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Martina Jelínková, 8.ročník 

„Neučíme sa pre školu, ale pre život.“ 

Seneca 
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Slovo na úvod 

 

„Do brány rozumu sa vchádza bránou 

školy. Každý deň otvára sa v múdrosti 

nová krása, a tá už do poznania tmu siať 

nedovolí.“ 

 

 

Vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, vážení rodičia, priatelia 

školy, milí žiaci 

     Je mi veľkou cťou prihovoriť sa Vám pri príležitosti krásneho 70. výročia 

založenia našej školy.  

     Jubileum je príležitosťou otvoriť knihu života našej školy a pripomenúť si 

významné momenty, ktorými sú určite jej vznik, udelenie čestného názvu a 

neskoršie zlúčenie s materskou školou, čím vznikla súčasná podoba školy s 

názvom Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku. Listovaním 

v kronike školy spomíname s radosťou na tých, ktorí v škole pôsobili a zaslúžili 

sa o jej ďalší rozvoj. S úctou a obdivom spomíname na pedagógov, ktorí svojím 

úsilím a obetavou prácou zanechali nezmazateľnú stopu v životoch svojich 

žiakov. V zrkadle spomienok sa nám vynárajú i žiaci, ktorí prešli bránami našej 

školy, a z ktorých mnohí prispeli k budovaniu jej dobrého mena a uplatnili sa 

v  odbornej či spoločenskej sfére. 
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     Jubileum je taktiež príležitosťou otvoriť brány školy do budúcnosti, do jej 

ďalšieho rozvoja a smerovania. V centre našej pozornosti je a bude vždy dieťa – 

žiak. Hlavným cieľom nášho úsilia je výchova, vzdelávanie a príprava detí 

a žiakov na budúci život, ich povolanie a postavenie v spoločnosti. V spolupráci 

so všetkými zamestnancami školy, zriaďovateľom školy, poslancami obecného 

zastupiteľstva, radou školy,  rodičmi a priaznivcami školy máme snahu budovať 

školu, ktorá má svoje pevné základy a je neoddeliteľnou súčasťou života obce 

Varín, a ktorá sa môže s hrdosťou označiť za modernú školu tretieho tisícročia, 

o čom svedčia vynikajúce výsledky našich žiakov v rôznych predmetových 

súťažiach a olympiádach, či moderné technické a materiálne vybavenie tried. 

     Pri príležitosti 70. výročia našej školy sa chcem poďakovať všetkým pani 

učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí obetavo vykonávali a vykonávajú svoje 

poslanie a napĺňajú ciele našej školy. Moje úprimné poďakovanie patrí aj 

ostatným zamestnancom školy, ktorí zabezpečujú jej bezproblémový 

administratívny chod, starajú sa o jej údržbu, čistotu a kvalitné stravovanie. Veľká 

vďaka patrí aj Vám, milí rodičia a priatelia školy, za podporu našej školy a 

spoluprácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov. 

     Prajem všetkým, aby tento slávnostný okamih bol pre nás nádejou 

a povzbudením, že naša práca, úsilie a snaha nie sú márne a posilnil nás 

v presvedčení, že deti a žiaci našej školy sú budúcnosť, ktorej má zmysel venovať 

svoju lásku a pozornosť, čas a vedomosti, zručnosti i životnú energiu.  

      PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy 
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Vážení občania, vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, milí žiaci. 

V týchto dňoch si pripomíname 70 rokov od 

otvorenia brán budovy dnešnej základnej školy. Za toto 

úctyhodné obdobie sa tu odohralo množstvo životných 

príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok. Škola 

postupne prešla viacerými zmenami. Zmenami obsahu a 

formy vyučovania, rekonštrukciou a prístavbou, 

modernizáciou, pôsobili v nej desiatky pedagógov a 

nepedagogických zamestnancov. A to najpodstatnejšie – 

v jej triedach a laviciach sa vystriedali stovky žiakov. Mnohí z nich pokračovali 

v ďalšom štúdiu a pevné základy zúročili vo svojich budúcich profesiách. 

Okrúhle výročie varínskej školy je vhodnou príležitosťou vyjadriť veľkú vďaku 

a úctu všetkým pedagógom, ktorí na tejto škole pôsobili a pôsobia, zanechali tu kus 

svojho života a zodpovedne napĺňali svoje poslanie. Samozrejme, chcem sa poďakovať 

aj žiakom, ktorí po opustení brány školy robili svojimi úspechmi škole dobré meno. 

Rovnako patrí vďaka i nepedagogickým zamestnancom školy, či už administratívnym 

pracovníkom, školníkom, kuričom, upratovačkám, kuchárkam školskej jedálne, bez 

ktorých by nefungovala prevádzka školy. Všetci sú natrvalo zapísaní do jej histórie. 

Čo popriať varínskej škole k jej jubileu? V mene zriaďovateľa varínskej školy jej 

prajem, aby sa jej darilo vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj tela i ducha. Nech 

naďalej napĺňa svoje základné poslanie - podporovať rozvoj osobnosti žiakov 

a poskytovať im vedomosti a poznatky v oblasti spoločenských vied. 

K napĺňaniu tohto náročného poslania jej prajem kvalitných, ochotných 

a zanietených učiteľov a žiakov túžiacich po vzdelaní. Prajem im všetkým vzájomnú 

toleranciu, rešpekt a veľa úspechov na ceste rozvoja. Samozrejme, každému osobitne 

prajem pevné zdravie. Nech je pôsobenie na varínskej škole pre každého, kto prejde jej 

bránou, benefitom a príjemnou spomienkou. 

Ing. Michal Cvacho, starosta obce  
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Zamestnanci školy 

Súčasní pedagogickí zamestnanci základnej školy 

„Niektorí ľudia sa objavia v našom živote a veľmi rýchlo z neho odchádzajú. 

Niektorí zostávajú dlhšie a zanechávajú stopy v našich srdciach. Trvalou stopou 

v našom živote je tá, ktorú nám zanechal dobrý učiteľ.“

 

Mgr. Andelová Eva 

Mgr. Babišová Eva 

Mgr. Bohačiaková Zuzana 

PaedDr. Bublík Tomáš 

Mgr. Cagáňová Eva 

Mgr. Dominiaková Katarína 

Bc. Ďuranová Emília - pedagogický asistent učiteľa 

Bc. Grichová Iveta - pedagogický asistent učiteľa 

Mgr.  Halečková Mária 

Mgr. Harvánková Anna 

Ing. Hliníková Mária -  pedagogický asistent učiteľa 
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Mgr. Holúbek Ján 

Mgr. Holúbková Lenka 

Mgr. Horváthová Mária 

Mgr. Chobotová Kristína 

Mgr. Chovancová Monika 

RNDr. Ječmenová Iveta 

Ing. Komperdová Ľubica – výchovná a kariérová poradkyňa 

Mgr. Košútová Andrea 

Mgr. Líšková Jana 

Mgr. Lučan Juraj 

Mgr.  Lučanová Ivana 

Mgr. Martošová Lenka 

Mgr. Martošová Natália 

PaedDr. Mihaliaková Monika -  zástupkyňa RŠ pre I. stupeň ZŠ a ŠKD 

Mgr. Mikolajová Jana 

Mgr. Oslanec Martin – správca siete 

Mgr. Peciková Oľga – školský špeciálny pedagóg 

Ing. Mgr. Pekara František - dekan 

Mgr. Rafajdusová Mária- zástupkyňa RŠ pre II. stupeň ZŠ 

Mgr. Romančíková Marta 

Sobolová Rozália 

Mgr. Solárová Monika -  zástupca zamestnancov 

Mgr. Staňová Monika 

Mgr. Synáková Anna 

Mgr. Šovčíková Jana 

Bc. Špiláková Stanislava 

PaedDr. Šutáková Katarína – riaditeľka školy 
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Mgr. Ticháková Nikol 

