímavú činnosť a chcú ju dokončiť. Nás to len teší a želáme si, aby takýchto detí bolo 
v našom klube čím viacej.





Školská knižnica Štoplík 

          Od malička som túžila stať sa knihovníčkou. Do kníh som 
povpisovala čísla, vyrobila preukazy pre mojich kamarátov, 
aby chodili  do mojej malej knižnice v spodnej časti nášho 
sekretára aspoň dvakrát za deň. Páčilo sa mi zapisovať a hovoriť 
mojim kamarátom o knihách z mojej knižnice, pretože čítanie 
a kniha sú kľúčom k studnici poznania, múdrosti 
a vedomostí. Oddávna vieme, že čítať znamená dozvedať sa, byť 
múdry. Je pre deti a mládež ešte potrebná kniha? Je pre nich 
čítanie aktuálne v dnešnom svete moderných médií 
a informačných technológií Čítanie sa obmedzuje na jednoduché 
texty bežnej interpersonálnej komunikácie- e-maily, sms, chaty.
    V dnešnej dobe sa dostáva do úzadia knižná kultúra. Keďže som sa stala 
knihovníčkou a splnil sa mi môj detský sen, pokúsili sme sa s vedením školy o zviditeľnenie  našej 
školskej knižnice. O tom sa neustále presviedčajú žiaci, ktorí  navštevujú  našu školskú knižnicu. 
Knižničný fond je vybavený elektronickým katalógom.  
	
       V r. 2008 sa obohatila o nové knižné  tituly zakúpené vďaka projektu Elektronizácia 
a revitalizácia školských knižníc, v ktorom sme získali 2845 €. Knižnica je rozdelená na 
žiacku a učiteľskú. Učiteľská knižnica obsahuje najmä odbornú literatúru pre pedagogických 
zamestnancov. Škola má inovovanú žiacku knižnicu o titul z krásnej literatúry a encyklopédií. 
V súlade s legislatívou bol vypracovaný jej Štatút, Knižničný a výpožičný poriadok. 

        9. 2. 2010 sme oficiálne otvorili školskú knižnicu Štoplík. Prečo práve Štoplík? Je to 
postavička z knihy slovenskej spisovateľky Hany Ponickej. Štoplík mal bohatú fantáziu a 
každý príbeh dotvoril tak, aby sa dobre skončil. A to by chceli aj naše deti. Aby deti chodili 
do knižnice rady, treba im vytvoriť príjemné prostredie. Preto sme interiér knižnice zariadili 
novým nábytkom, aby sem deti mohli chodiť i na vyučovacie hodiny, besedy či iné aktivity a 
aby sa do knižnice rady vracali. V súčasnosti je školská knižnica okrem výpožičiek literatúry
aj miestom na realizáciu zaujímavých vyučovacích hodín, informačnej výchovy 
či mimoškolskej krúžkovej činnosti žiakov.

     Školská knižnica je miestom, kde každoročne prebieha zaujímavé podujatie ,,Noc  
v Štoplíkove“ Je už dlhoročnou tradíciou, že v našej škole trávia žiaci a pedagógovia 
nielen deň, ale jedenkrát do roka aj noc.  Noc v škole je súčasťou celoškolského podujatia 
k Medzinárodnému dňu školských knižníc.



               Keďže naši prváčikovia ešte nevedia čítať, rozhodli sa starší žiaci s pani 
vychovávateľkami a pani učiteľkami  predstaviť im hravou formou školskú knižnicu 
Štoplík. Pre deti býva pripravený naozaj zaujímavý a pestrý program, súťaže, hry a veľa 
zábavy. Keďže naši prváčikovia ešte nevedia čítať, rozhodli sa starší žiaci s pani 
vychovávateľkami a pani učiteľkami predstaviť im hravou formou školskú knižnicu Štoplík. 
Pre deti býva pripravený naozaj zaujímavý a pestrý program, súťaže, hry a veľa zábavy.  
Knižnica ponúka všetkým žiakom školy možnosť bezplatného vypožičania si kníh na obdobie 
1 mesiaca, ktoré však môže byť po dohode so správcom knižnice predĺžené. Dospelí i žiaci  si 
v súčasnosti  môžu vybrať z viac ako 2 900 knižných titulov.