Mgr. Týleš Andrej - kaplán 

Mgr. Vojteková Margita 

Zichová Zuzana 

 

Na materskej a rodičovskej dovolenke: 

Mgr. Mahútová Iveta 

Mgr. Machynová Michaela 

Mgr. Školová Branislava 

 

Súčasní nepedagogickí zamestnanci školy 

 

Boková Emília – mzdy a personalistika 

Šlesarová Anna – ekonómka školy 
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Adamčík Pavol - údržbár 

Dávidík Jozef - školník 

 

Chabadová Helena - upratovačka 

Novosadová Renáta - upratovačka 

Remenárová Anna - upratovačka 

Zavoďančíková Viera - upratovačka  
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Materská škola 

Materská škola je účelové 

zariadenie pavilónového 

typu. Skladá sa z dvoch 

budov. V prvej budove sa 

nachádza šesť tried a v 

druhej budove sa nachádza 

jedna trieda. Triedy sú 

priestranné, (ich priestor umožňuje rozloženie ležadiel na spanie), čím je 

umožnený deťom väčší priestor na výchovno – vzdelávaciu činnosť. Každá trieda 

je spojená s kuchynkou na výdaj jedla zo školskej jedálne. Súčasťou jednej triedy 

je aj izolačka pre dieťa. Poloha 

materskej školy je ideálna na plnenie 

cieľov a úloh týkajúcich sa 

environmentálnej výchovy. Deti majú 

možnosť získavať skúsenosti 

v prirodzenom prostredí v okolí pohoria 

Jedľoviny, rieky Varínky a Váhu. 

Spoznávajú niektoré druhy rastlín, kvetov, drevín, zvierat a s tým spojenú ochranu 

prírody. Areál školského dvora si dopĺňajú výsadbou nových rastlín, bylín, kvetín 

a stromov, o ktoré sa starajú a sledujú ich vývoj. Prostredie materskej školy spĺňa 

estetické a priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov zo 

školského vzdelávacieho programu. Deti majú prístup k edukačným hračkám a 

pomôckam, čím môžu plánovať a vytvárať hravé prostredie podľa vlastného 

zámeru a pracovného tempa. V triedach sa nachádzajú CD prehrávače, klávesové 

nástroje, prenosné reproduktory, hudobné nástroje, telovýchovné náradie a 

náčinie. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Deti v nich využívajú 
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počítače, na ktorých majú možnosť venovať sa rôznym výukovým programom. 

Detská odborná literatúra je súčasťou každej triedy, učiteľská knižnica sa dopĺňa 

podľa potreby a ponuky odborných a 

certifikovaných publikácií. V roku 2020 

prebehla posledná rekonštrukcia 

materskej školy. 5 tried prešlo 

kompletnou rekonštrukciou – výmena 

elektroinštalácie, rozvodov kúrenia, 

rekonštrukcia kúpeľní a WC, obnova 

podláh, pokládka nového linolea v priestoroch MŠ, výmena kuchynských liniek 

a doplnenie o umývačky riadu, výmaľba MŠ. Taktiež bola nadstavená nová trieda 

MŠ, čím sa kapacita materskej školy rozšírila o jednu triedu. Prvý vchod do 

budovy MŠ bol v rámci rekonštrukcie prestrešený a na prístupový chodník a 

schodisko bola položená zámková dlažba. 

Súčasní pedagogickí zamestnanci  materskej školy 
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Gáborová Júlia 

Mgr. Greňová Darina 

Bc. Chabadová Katarína 

Mgr. Chebeňová Jana 

Bc. Jankovská Zdenka 

Bc. Látečková Magda 

Mgr. Krisková Mariana 

Bc. Melišová Mária - zástupkyňa RŠ pre MŠ 

Bc. Mikulová Mária 

Mgr. Ondrušová Oľga 

Pekarová Viktória 

Bc. Šušoliaková Katarína 

Vráblová Adriana 

Vráblová Monika 

 

Na materskej a rodičovskej dovolenke: 

Mgr. Tabačková Dominika 

Bc. Schmidtová Katarína 

Šrancová Soňa 

Mgr. Willigerová Lenka 
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Súčasní nepedagogickí zamestnanci  materskej školy 

 

Bugáňová Daniela - upratovačka 

Šlesarová Danka - školníčka 

Ťažká Darina - upratovačka 

Žáková Miriam – upratovačka 

 

Školská jedáleň 

Bobáňová Mariana– vedúca školskej jedálne 
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Súčasní zamestnanci školskej jedálne 

 

Androvičová Mariana – kuchárka 

Belancová Oľga - kuchárka 

Boková Emília ml. – pomocná kuchárka 

Cigániková Erika- pomocná kuchárka 

Kubalová Amália – hlavná kuchárka 

Macáková Alexandra- kuchárka 

Mihová Eva – pomocná sila  

Staňová Emília – prevádzková pracovníčka  

Zákopčanová Katarína– pomocná kuchárka 

Žiaková Lenka– pomocná kuchárka 
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Riaditelia školy od roku 1951 až po súčasnosť 

Štefan Báthory  - 1951-1952 

Ondrej Štefko -    1953-1958 

Ladislav Bošanský -  1958- 1965 

Jozef Vároši -  1965-1978 

Mgr. Marián Trizuliak  - 1978-1991 

Mgr. Alžbeta Paučinová  -  1991 – 2007 

Mgr. Jozef Košút -  2007-2010 

Mgr. Eva Andelová -  2011 – poverená vedením školy (I.-VI.) 

Mgr. Anna Bielková -  2011- 2016 

PaedDr. Monika Filová -  2016 - 2019 

PaedDr. Katarína Šutáková  -  2020 – súčasnosť 

 

 

     Za roky fungovania školy jej brány opustilo mnoho detí. Na cestu do života 

medzi pracovitých  slušných ľudí ich pripravovalo veľa pedagógov. Slová vďaky  

a uznania patria nielen všetkým riaditeľom, ale aj učiteľom, vychovávateľom, 

školským zamestnancom, minulým i terajším, ktorí svojim žiakom každodennou 

prácou neraz v ťažkých podmienkach  vštepovali lásku k rodnému slovu, rodnej 

vlasti... 
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Z histórie školy  

     Prvá dostupná zmienka o škole vo Varíne je z 19. augusta 1568. Miesto na 

varínskej škole vtedy prijal Mojžiš Bánovský. Z Varína odišiel vyučovať do 

Žiliny. Nie je známe, kto nastúpil na jeho miesto. Predpokladá sa, že to bol 

miestny farár. 

     V tých historických časoch bola škola cirkevná, triviálna, kde sa učilo čítať, 

písať a spievať. Po zriadení cechov sa obsah učiva rozšíril o rátanie. Tovariš 

nemohol byť cechmajstrom, ak nevedel rátať. Na triviálnej škole cirkevnej bol 

obyčajne kňaz, ale aj laici, ktorí popri učiteľstve so žiakmi mali povinnosť 

prisluhovať na bohoslužbách. Do učebných osnov sa postupne začala zavádzať 

gramatika, latinčina, logika a rétorika. Pre učiteľov boli spracované zásady 

morálneho kódexu v škole a v spoločenskom živote. Keď učiteľ porušil kódex, 

spravidla musel odísť na iné miesto. Mohol mať tiež činnosti na určitú dobu. Žiaci 

na škole sa triedili nie podľa tried, ale na skupiny. Učitelia vysvetľovali látku, 

skúšali a prezerali úlohy. Študijný čas na zvládnutie látky nebol určený. 

Vyhliadky študovaných ľudí neboli skvelé. Kto nebol šľachtic alebo bohatý 

mešťan, bol spravidla umiestnený na poradné miesto. Do varínskej školy chodili 

žiaci aj z iných žúp. 

     Hieroslav Urbanovič, ktorý zastával učiteľskú a kazateľskú funkciu, 

reformoval v roku 1588 školu na latinskú. Vychádzali z nej evanjelickí diakoni, 

rektori a pisári.  

     Rekatolizáciou sa pomery zmenili aj vo Varíne, pretože v roku 1673 zostala 

len triviálna škola. Okrem troch základných predmetov na úrovni triviálnej školy 

sa začal vyučovať aj latinský jazyk. 

    Významnou epochou vo vývoji školstva bolo 18. storočie. V tomto období sa 

položili základy pre vývoj nového školstva. Stav národného školstva bol veľmi 
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úbohý. Niektoré školy na dedinách zväčša nemali učiteľov s potrebným 

vzdelaním. Budovy škôl boli chatrné a nevyhovujúce. Spravidla sa vyučovalo pre 

početnejšiu skupinu žiakov len v zime. Žiaci sa okrem čítania, písania, rátania 

a správania učili aj náboženstvo. Tí, ktorí mali záujem o ďalšie štúdium, sa učili 

základy latinského jazyka. Dôsledné nariadenie školstva v štátnej moci sa 

uskutočnilo v roku 1777, ktoré obsahovalo jednotnú školskú sústavu národných 

škôl. Podľa Rátia boli štyri typy ľudových škôl:  

- pre roľníkov s jedným učiteľom, 

- pre remeselníkov s dvoma učiteľmi, 

- pre obchodníkov s troma učiteľmi, 

- pracovné školy ľudové, na ktorých sa vzdelávali aj učitelia pre ľudové 

školy.  

     V roku 1788 boli Jozefom II. vydané inštrukcie ľudových škôl v celom 

Uhorsku, kde sa vymedzila povinná školská dochádzka od šiestich do dvanástich 

rokov. Podľa tohto návrhu sa mala zriadiť škola v okolí, kde sa nachádzalo 

najmenej sto školopovinných detí.  

     V 19. storočí vznikla samostatná škola židovská, v ktorej sa vyučoval aj 

nemecký a maďarský jazyk. Škola bola zrušená 1.1.1926. 

     V obci bola jedna rímsko – katolícka škola štvortriedna a dvaja učitelia. Okrem 

toho bola v obci jedna štvortriedna ľudová škola, v ktorej účinkovali židovskí 

učitelia a v jednej triede sa vyučovali len deti židovského náboženstva. V škole sa 

okrem slovenčiny vyučoval aj nemecký a maďarský jazyk. 

    Budova rímsko - katolíckej školy bola vybudovaná ako prízemná, neskôr 

opravená a zrekonštruovaná a v roku 1902 nadstavená. Štvortriedna škola sa 

v roku 1934 rozšírila na päťtriednu. Povinná školská dochádzka bola osemročná. 

     Od roku 1919 sa obecné zastupiteľstvo často zaoberalo otázkou výstavby 

a prestavby školy vo Varíne, pretože narastal počet obyvateľov a školopovinných 
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detí. Navrhuje sa, aby bola vybudovaná štátna škola, ktorá by slúžila aj pre široké 

okolie. Získať od štátu prostriedky bolo beznádejné.  

     V roku 1922 bola vo Varíne zriadená gazdovská škola. Priestorové problémy 

boli riešené tým, že sa vyučovalo po skončení vyučovania žiakov ľudovej školy. 

Vyučovalo sa trikrát týždenne a ostatné učivo bolo podľa učebných osnov 

zamerané na prax. Gazdovská škola zanikla v roku 1927. 

     Po zrušení Gazdovskej školy sa v tom istom roku vo Varíne zriadila učňovská 

škola. Na škole bol učňovský dorast zameraný na remeselné práce. Škola bola vo 

Varíne do roku 1934. 

     V školskom roku 1933/1934 bola samostatne otvorená meštianska škola. 

Vyučovanie sa začalo v dvoch triedach – úradne pomenovaných I.E a II.D 

(pobočky Žilinskej štátnej meštianky). Prvá trieda mala 52 a druhá 62 žiakov. 

Začiatky boli ťažké, pretože bolo treba prekonať rôzne problémy. Školu 

navštevovali žiaci z obcí – Varín, Nezbudská Lúčka, Mojš, Nededza, Gbeľany, 

Krasňany, Stráža a Dolná Tižina.  

     V školskom roku 1934/1935 sa meštianska škola rozšírila o ďalšiu triedu. 

V prvej triede bolo 50 žiakov, v druhej triede 53 žiakov a v tretej triede 53 žiakov.      

Okruh žiakov sa rozšíril o obce Strečno, Stráňavy, Teplička nad Váhom, Belá, 

Belá – Kociny, Lysica a Terchová. Žiaci dochádzali do školy pešo, autobusom, 

vlakom alebo na bicykloch. 

     1.1.1937 sa splnila dávna túžba obyvateľov Varína a okolia. Doterajšia 

expozitúra Štátnej meštianskej školy v Žiline, umiestnená vo Varíne, sa 

premenúva na Štátnu meštiansku školu vo Varíne. Pribudla ďalšia úloha – 

vybudovať dôstojný stánok s účelovými školskými priestormi. Nedostatočné 

a nevyhovujúce priestory nútili obecné zastupiteľstvo vybudovať novú školskú 

budovu. 
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     Po oslobodení v roku 1945 na naliehanie riaditeľa národnej školy a vtedajšieho 

predsedu MNV Viktora Chladnúcha sa začalo vážne uvažovať o stavbe novej 

budovy školy. Dôvodom bol veľký počet žiakov, ktorí sa učili v nevyhovujúcich 

prenajatých budovách. Miestnosti týchto budov, v ktorých boli umiestené triedy, 

boli malé, vlhké a tmavé. Postavenie novej vlastnej budovy bolo preto veľmi 

potrebné. Po dlhom a ťažkom presviedčaní mnohých vtedajších úradníkov sa dňa 

13.10.1947 prikročilo k začatiu prác na stavbe novej budovy školy. Stavbu 

realizovalo bývalé Považské stavebné družstvo v Žiline. Remeselnícke práce 

vykonávali rôzne podniky. Priebeh stavby bol normálny, pracovalo sa podľa 

plánu a stavba bola ukončená v máji 1951. V júni 1951 bola nová budova školy 

odovzdaná a 1.9.1951 sa otvára nový školský rok už v novej budove. 