    Každoročne sa zapájame aj do projektov vyhlásených Ministerstvom školstva 
a Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave, a to:  ,,Súťaž o najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice“ a ,,Záložka do knihy spája školy“.

                                                                                 Mgr. Renáta Hnilicová
                                   školská knihovníčka



Sme tvoriví

         V každom dieťati sa nachádza veľký dar v podobe fantázie, snov, predstáv a kreativity. 
Na realizáciu svojich nápadov však deti potrebujú priestor a podnetné prostredie. V našej 
škole majú možnosť prezentovať svoj tvorivý potenciál aj prostredníctvom literárneho a 
výtvarného prejavu. Každý rok pripravujeme rozmanité aktivity, zapájame sa do súťaží, 
navštevujeme zaujímavé podujatia, aby žiaci mohli zároveň so vzdelávaním objavovať 
a rozvíjať svoje záujmy.
	
      Schopnosť citlivo a obratne narábať s písaným slovom žiaci dokazujú v literárnych 
súťažiach. Zapojili sme sa napríklad do súťaží Literárny Kežmarok, Moja kniha, o túžbe 
konať dobro svedčí príspevok do ankety Detský čin roka. Krásne rozprávanie nášho žiaka 
o nezištnej pomoci iným ľuďom bolo v tomto školskom roku nominované na ocenenie a deti 
z celého Slovenska mu môžu dať svoj hlas.

      Žiaci prvého stupňa sa s obľubou zapájajú do školských súťaží  ako Vianočná či 
Valentínska pošta, Deň matiek a pod., ktorých cieľom je vytvoriť priania blízkym ľuďom 
formou výtvarného alebo literárneho pozdravu. Takéto súťaže umožňujú mladším žiakom hru 
s jazykom, výtvarnými prostriedkami a prežívanie radosti z vlastného, hoci malého dielka.

      Vo februári 2010 bola slávnostne otvorená a pomenovaná školská knižnica Štoplík. 
Okrem výpožičky kníh a vyučovania v priestoroch knižnice organizujeme podujatia pri 
príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. 

          Na príprave jednotlivých aktivít sa zúčastňujú aj samotní žiaci. Netradičné podujatia, na 
ktorom majú miesto aj myšlienky a podnety od žiakov, sú pre nich určite zaujímavé. 

     Pracovať s umeleckým textom sa žiaci učia pri príprave na súťaže v prednese - 
Vajanského Martin, Šaliansky Maťko, Moricove Sučany, Môj dobrý priateľ kniha.
      Pre žiakov 2. stupňa organizujeme literárno- dejepisné exkurzie. Piataci spoznávajú 
život ľudí v minulosti v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch, šiestaci život a 
tvorbu slávnych  spisovateľov na Orave a siedmaci pamätihodnosti Martina. Žiaci ôsmeho 
ročníka sa oboznamujú s dejinami Liptova a deviataci s našou národnou históriou v Banskej 
Bystrici v múzeu SNP. 
	
       Návštevníkov školy často upúta výzdoba vestibulu, chodieb i tried. Kto sú jej autori? 
Predsa naši šikovní žiaci pod vedením šikovných pedagógov. Výtvarné práce s využitím 
tradičných i netradičných výtvarných techník a materiálov skrášľujú priestory školy a hovoria 
o vynaliezavosti a šikovných rukách žiakov. Doprava očami detí, Hasiči očami detí, Vesmír 
očami detí, Maľovaný Turiec, Európa v škole, Na bicykli bezpečne- výtvarná časť, Deti 
 v doprave, Brána jazykov otvorená, Rozprávky J. C. Hronského, Farebný svet, Jarné, letné, 
   jesenné a zimné variácie, Maskot separácie, Deň Zeme, projekt Záložka do knihy spája školy	
   a projekty na rôzne aktuálne témy- to je len časť súťaží a iných aktivít, do ktorých 
         sme sa zapojili.

	 Mgr. Monika Kaštanová



Mgr. Monika Kaštanová



Cez školu k prírode

  Environmentálna výchova je organickou súčasťou 
výchovy a vzdelávania na našej škole. Ako prierezová 
téma sa realizuje vo všetkých ročníkoch a vo všetkých 
predmetoch.