    Základná škola vo Varíne začala písať svoju históriu v dnešnej budove v 

školskom roku 1951/1952. Mala 11 učební, 1 špeciálnu učebňu určenú na 

výtvarnú výchovu a kreslenie, telocvičňu a 6 kabinetov . Spolu s budovou školy 

bol postavený aj samostatný rodinný dom, ktorý bol obývaný riaditeľom školy. V 

súvislosti s vývojom a zmenami v školstve sa menil aj názov našej školy. Pri jej 

hlavnom vchode sa vystriedali označenia : STREDNÁ 

ŠKOLA, OSEMROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA, 

JEDENÁSŤROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA, STREDNÁ 

VŠEOBECNO-VZDELÁVACIA ŠKOLA, ZÁKLADNÁ 

DEVAŤROČNÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLA a od 2. 

septembra 2003 škola niesla pomenovanie 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ONDREJA ŠTEFKU. 1.februára 

2005 uznesením obecného zastupiteľstva a rozhodnutím MŠ SR sa vytvoril nový 

právny subjekt  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ONDREJA 

ŠTEFKU VO VARÍNE.  
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Počas 70-ročnej histórie sa tu vystriedalo množstvo pedagógov, jej bránami 

prešli stovky absolventov. Súčasný pedagogický kolektív tvorí 57 pedagogických 

pracovníkov a o jej prevádzku sa stará 21 prevádzkových zamestnancov. Školu 

navštevuje 472 žiakov, žiaci dochádzajú aj zo spádových obcí Krasňany, 

Nezbudská Lúčka a 11 žiakov je zo zahraničia. Vyučuje sa v 22 triedach, pracuje 

5 oddelení klubu detí, ktoré navštevuje 116 detí. Roky používania budovy 

zanechali na nej svoje stopy, preto budova školy v roku 2008 prešla zásadnou 

rekonštrukciou. V roku 2021 došlo k ďalšej rekonštrukcii, kde bolo nadstavené 

nové poschodie s vyučovacími priestormi vo vedľajšej budove.    Materská škola 

a školská jedáleň sa nachádzajú v blízkosti školy, mimo areálu základnej školy. 

Materská škola je plne funkčná, kompletne zrekonštruovaná. Školská jedáleň a 

kuchyňa takisto potrebuje financie na dokúpenie strojov, modernizáciu 

priestorov. Areál budovy je oplotený, zatrávnený, so športovými plochami, ktoré 

nahlodal zub času, preto sa plánuje výstavba nových športovísk a v budúcnosti 

celková rekonštrukcia školského areálu. V areáli školy sa nachádza multifunkčné 

ihrisko s umelou trávou, ktoré vybudovala obec. Žiaci našej školy môžu využívať 

ihrisko v čase vyučovania na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy. Po 

vyučovaní ihrisko slúži na záujmovú činnosť a žiaci ho môžu využívať i počas 

víkendov a prázdnin. Históriu našej školy písali obetaví a zanietení pedagógovia 

a ľudia, ktorým slovo vzdelanie nebolo cudzie.  

 

Vybudovali pevné základy, na ktorých dnes naša škola stojí a my 

pokračujeme v ich práci. Škola sa zapojila do viacerých projektov, dosahuje 

úspechy na celoštátnej úrovni a reaguje na najnovšie trendy v oblasti výchovy a 

vzdelávania. 
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Zo školskej kroniky za posledných 10 rokov 

2011/2012 

     Nový školský rok sa začína zmenou riaditeľa školy. Mgr. Jozefa Košúta 

vystriedala nová riaditeľka  Mgr. Anna Bielková. Realizujú sa oslavy 60. výročia 

školy. Žiaci 8. ročníka v súťaži „Životné prostredie a bezpečnosť“, ktorú 

organizovala KIA MOTORS SLOVAKIA, 

získavajú 1.miesto. Pre školu sa im podarilo 

získať finančný grant vo výške 2500 eur. 

Výrazným úspechom školy je 1.miesto 

v okresnom kole prednese poézie a prózy 

„Hviezdoslavov Kubín“. So žiakmi našej školy sme sa zapojili do programu 

rozvoja gramotnosti „Moja família“. Programu sa zúčastnilo 90 žiakov. 

Uskutočňujú sa podujatia organizované zo zdrojov EÚ, fondov v rámci projektu 

„Každý život sa ráta“, kde si žiaci overujú zručnosti ako poskytnúť prvú pomoc 

v rôznych situáciách. Žiaci sa zúčastňujú besedy so zahraničným hosťom 

Alessandrom Valmontom z Filipín, ktorý im sprostredkúva informácie 

o geografii a tradíciách Filipín v anglickom jazyku. Sme súčasťou 

celoslovenského čitateľského maratónu, do ktorého sa zapojilo 386 žiakov našej 

školy.  Žiaci sa zúčastňujú vyhodnotenia obvodných kôl predmetových olympiád 

v Žiline. Ocenených bolo 15 žiakov školy.  

2012/2013 

     Európsky deň jazykov je pripomenutý prezentáciou krajín  v jazykoch, 

ktorými sa tam hovorí. V okresnom kole „Jazykový kvet“ žiaci reprezentovali 

školu divadelnými predstaveniami v anglickom jazyku, kde získali 3. miesto 

v kategórii dráma. V spolupráci s Mestskou políciou v Martine sa konala beseda 

na tému „Kyberšikanovanie a Obchod s ľuďmi“. V  rámci regionálnej 
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a enviromentálnej výchovy žiaci  zveľaďovali  areál školy výsadbou kvetín 

a stromčekov.  

2013/2014 

Žiaci sa v rámci regionálnej výchovy 

zúčastňujú v tradičných varínskych krojoch 

dožinkového sprievodu a dožinkovej slávnosti 

v obci a predstavili sa spevom ľudových piesní 

počas dožinkovej slávnosti. V škole sa 

opätovne organizuje podujatie „Záložka do 

knihy spája školy“, ktoré zabezpečuje Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave na Deň knižníc. Výrazným úspechom školy je 1. a 2. miesto 

mažoretiek  v súťaži amatérskych skupín v českom meste Litovel. Realizuje sa 

návšteva americkej lektorky a jej priateľa z Kolumbie. Žiaci sa zapájajú do 

medzištátnej akcie – DETI PRED OPONOU v Třanovicích v ČR. Naši žiaci 

vystúpili s divadelným predstavením v anglickom jazyku - Alica v krajine 

zázrakov. 

2014/2015 

Už niekoľko rokov prebieha adopcia na diaľku 

žiaka Benarda Omondi Auma z Afriky. V rámci 

enviromentálnych dní sa organizuje program 

rozvoja cezhraničnej spolupráce Slovenskej 

a Českej republiky prostredníctvom vytvorenia 

siete spolupráce základných škôl. Uskutočňuje sa 

beseda so spisovateľkou Martou Pažickou o jej 

novej knihe pre deti. Úspešne reprezentujú školu 

futbalisti, výborné výsledky sa dosahujú 
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v  športových súťažiach. Z okresného kola dejepisnej olympiády si žiaci prinášajú 

1.miesto. Škola organizuje intenzívny študijný vzdelávací pobyt do Anglicka 

a Francúzska. V  rámci regionálnej výchovy žiaci realizujú tradíciu chodenia 

Lucií. V decembri sa uskutočňuje návšteva lektora anglického jazyka Volkera 

Sospetera z Kene. Vybraní žiaci navštevujú priestory koncentračného tábora 

Auschwitz – Birnenau v Poľsku a oboznamujú sa s históriou Krakowa. 

Pokračovalo sa s postupnou výmenou násteniek v triedach a na chodbách. Do 

tried boli  zakúpené nové školské tabule. 

2015/2016 

Žiaci sa zúčastňujú besedy so špeciálnou pedagogičkou, ktorá pracuje 

v diagnostickom centre a besedy 

s protidrogovou tematikou. Úspechy 

dosahujú žiaci v regionálnom kole Coca 

cola cupu vo futbale. Z okresného kola 

chemickej olympiády si žiaci prinášajú 1. 

a 3. miesto. Zaznamenávame úspechy 

v celoslovenskej súťaži „Wolksvagen“, 

kde sme získali 3.miesto.  Deti básňou, piesňou a gratuláciou pozdravili 

a zagratulovali oslávencovi v obci, ktorý sa dožíva 100. jubilea. Žiaci postupujú 

do súťaže z preskúšania vedomostí a záchrany ľudského života a prvej pomoci. 

Vo výtvarných súťažiach dosahujeme 2. a 3.miesto. 

2016/2017 

Školský rok bol vyhlásený za „Rok čitateľskej gramotnosti“. 

V škole sa realizujú aktivity na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. 

V marci sa uskutočňuje školská inšpekcia so zameraním na čitateľskú 

gramotnosť. Žiaci píšu inšpekčnú previerku. Vyhodnotenie Školskej inšpekcie 
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bolo nadpriemerné v porovnaní s celoslovenským priemerom. Realizujú sa rôzne 

kultúrne podujatia a uskutočňuje sa aj 

vianočná burza. Zapojili sme sa do 

športového projektu „Pohni kostrou“ 

zavŕšeného besedou s hokejovým 

trénerom reprezentácie SR Zdenom 

Cígerom. Areál školy sa skrášľuje 

výsadbou kvetov pred hlavným vchodom 

školy. Naša škola spolupracuje so školami z Talianska a Rumunska v rámci 

projektu E-Twinning. Rodičia detí z materskej školy majú možnosť zúčastniť sa 

prednášky školská zrelosť. 

2017/2018 

Tradícia Ondrejského jarmoku sa v našej obci obnovila po nežnej revolúcii. Škola 

v spolupráci s rodičovským združením pokračuje v tejto tradícii v obci. V 

spolupráci s Olympijským klubom v 

Žiline sa organizuje beseda so 

slovenským atlétom.   Žiaci vynikajú v 

športových súťažiach, kde obsadzujú  2. 

a 3. miesta. Koná sa osadenie hniezda pre 

bociana bieleho v Mojši v spolupráci so 

Správou NP Malá Fatra.  RTVS natočila o akcii reportáž, ktorá bola odvysielaná 

v stredu 28.2.2018 a prispela k šíreniu dobrého mena o našej škole.  V škole sa 

realizuje nácvik evakuácie pri požiari spolu s Dobrovoľným hasičským zborom 

Varín. V rámci výchovy k regionálnej histórii sa žiaci  zúčastňujú divadelného 

programu pod názvom „Cesta slovenskou históriou“.  Školský časopis vychádza 

pod názvom „Zrkadlo“. 
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2018/2019   

Naša škola plní aktivity v oblasti environmentálnej výchovy na vysokej úrovni. 

Zapájame sa do rôznych súťaží environmentálneho charakteru, spolupracujeme 

so Správou Národného parku Malá 

Fatra, zúčastňujeme sa na besedách a 

výukových programoch. Žiaci sú 

vedení k aktívnemu triedeniu odpadu, 

každoročne sa snažíme budovať a 

chrániť naše životné prostredie – areál 

školy a obce Varín. Zapojili sme sa  do 

celoslovenského Eko - výchového programu s názvom „Žiadosť bociana bieleho 

o prechodný pobyt“, kde sme získali 1.miesto.  Školu navštevuje futbalista Róbert 

Boženík. Reprezentujeme školu na jedinečnej vedeckej konferencii určenej pre 

žiakov základných škôl ŽIVEKO 2019. Škola organizuje charitatívny vianočný 

program pre svojho bývalého žiaka. V rámci podpory čitateľskej gramotnosti mali 

žiaci možnosť zapojiť sa do súťaže „Prečítaný školský rok“, v rámci ktorej 

prečítali 521 kníh.  

2019/2020 

Náš školský klub detí prišli navštíviť záchranárske 

psy, ktoré pod odborným vedením ukázali našim 

deťom ich prácu, šikovnosť a vytrvalosť. Žiaci z 

redaktorského krúžku navštívili redakciu „MY 

Žilinské noviny“. Podarilo sa nám získať grant na 

podporu projektu Technika hrou, ktorý poskytla 

Nadácia Volkswagen. Škola sa zapojila do športového 

projektu „Dajme spolu gól“, ktorý organizuje 

Slovenský futbalový zväz. Vďaka projektu sme 
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získali materiálne vybavenie pre školu. Na škole sa konala autogramiáda 

s olympijským víťazom Matejom Tóthom. Žiaci si v adventnom čase pripravili 

vianočné vystúpenie pre rodičov, starých rodičov,  obyvateľov obce Varín. 

Úspechy sme zaznamenali v okresných kolách olympiád, kde sme získali 2. 

a 3.miesto. Najlepším chemikom v Žilinskom kraji vo svojej kategórii sa stal žiak 

našej školy. V rámci podpory čitateľskej gramotnosti pripravila školská knižnica 

celoročnú súťaž v čítaní beletrie alebo literatúry faktu pod názvom „Vráťme život 

starým knihám v knižnici“. V súťaži žiaci prečítali 190 kníh. 

2020/2021 

Žiak našej školy získava prvenstvo v súťaži Dobšinského rozprávkový svet, ktorej 

cieľom je viesť žiakov k hlbšiemu poznávaniu slovenskej ľudovej rozprávky, 

podnietiť ich k hľadaniu a objavom mravných hodnôt vyslovených v ľudových 

rozprávkach. V okresnom kole 

biologickej olympiády získavame 1. 

miesto a stávame sa úspešnými riešiteľmi 

krajského kola biologickej olympiády v 

kategórii Deň Zeme. Zapájame sa do 

aktivít spojených so Svetovým dňom 

zdravia. Zaujíma nás, ako chrániť svoje 

zdravie, ako byť aktívni, ako sa správne stravovať. V priestoroch školy sa 

organizuje výstava spojená s históriou vedy a vynálezov, kde sa žiakom a rodičom 

naskytuje netradičný pohľad na historické artefakty z rôznych období, pravekom 

začínajúc a končiac modernými dejinami.  Zapájame sa do projektu Mliečneho 

fondu financovaného slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka s 

cieľom zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. 

V marci sme si pripomenuli 100. výročie narodenia slovenskej osobnosti, ktorá 

formovala novodobú históriu Slovákov a Čechov – Alexandra Dubčeka. 
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Zapájame sa do projektu Komparo. Výsledkami  žiakov v dejepise a vo fyzike sa 

škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl. Opäť získavame titul „Škola 

spolupracujúca s UNICEF“. Žiaci nižších ročníkov si overili svoje teoretické 

vedomosti na praktických modelových situáciách na dopravnom ihrisku. V areáli 

školy sa usporiadal v  spolupráci s  Olympijským klubom Žilina Olympijský deň.  

2021/2022 

Navštevuje nás olympijský víťaz a majster 

sveta v atletike – Matej Tóth. 

Spolupracujeme s Úniou nevidiacich a 

slabozrakých v Žiline. Žiačka našej školy 

získava na Majstrovstvách základných škôl 

2021 v hre šach 2. miesto. Uskutočňuje sa 

beseda s pánom včelárom Ing. Ľubošom Remetom. Venujeme sa aj charitatívnym 

činnostiam a zbierkam v spolupráci s Diecéznou charitou Žilina. Škola  sa 

úspešne zapojila do výzvy VÚC Žilinského kraja z dotačného programu 

Regionálne dotácie – ,,Športovať nás baví“  a získala finančnú podporu, ktorú 

využila v napredovaní školy v športových aktivitách. Žiaci absolvujú intenzívny 

jazykový kurz s anglickým lektorom Davidom Schofieldom. Žiak našej školy je 

úspešný vo vedomostnej súťaži International 

Junior Science Olympiad a postupuje na 

prvé výberové sústredenie.  Žiaci sa 

zúčastňujú besedy so spisovateľom 

Miroslavom Kapustom, ktorého tvorba je 

zameraná okrem iného aj na detskú 

literatúru.  
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Od minulosti k súčasnosti  
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Kolektív učiteľov v školskom roku 2010/2011 

 

 

Kolektív učiteľov v školskom roku 2017/2018 
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Vízia školy 

❖ Naša škola - moderná škola, so zanietenými pedagógmi a šťastnými deťmi, 

kde učenie je radosťou z poznávania a objavovania nového. 