       Každoročne si pripomíname rôzne významné dni ako napríklad: Svetový Deň zvierat, 
Svetový Deň zdravia, Svetový Deň vody, Svetový Deň Zeme, Svetový Deň životného 
prostredia. V rámci týchto dní vyučujúci spolu so žiakmi tvoria projekty, realizujú praktické 
činnosti, čistia prírodné plochy a  zaujímavými úlohami sa podieľajú na skvalitňovaní 
životného prostredia.
	
       Pri príležitosti Svetového Dňa Zeme sa žiaci I. a II. stupňa zúčastňujú súťaže, ktorej 
vyhlasovateľom je Brantner. Jej hlavnou úlohou je  vytvoriť z odpadového materiálu výrobky 
podľa zadanej témy. V tejto súťaži naši žiaci stáli na stupni víťazov.
     V rámci environmentálnej výchovy v piatom a šiestom ročníku, tvoríme vlastnú 
ekoknihu „ Rastlinná a živočíšna rozmanitosť Slovenska našimi očami“. Snažíme sa 
priblížiť si krásu a nádheru prírody, ktorá nás obklopuje, a tým si zároveň aj vštepujeme 
základy starostlivosti o ňu. 
	
      V školskom roku 2013/2014 sme zaregistrovali našu školu do projektu „Ekologická 
stopa“ a v jarných mesiacoch sa pokúsime pomocou dotazníkovej metódy zozbierať 
potrebné informácie a vyčísliť podiel ekostopy našej školy. Budeme sa tak uchádzať o 
environmentálne ocenenie, ktoré poukáže na environmentálne správanie sa školy.
        Za zaujímavú formu vyučovania môžeme považovať aj exkurzie. Osvojené vedomosti 
a poznatky zo školských lavíc si môžu žiaci otestovať priamo v teréne a to vďaka každoročnej 
ponuke bývalého Centra voľného času v Turčianskej Štiavničke. Pod jeho záštitou sa žiaci 
I. stupňa zúčastňujú exkurzie v Turčianskom Petre, Turčianskom Jasene a v Turčianskej 
Štiavničke. Žiaci II. stupňa navštevujú Blatnicu a Turany. Počas exkurzií sú pre žiakov 
pripravené úlohy, súťaže a zaujímavé informácie, na ktoré žiaci prichádzajú sami, čím sa 
uplatňujú moderné vyučovacie metódy, kde je dôraz kladený hlavne na zážitkové učenie.
	
          V septembri 2013 si žiaci siedmeho ročníka vyskúšali rolu výskumníka na vlastnej koži. 
Počas „Noci výskumníkov“ v Banskej Bystrici mohli ukázať svoje vedomosti a poznatky 
v najrôznejších oblastiach vedy. No najdôležitejšie bolo, že si odnášali nové poznatky a mali 
mnoho veselých zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať. 



         Naučiť sa starať sa o životné prostredie, byť ohľaduplný k živej a neživej prírode je 
veľmi ťažké, ak sa nestaráme aj sami od seba. Musíme mať úctu k sebe samému, aj k iným 
ľudom. Je dôležité dbať o svoje zdravie. Aj to všetko sa snažíme ukazovať žiakom v rôznych 
formách. Za zmienku určite stojí aj edukatívny projekt „Modrý kruh“ v roku 2012, 
so zámerom podpory prevencie diabetes mellitus II. typu na základných školách.  Cieľom projektu 
bolo motivovať deti na základných školách k aktívnemu prístupu v spoznávaní príčin a následkov 
cukrovky, ktoré budú vedieť aplikovať vo svojom ďalšom živote, ale aj šíriť vo svojom okolí.

A tak nám i naďalej ostáva hľadať a nachádzať také metódy a formy 
vyučovania, ktoré v žiakoch prehĺbia environmentálne myslenie a prispejú tak 
k starostlivosti o svoje zdravie, zdravie iných a v neposlednom rade o prírodu, 
ktorá nám to vždy vráti.