Poslaním našej školy je 

❖ napĺňať ideál výchovy a vzdelávania,  

❖ vychovať ľudí dobrých, čestných, morálne vyspelých, charakterných, 

zodpovedných, s dobrým vzťahom k sebe, k ľuďom i prírode ,  

❖ vychovať ľudí múdrych, vzdelaných a tvorivých ,  

❖ vychovať ľudí aktívnych, samostatných, pracovitých, iniciatívnych, 

❖ vychovať ľudí šťastných, zdravých a vyrovnaných. 

 

Projekty realizované v škole 

❖ Projekt „Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a 

pochopím“ patril k dlhodobým projektom. Cieľom bola modernizácia 

a digitalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, implementácia foriem 

zážitkového učenia a interaktívnej výučby, tvorba inovovaných 

vzdelávacích materiálov a využívanie moderných IKT vo výučbe. 

V školskom roku 2013/2014 bol projekt ukončený.  

 

❖ „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“. V 

spolupráci s obecným zastupiteľstvom obce Varín a zriaďovateľom školy 

sme sa zapojili do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný 

regionálny operačný program pre prioritnú os. Išlo o výzvu na predkladanie 

projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 
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jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 

základných školách. Vypracovali sme projektový zámer na vybudovanie 

novej polytechnickej učebne, nakúpenie výpočtovej a didaktickej techniky 

do odbornej počítačovej učebne a nákup nábytku a didaktických pomôcok 

do odbornej učebne na vyučovanie predmetov biológia a fyzika. V projekte 

sme boli úspešní, vďaka podpore nášho zriaďovateľa. 

  

❖ Projekt „Nadácie KIA Motors Slovakia“ – cieľom projektu bola podpora 

jazykového a technického vzdelávania na základných a stredných školách. 

V rámci projektu sa nám podarilo získať 15 tabletov na vyučovanie 

anglického a nemeckého jazyka, interaktívnu tabuľu s dataprojektorom a 

notebookom, sadu pomôcok na vyučovanie technickej výchovy a 

pracovného vyučovania – Unimat Basic, Unimat Classic – fréza, brúska a 

iné nástroje. Na vyučovanie fyziky o alternatívnych zdrojoch energie 

získala škola Energy box a pre žiakov I. stupňa Lego education. Z Nadácie 

Kia Motors Slovakia sme získali grant na podporu športu v našom regióne 

v rámci  projektu „Máme radi florbal“. Získané financie boli využité na 

nákup športových potrieb.  

 

❖ „Medveď hnedý - kráľ lesov a bocian biely“ – sú realizované 

environmentálne projekty v spolupráci so Správou Národného parku Malá 

Fatra. V rámci projektu sme sa zúčastnili na osádzaní umelého hniezda v 

Mojši i na krúžkovaní mladých bocianov. Akcia bola vysielaná 

v regionálnych i celoslovenských médiách. 
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❖ „E-Twinning“ - cieľom projektu je spolupráca so zahraničnými školami (v 

Poľsku, v Turecku, v Európe).  

 

❖ „Pomoc na diaľku“ - V spolupráci s občianskym združením humanistické 

centrum „Na rovinu“ sa žiaci i pedagógovia našej školy zapájajú do 

projektu „Pomoc na diaľku“, ktorý zahŕňa adopciu afrického dieťaťa. Dieťa 

je podporované finančne – hradí sa mu školné, učebné pomôcky a povinná 

školská uniforma. Projekt bol ukončený v roku 2018, keď adoptovaný žiak 

ukončil školskú dochádzku.  

 

❖ „Škola podporujúca zdravie“ - cieľom projektu je vytvárať podmienky a 

realizovať aktivity pre zdravý duševný a telesný vývoj žiakov. Projekt 

zahŕňa prevenciu drogových závislostí, environmentálnu výchovu i ďalšie 

činnosti podporujúce zdravý spôsob života.  

 

❖ „UNICEF- Škola priateľská deťom“ - zapájame sa do celoslovenského 

projektu o získanie čestného titulu, ktorý udeľuje UNICEF – Škola 

priateľská deťom. Titul získavame každoročne. V rámci projektu 

vypracovávame nástenku s právami dieťaťa, aktívne  v škole pracuje 

Žiacka školská rada. Zapájame sa do viacerých verejných zbierok.  

 

❖ Projekt “Triedim, triediš, triedime“ - v rámci projektu sme získali pre 

školu 10 setov so štyrmi farebnými taškami na separovaný zber. 
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❖ Rozvojový projekt „Čítame radi 2“ - na podporu čitateľskej gramotnosti. 

Škole boli pridelené finančné prostriedky, z ktorých bol obnovený 

knižničný fond školskej knižnice. 

 

❖ Projekt „Tenis do škôl“ - hlavnými myšlienkami projektu bolo zatraktívniť 

hodiny telesnej výchovy na prvom stupni ZŠ, motivovať deti k 

pravidelnému športovaniu a umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými 

zručnosťami tejto hry. Podmienkou bolo upraviť plány na prvom stupni ZŠ, 

čo sa nám podarilo realizovať a z tenisového zväzu nám bol následne 

poskytnutý tenisový výstroj a metodický materiál. 

 

❖ Projekt „Začni s bedmintonom“ - cieľom tohto projektu je urobiť z 

bedmintonu jeden zo svetovo najpopulárnejších športov na školách, 

pomáhať učiteľom plánovať a realizovať bezpečné a zábavné hodiny 

bedmintonu, zabezpečiť, aby deti dosiahli v bedmintone úspech, 

prostredníctvom bedmintonových aktivít dosiahnuť aj všeobecné ciele 

telesnej výchovy a umožniť učiteľom poskytnúť žiakom radosť a zážitok z 

bedmintonu. Škola získala bedmintonový set a metodický materiál.  
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Úspechy našich žiakov za posledných 10 rokov 

❖ Školský rok 2011/2012 

Životné prostredie a bezpečnosť- súťaž „Kia Motors Slovakia“: žiačky: 3.miesto, 

žiaci: 1.miesto, biologická olympiáda- okresné kolo: 3.miesto (zoológia), 

1.miesto a 2.miesto (geológia), „Beh do Strečianskych hradných schodov“ – 

1.miesto. 