                       
                                                      Mgr. Janka Ďuroňová, Mgr. Miriam Verešová



V zdravom tele zdravý duch

      Aj napriek tomu, že má naša škola všeobecné zameranie, neodmysliteľnou súčasťou 
vzdelávania je aj športová činnosť. V rámci školského vzdelávacieho programu sme sa preto 
rozhodli na 2.stupni vyučovať predmet pohybová príprava. Tu sme sa zamerali na využívanie 
netradičných pohybových aktivít. Ide o menej známe druhy športov ako sú ringo, petang, 
freesby, bedminton, florbal, stolný tenis, prehadzovaná. Každoročne majú naši „malí aj 
veľkí“ žiaci možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho a plaveckého výcviku. So všetkými našimi 
ratolesťami využívame pri športových aktivitách na hodinách TŠV, ale aj pri krúžkových 
činnostiach naše dve telocvične ako aj multifunkčné ihrisko. Zriadili sme si posilňovňu, ktorú 
využívajú nielen naši žiaci, ale aj ostatní zamestnanci školy. Celoročne sa podľa kalendára 
školských športových súťaží zúčastňujeme rôznych športových podujatí a súťaží. 

            Najväčšou odmenou je pre nás radosť z pohybu, a preto sa riadime heslom:
 „V zdravom tele zdravý duch.“

  
                                                 Mgr. Alena Sereková                                                   Mgr. Alena Sereková                                                   Mgr. Alena Sereková  



Úspechy žiakov
2012/2013

* Zdravotná výchova:
Mladí zdravotníci – okresné kolo – 2. miesto – Daniela Šestáková, 
Bianka Emília Machovičová, Janka Luscoňová, Dominika 
Rohoňová, Zuzana Kralovancová, Lucia Nemčeková

* Matematika:
Matematická olympiáda – okresné kolo – úspešný riešiteľ – Alžbeta Motyková

* Geografia:
Geografická olympiáda – Terézia Chromeková – krajské kolo – 9. miesto

* Dejepis:
Dejepisná olympiáda – Terézia Chromeková
                      – 1. miesto - okresné kolo
       – 4. miesto – krajské kolo

 * Literatúra:
Môj dobrý priateľ kniha -  okresná súťaž   - 3. miesto – Martina Müllerová
Brána jazykov otvorená – Česká republika - cena poroty vo výtvarnej časti 
                                                         –  Martina Müllerová, Andrej Ramšík 
Literárna súťaž – 1. miesto - Moja kniha – Róbert Gajdoš 

 * Šport :
Majstrovstvá okresu v bedmintone – okresné kolo – 3. miesto
                                                                Viktória Čajková, Kristína Pekárová

Majstrovstvá okresu vo florbale – okresné kolo: 
staršie žiačky – 3. miesto
– Janka Mažgútová, Michaela Tomková, Zuzana Podhorská, Ivana 
Krkošková, Denisa Soldánová, Alexandra Culková, Sythia Sarkoziová, 
Volnová, Alžbeta Motyková
mladšie žiačky – 3. miesto
– Alexandra Žilková, Nina Polerecká, Božena Ramšíková, Viktória Čajková, 
Kristína Pekárová, Ľubica Kuderová, Vanesa Gelanová, Monika Sereková, 
Kristína Miklová

Majstrovstvá okresu: Stoj, pozor, voľno – okresné kolo – 3. miesto
 – Jakub Kubovich, Tomáš Lukašík, Laura Bellová, Marta Hanuliaková
Turčianska žiacka liga – okresné kolo – atletika - 2. miesto
                                                                   Michal Ondrejka
Majstrovstvá okresu – Na bicykli bezpečne – 2. miesto
 – Nina Polerecká, Božena Ramšíková, Marek Kvašnica, Matej Kolár



Štvorlístok – naši najmenší

        Brány našej materskej školy sa po prvýkrát otvorili dňa 1. októbra 
1976. Vtedy sa volala Materská škola Centrum vo Vrútkach. Neskôr 
bola premenovaná na MŠ – 1. československej brigády a od roku 2005 
sa stala súčasťou základnej školy a nesie názov ZŠ s MŠ, Ul. M. R. 
Štefánika 1 vo Vrútkach.
         Výchovný – vzdelávacia činnosť MŠ vychádza zo Školského vzdelávacieho programu 
ISCED 0, ktorý nesie názov „SVETLUŠKA“. Naším cieľom je plynulá adaptácia dieťaťa na
 prostredie MŠ. Zameriavame sa na environmentálnu výchovu, čím utvárame pozitívny vzťah 
k prírodnému a životnému prostrediu, rozvíjame environmentálne cítenie, ochranárske postoje 
a zručnosti.
	
            Aktivity a krúžky MŠ:
 - výtvarný a tanečný krúžok, 
 - oboznamovanie sa s anglickým jazykom,
 - realizácia projektov: „Prevencia proti obezite“, „Prevencia proti plochým nohám“ a        
  „Správaj sa normálne“,
 - organizácia  plaveckého, lyžiarskeho výcviku, celoročných športových aktivít,
 - poznávanie prírody jej ochrana, návšteva hvezdárne,
 - tvorivé dielne, karnevaly, púšťanie šarkanov, spolupráca s rodičmi,  
 - oboznamovanie sa s činnosťou zdravotníckych záchranárov a hasičov,
 - organizovanie detských besiedok: Úcta k starším, Mikuláš, Vianočná besiedka, 
   Deň matiek, Rozlúčka s predškolákmi, 
 - účasť na divadelných predstaveniach i na koncertoch v ZUŠ,
 - spolupráca s Mestskou knižnicou H. Zelinovej, so Školskou knižnicou „Štoplík“, 
 - spolupráca s Mestskou políciou vo Vrútkach, organizácia besied, oboznamovanie sa   
   s pravidlami cestnej premávky,
 - spolupráca s mestom Vrútky, príprava kultúrneho programu. 

            V našej materskej škole ponúkame deťom také cesty poznávania, v ktorých pociťujú 
radosť, šťastie a uspokojenie z dosiahnutých výsledkov a nadobúdajú dôveru v seba, v svoje 
schopnosti a sú pripravené na zdolávanie prekážok, ktoré im prináša život.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																																																																							         Romana Kubičková 
                                                     zástupkyňa RŠ pre MŠ



Z tvorby našich žiakov

Septembrové slniečko

Jedného dňa zavčas rána, 
zavrźgala školská brána.
A ten vrzgot, milé deti,
až k slniečku hore letí.
	
Vystrčilo z perín nos,
veď spania už bolo dosť.
Prekvapene hľadí dole,
na deti na školskom dvore.
	
Myslelo si, slnko milé,
že na výlet zas sa ide.
Deti však kričia z dola:
„začína sa nám dneska škola“.
	
                    Simona Javorová,  8.B

Kniha
	
Kniha- priateľ človeka,
román, báseň, poviedka.
 Keď som bola malá,
čítala mi mama.
	
Rozprávočky, príhody,
chutili nám záhady.
Veľmi rada knihy čítam,
hneď si ďalšiu potom pýtam.
	
Vtipy, humor, zábava,
toto rada čítavam.
 Hrôzostrašné príbehy,
trasiem sa z nich, verte mi.
	
Kniha ma vždy poteší,
na srdci i na duši.
	
                     Emma Semanková, 4.B

Mier vojne, vojnu mieru 

Moje predstavy o mieri a vojne: 
Mier - kladná rozprávková bytosť --- škriatok, ktorý vedie pokojný život, je
kľudný, vie čarovať a pomocou mágie rozdáva okoliu radosť, smiech a pohodu. 
Vojna – záporná rozprávková bytosť--- bosorka, vedie s každým boj, konflikt, je zlá, zákerná. 
Všetko okolo seba ničí, všetko pekné je pre ňu neprijateľné.

																													Mier																																																																				Vojna	

Voňavý anjel, ktorý z neba ma zniesol,           Tma, ktorá pomaly a nečakane prichádza.
volá ma príjemným, jemným hlasom.           Svojim škrípavým hlasom ľud do boja odvádza.
Na svet sa díva z neba stále,                          Obľubuje nevinné, malé obete, ktoré do neznáma 
má pekný úsmev a výraz tváre.          za bojom odvedie. Táto temná a búrlivá tma 
Anjelik vznešený, príď ku nám,          nám zlý víchor a hurikán pripomína.
pomôž nám byť odolný voči vojnám!       
       Patrik Kerhat, 9.B 