❖ Školský rok 2012/2013  

Biologická olympiáda- okresné kolo: 1.miesto a 3.miesto, „Hviezdoslavov 

Kubín“ - okresné kolo: 3.miesto, chemická olympiáda- okresné kolo: 1.miesto, 

chemická olympiáda- krajské kolo: 2.miesto, „Jazykový kvet“- celoslovenské 

kolo: 2.miesto a 3 miesto, „Dielo a odkaz Solúnskych bratov“- okresná súťaž: 

2.miesto, regionálne kolo v malom futbale: 1.miesto,  

❖ Školský rok 2013/2014  

„Coca cola cup“- celoslovenská súťaž: 2.miesto, anglická olympiáda- okresné 

kolo: 2.miesto, geografická olympiáda- okresné kolo: 1.miesto a 2.miesto, turnaj 

v stolnom tenise- 3.miesto, „Jazykový kvet“- krajské kolo: 3.miesto, biologická 

olympiáda- okresné kolo: 2.miesto a 3.miesto, „Beh do Strečianskych hradných 

schodov“ – 1.miesto a 3.miesto,  

❖ Školský rok 2014/2015  

Dejepisná olympiáda – okresné kolo: 1. miesto, chemická olympiáda -okresné 

kolo: 1.miesto a 2. miesto, biologická olympiáda- okresné kolo: 2.miesto 

(zoológia), 2.miesto (geológia), 3.miesto (geológia),  

❖ Školský rok 2015/2016 

„3D bezpečne na bicykli“- internetová hra: 3.miesto, „Mladý záchranár“ - 
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regionálna súťaž: 3.miesto, olympiáda zo slovenského jazyka : obvodné kolo: 

2.miesto, literárna súťaž- „Štúrov Zvolen“: 2.miesto a 3.miesto, „Beh do 

Strečianských hradných schodov“ – 1.miesto, „Hasiči budúcnosti“ - výtvarná 

súťaž: 1. miesto a postup do celoslovenského kola, „Naša obec – naša miestna 

akčná skupina“ - regionálna súťaž: 1.miesto, „Envitalent“ - celoslovenská súťaž: 

3.miesto, biologická olympiáda- okresné kolo: 3.miesto (botanika), chemická 

olympiáda- okresné kolo: 1.miesto, chemická olympiáda- krajské kolo: 1.miesto 

❖ Školský rok 2016/2017 

Chemická olympiáda– okresné kolo: 1. miesto, futsalový turnaj – regionálna 

súťaž: 3. miesto, „Beh do strečnianských hradných schodov“- 1.miesto a 3. 

miesto, „Belský borec“- regionálna súťaž: 2.miesto a 3.miesto, „Krása 

umeleckého slova v cudzom jazyku“- regionálna súťaž: 1.miesto a 3.miesto,  

❖ Školský rok 2017/2018  

„Všetkovedko“- celoslovenská súťaž: 3.miesto, „Kukučínova literárna Revúca“ – 

celoslovenská súťaž: ocenenie bronzové pásmo, „Beh 17. novembra“- 3.miesto, 

výtvarná súťaž „Naša obec – Naša MAS“ -regionálna súťaž: 3.miesto, „EKO 

PLAGÁT – Bocian biely žiada o prechodný pobyt“- celoslovenský projekt: 

2.miesto, „Krása umeleckého slova v cudzom jazyku“ – regionálna súťaž: 

1.miesto a 3.miesto, geografická olympiáda – okresné kolo: 3.miesto, 

„Enviroexpert“ - regionálna súťaž: žiaci 1.miesto,  

❖ Školský rok 2018/2019 

„Súťaž Sudoku“ – regionálna súťaž: 1.miesto, „Beh 17. novembra“- 1.miesto, 

vybíjaná- majstrovstvá okresu: 3.miesto, florbal- regionálne kolo: 2.miesto, 

geografická olympiáda – okresné kolo: 1.miesto, biologická olympiáda – okresné 

kolo: 3.miesto, „Enviroexpert“ - regionálna súťaž: žiaci 1.miesto, „Envitalent“- 
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celoslovenská súťaž: 2.miesto, !Belský borec“- regionálna súťaž: 3.miesto, 

ekovýchovný projekt- celoslovenská súťaž: 1. miesto, 

❖ Školský rok 2019/2020 

„Attomat“ – matematická súťaž v rámci kraja: 3.miesto, geografická olympiáda – 

okresné kolo: 3.miesto, chemická olympiáda– okresné kolo: 2. miesto, chemická 

olympiáda– krajské kolo: 1. miesto, „Envitalent“- celoslovenská súťaž: 2.miesto, 

„Beh nádeje“- v rámci celoslovenského kola: žiaci:1.miesto, žiačky: 3.miesto, 

„Beh 17. novembra“- 1.miesto a 2.miesto, vybíjaná- turnaj „Červené stužky“: 

1.miesto a 2.miesto, futsal- okresné kolo: 2.miesto, „Moje ľudské práva“- 

celoslovenská súťaž: 3.miesto, 

❖ Školský rok 2020/2021 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo: 1.miesto, geografická olympiáda – okresné 

kolo: 1.miesto, biologická olympiáda – okresné kolo: 3.miesto, biologická 

olympiáda- okresné kolo: 1.miesto (zoológia) a 1.miesto (geológia),  

❖ Školský rok 2021/2022  

Technická olympiáda- okresné kolo: 2.miesto, dejepisná olympiáda- okresné 

kolo: 3.miesto, šach – majstrovstvá základných škôl: 2.miesto, chemická 

olympiáda- okresné a krajské kolo: 1.miesto,  
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Aktivity školy v rôznych oblastiach 

❖ Prevencia drogových závislostí a iných negatívnych javov: besedy 

s príslušníkmi polície, pracovníčkami z oblasti psychológie, projekty 

o negatívnych dôsledkoch fajčenia a alkoholu, dni zamerané na rodinu, 

zdravú výživu, účelové cvičenia, triednické hodiny s tematikou proti 

rasovej diskriminácii a šikanovaniu. 

 

❖ Environmentálna výchova: odborné prednášky s  prírodovednou 

tematikou, prírodovedné exkurzie, zapojenie sa do environmentálnych 

projektov, výstavky a nástenky zamerané na ochranu životného prostredia, 

náučno-poznávací pobyt v prírode, výsadba stromčekov, vedenie 

prírodovedného krúžku, separovanie odpadu v škole, tvorba výrobkov 

z odpadového materiálu. 
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❖ Výchova k zdravému životnému štýlu: športové turnaje vo futbale, 

vybíjanej, florbale, aktivity k svetovému dňu „Pohybom ku zdraviu, 

Medzinárodnému dňu mlieka, Medzinárodnému dňu detí“, kultúrne 

vystúpenia pri rôznych príležitostiach; upratovanie okolia školy, súťaž 

v čistote tried, príprava a konzumácia ovocných a zeleninových šalátov, 

týždeň zdravej desiaty, lyžiarsky a plavecký výcvik, tvorba projektov 

zameraných na zdravú výživu a zdravý životný štýl. 

    

❖ Rozvoj čitateľsko – informačnej gramotnosti: návštevy galérií,  knižníc, 

planetária, kultúrnych pamiatok; besedy s  pracovníčkou knižnice, s 

lektorkou anglického jazyka, aktivity v  školskej knižnici - k „Európskemu 

dňu jazykov“, zážitkové hodiny, divadelné predstavenia, účasť na 

olympiádach, recitačných súťažiach, tvorba projektov, relácie v školskom 

rozhlase, testovanie čitateľskej gramotnosti. 
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Práce našich absolventov 

 

Naša škola 

Zavčas ráno moji milí, 

hodiny mi zazvonili. 

Buchnem po nich od zlosti, 

zas už začnú starosti. 

 

Najväčšie sú s matikou, 

o nič menšie s fyzikou. 

Po ceste mi vŕta v mysli, 

čo si „učka“ zas vymyslí. 

 

To sa ešte uvidí, no s istotou viem, 

že sa nudiť nebudem. 

Čo sa deje? Snáď nám padá škola? 

Matika odpadá. VI.C „hurá“ volá. 

Lenka Nogová 

Detská literárna Žilina, 1998, 2. miesto 
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Vzťah 

Vzťah. Slovo zvláštne svojou tajomnosťou. Porozmýšľajme, čo sa za ním 

skrýva. 