Môj pohľad na Turiec

Bývam v krásnom kraji,
v ktorom mi je ako v raji.
Turiec je už mnohým známy,
 pretože tu bojovali partizáni.
Matica slovenská sa týči na okraji Martina,
známe sú tu aj iné mestá a každá  dedina.
 eho rozsiahle kopce pozná  každý turista,
zrodili sa tu spisovatelia, herecké hviezdy ba aj huslista.
Liečivé pramene – minerálky, kúpele,
sú známe vo svete ako nádeje.
Čisté a láskavé sú srdcia ľudí v Turci,
je vidieť a cítiť z ich moci.
        Dan Scherer, 6. A

Turiec

Mojím bydliskom je mesto Vrútky, ktoré leží v regióne Turiec.
Turiec je jedinečný tým, že leží v Turčianskej kotline, ktorú obkolesujú 
pohoria Malá a Veľká Fatra. Pretekajú ňou rieky Turiec a Váh. 
Narodili sa, žili a tvorili tu svoje literárne diela významní spisovatelia 
slovenských dejín, ako napríklad  Hana Zelinová, Máša Haľamová,  Ján 
Kostra, Martin Kukučín a iní.
Na  svoje si tu prídu aj vyznávači  turistiky, ktorí môžu uskutočniť  veľmi 
pekné túry na Martinské hole alebo na chatu na Klačanskej Magure.
Stopy dávnej minulosti sa tu zachovali v podobe stredovekých opevnení, 
hradov, zámkov a kaštieľov. Medzi zaujímavé patria Blatnický hrad 
v Gaderskej doline a kaštieľ v Mošovciach. 
Ako môžeme pozorovať, tak príroda a pamiatky sú v regióne Turiec 
prekrásne.  
Som hrdá na to, že žijem práve v regióne Turiec.
																																																															
                        Patrícia Kováczová, 6.A

Pomoc ľuďom
„V našom paneláku žije veľmi veľa starších ľudí, ktorí potrebujú občas pomôcť 
s opravami a zapojením elektrických spotrebičov a zásuviek. Od šiestich rokov ma 
baví  elektrotechnika, je to môj koníček. Najprv som začal robiť opravy u nás doma. 
Raz u nás zazvonil sused, ktorý sa ma  opýtal, či by som mu nemohol opraviť luster, 
digestor a vymeniť zásuvky. Všetko som mu opravil.  Sused bol rád, že nemusel volať 
opravárov. Odvtedy robím zadarmo elektrické opravy všetkým susedom a susedkám 
v našom paneláku. Vedia,  že sa na mňa môžu obrátiť, keď potrebujú niečo opraviť. 
Mám aj internetovú stránku, aby som mohol pomôcť viacerým starším ľuďom, lebo rád 
pomáham“.

        Róbert Gajdoš, 6.A
                       Príspevok uverejnený v ankete - Detský čin roka 2013



Spolupráca s......

      Bez spolupráce s rodičmi a ostatnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výchove 
a vzdelávaní mladej generácie, by škola nekráčala ústrety novým možnostiam 
a príležitostiam.
       Naše úprimné poďakovanie patrí primátorovi Mesta Vrútky, vedúcim pracovníkom 
jednotlivých oddelení Mestského úradu a predsedom komisií MsZ vo Vrútkach, rodičom, 
ktorých združuje Občianske združenie Múdra sova.
             Na spolupráci s nami participovali - Mestská polícia vo Vrútkach, Knižnica Hany 
Zelinovej, CVČ Domino, CVČ Kamarát v Martine, Obvodné oddelenie PZ SR vo Vrútkach, 
Resocializačné zariadenie MANUS v Priekope, CPPPaP v Martine, SOŠ obchodu a služieb 
Martin, VÚ 2370 Martin a iní. 
	
	
         Všetkým, ktorí nám pomáhali realizovať naše ciele výchovy a vzdelávania, ktorí 
pomáhali pri zabezpečovaní aktivít našich žiakom patrí od nás srdečné: 
      
             „ Ďakujeme!“

Ďakujeme sponzorom školy:

OZ Múdra sova pri ZŠ s MŠ, Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky
Mesto Vrútky
Ľubica Podhorská a Jaroslav Podhorský
Milena Krištofová, Reštaurácia ESPRIT, Sučany
Miloš Vacula, Master electronic service, Turany
FS Fatran, Martin
Duropack Turpak Obaly a. s., Martin
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