 

V ako veľká láska, ktorá je vo vzťahu bezprostredná. Nech je to už láska 

k človeku, 

zvieraťu, či Bohu. Na jej čare neubúda ani v jednom prípade. Stačí kvapka 

lásky, 

lebo ona je viac ako oceán vôle a rozumu. 

 

Z ako zúfalstvo, ktoré vo vzťahu nemá šancu. My mu občas otvárame náruč. 

Praví 

priatelia sú prvší. 

 

Ť ako ťarcha, ktorá odpadá z človeka. Má k niekomu alebo niečomu vzťah. Aké 

je to 

krásne. 

A ako ... a nastalo svetlo. Nastalo svetlo pre nás. Nastali krásne časy plné lásky, 

porozumenia, 

ak zmeníme svoje vzťahy. A to môžeme. Veď život je stále nový začiatok. 

 

Nakoniec 

H  - hravo zvládnuté všetky ťažkosti vďaka príjemnému, peknému a dobrému 

vzťahu. Pretože 

 

príjemným sa nazýva to, čo baví. Pekným to, čo sa páči a dobrým to, čo sa cení. 
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   Skúsme sa teda stať lepšími a hneď bude všetko dobré. Lebo môže aj na celom 

svete pršať, v našom vnútri bude jasno. Budeme šťastní. Ak naše šťastie vychádza 

zo srdca, vracia sa do sŕdc iných. Do sŕdc ľudí láskou sklamaných, ktorí stratili 

presvedčenie, že láska neexistuje. Je tu. Od nepatrnej včielky po obrovské 

mocnosti sveta. Treba ju len odhaliť, nájsť. Veď človek sa dá posúdiť len podľa 

jeho lásky. Lásky, ktorú nám dal „On“. Chceme zmeniť vzťahy. Len vtedy sa nám 

to podarí, ak budeme milovať. Milovať jednoduché veci, „zložitých“ ľudí. Ale 

jedno je isté. Keď sa chce, cesta sa nájde. 

Elena Muchová 

Celoslovenská ekumenická súťaž, Cesta 98 – 3. miesto 

 

Ďakujem 

Ďakujem za krásnych osem rokov detstva, 

ďakujem za čas plný trpezlivosti a lásky. 

Ďakujem za každú dobrú radu, 

ďakujem za to, čo od vás viem. 

Za všetko Vám dnes ďakujem. 

 

Nastáva čas odprosenia... 

 

Odpusťte, ak som Vám lásku neodplatila, 

prepáčte mi, keď som Vám ublížila. 
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Verte, že mi je to ľúto, 

vtedy som ešte nevedela... 

Teraz som už veľká, 

a omnoho viac chápem. 

 

Už viem, že to nebolo so mnou ľahké, 

pani učiteľka, pán učiteľ. 

 

Tieto krásne roky sa mi vždy vryli do pamäti. 

Škola ostane najkrajšou časťou môjho života. 

Vám patrí moja spomienka. 

 

Čo povedať na koniec? 

Snáď len .... 

ĎAKUJEM! 

Andrea Bohačiaková,  Zuzana Danihelová, Jún 1994 

 

Básne súčasných žiakov k 70. výročiu školy 

To je naša Varínska! 

Naša škola varínska, 

je každému blízka. 

Každý žiak v nej kamošov má, 

vždy ich veľmi rád má. 
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Učitelia dobrí sú, 

múdrosti nám prinesú. 

Žiaci sa snažia učiť, 

nechcite ich vyrušiť! 

 

A tie tety kuchárky, 

varia samé dobrôtky. 

Príďte teda k nám, 

lepšiu školu nepoznám! 

Laura Dávidíková, 6.B 

 

Óda na školu 

Ó, škola naša, škola milá. 

Koľko rôčkov si sa už dožila. 

Všeličo si nás za tie roky naučila, 

písať čítať to už vieme, 

ešte percentá trénovať budeme. 

 

Čo by sme si počali, 

keby sme školu nemali. 

70-tka to sú pekné roky! 

Narástli Ti za ten čas aj do šírky boky, 

rozrástla si sa do väčších priestorov, 

obliekla fasádu farebnou výzdobou. 

 

Máš krásnych 70 rokov, 

vybavená si športovne, moderne, 

kultúrne, odborne, 
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počítače, kabinety, knižnica, 

to všetko je Tvoja školská pokladnica! 

Prajeme Ti veľa usilovných detí! 

Nech z Teba do sveta múdrosť letí. 

Nech Tvoje školské srdce stále bije 

a škola vo Varíne dlhé roky žije. 

Adam Štadáni, 7.C 

 

70 ročná 

70 ročná škola, 

do lavíc nás všetkých volá. 

Učiť sa tu dejepis, 

slovenčinu, pravopis. 

Keď už zvoní na prestávku, 

dám si chutnú presnidávku. 

 

S kamošmi sa radi bavíme, 

na začiatku hodiny si do lavíc posadáme. 

Keď zazvoní zvonček posledný, 

vybehneme zo školy ako šialení. 

Doma si ťažké úlohy porobíme, 

a pred telkou zacvičíme. 

Zajtra škola zase čaká, 

 

na písomke budem makať. 

Ema Mihová, 6.B 
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K výročiu našej školy 

 

 

Naša škola veľmi vzácna, 

70 – ročná, no veľmi krásna. 

 

Veľa detí ako smetí, 

učiteľov, vychovávateľov, 

ktorých majú deti aj za priateľov. 

 

Naša škola, tá je krásna, 

niekedy však trošku hlasná. 

Urobili sme po nej už aspoň sto krokov, 

chodíme do nej už veľa rokov. 

 

 

Pred 70 – timi rokmi bola postavená, 

no bola už aj pekne upravená. 

 

Mne sa stále veľmi páči, 

dúfam, že ju táto báseň skrášli. 

Gabriela Repčíková, 7.C 

 

 

Naša škola 

 

Naša škola najlepšia je, 

plná  zábavy stále je. 

Rozprávame sa a bavíme, 

no pri tom sa však aj učíme . 
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Učitelia milí sú, 

a aj pozorní vždy sú. 

S učením nám pomôžu, 

dokonca aj keď nemôžu. 

 

Má tiež stromy, kvety, trávu, 

aj keď občas trochu malú. 

 

Chodím do nej každý deň, 

učíme sa nové veci v nej. 

 

Niektorým sa bolo ťažko učiť, 

ale nechcelo sa im so školou lúčiť. 

Bolo im veľmi ľúto, že ju opúšťajú, 

ale stále na ňu v dobrom spomínajú. 

Anna Hodoňová, 7.C 
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Premeny školskej budovy  

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie  

Na záver by sme chceli vyjadriť svoje poďakovanie všetkým zamestnancom 

školy, ktorí nestratili chuť a odvahu formovať generáciu mladých ľudí a 

pripravovať ich pre budúci život. Ďakujeme tiež žiakom, že vždy boli a sú 

zdrojom energie a života v našej škole. Ďakujeme rodičom, sponzorom 

a  priateľom školy za ich podporu a  záujem o naše potreby. Ďakujeme 

starostovi, poslancom OZ a organizáciám v obci Varín za ich pomoc 

a spoluprácu. Zároveň by sme sa chceli ospravedlniť za prípadné nepresnosti, či 

opomenutie niektorých osôb, resp. udalostí z dôvodu neúplnosti archívnych 

záznamov. 

 

 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 

Základná škola s materskou školou 

Ondreja Štefku 

M.R. Štefánika 432 

013 03 Varín 

 

Mobil: 0911 22 19 94 

skola@skola-varin.sk 

www.skola-varin.sk 
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